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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 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   Aan de eigenaren van de  

28 koopappartementen in het  

project Elvis en Elton te Schiedam. 

 

 

 

      Bergschenhoek, april 2018 

 

 

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, 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.  
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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 garantie- en waarborg regeling: 

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

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

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

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

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

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

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

Plaats en Datum:   Handtekening: 

 

Dit formulier opsturen naar Batenburg B.V.(nazorg@batenburgbv.nl)                  
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Algemene projectgegevens koopappartementen Elvis & Elton te Schiedam 
 

 

Architect      MIII architecten  

     Generaal Berenschotlaan 211-213 

     2283 JM   Rijswijk 

     070 – 394 43 49 

     

 

Uitvoerend bouwbedrijf   Aannemersbedrijf Batenburg B.V. 

     Leeuwenhoekweg 22 

     Postbus 103 

     2660 AC  Bergschenhoek 

     010 - 524 33 11 

 

     Nazorg/Service: 

     Mw. A. Breugem  010 – 524 33 11 

     Email : nazorg@batenburgbv.nl 

     Zie bijgevoegd formulier. 

 

 

Constructeur    Constructie Adviesbureau S3 

     Goudstraat 99a      

     2718 RD   Zoetermeer  

     079 – 8200 300 

     Postbus 888 

     2700 AW   Zoetermeer 

  

 

Loodgieterswerk, verwarming en  Bonte Installaties b.v. 

mechanische ventilatie   Architronlaan 2-61 

     5321 JJ   Hedel 

     073 – 599 27 61 

 

 

Elektrische installatie   A & B Electrotechniek. 

     Jan van de Heydenstraat 9 

     3284 WB   Zuid Beijerland 

     0186 – 66 24 56  

 

 

Schilderwerken    Schildersbedrijf Groenenboom B.V. 

     Schuttevaerweg 43 

     Postbus 11355 

     3004 EJ  Rotterdam 

     010 – 262 07 44 
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Tegelwerk    Tegel Idee B.V. 

     Kelvinring 22 

     2952 BG Alblasserdam 

     078 - 691 39 48 

 

 

Gas en elektra    Stedin Netbeheer b.v.    

     Postbus 49      

     3000 AA Rotterdam 

     088 – 896 39 63 (klantenservice) 

 

 

Water     Evides waterbedrijf 

     Postbus 44135      

     3006 HC Rotterdam     

     0900 – 0787 (storingsnummer) 
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Toegepaste materialen en fabrikant/leveranciers 

 

 

Grondwerk, bestrating en beplanting 

M.C. van der Spek en Zn. 

Herenweg 56 

2751 DB Moerkapelle 

 

Begane grondvloer   Kanaalplaat 

HBR Beton  

Businesspark Stein 145a 

6181 MA Elsloo  

 

Verdiepingsvloeren  Breedplaatvloer 

Prefab Beton Veghel B.V. 

Kennedylaan 18 

5466 AA   Veghel 

 

Prefab betonproducten 

Hercules Beton 

Nehobolaan 10 

5865 AS  Tienray 

 

Prefab trappen 

Steenhuis beton 

Kaapweg 12 

9982 EG Uithuizermeeden 

 

Houten buitengevelkozijnen en deuren 

Timmerfabriek Jongbloed Roosendaal B.V. 

J.A. Koningstraat 16 

9672 AD Winschoten 

 

Beglazing  

Karko Glashandel B.V. 

Hastelweg 141 

5652 CJ Eindhoven 

 

Gevelstenen + dakpannen leverancier 

GDS Keramiek B.V. 

Motorenweg 31 

2623 CR Delft 

 

Prefab beton elementen 

Hercules Beton b.v. 

Nehobolaan 10 

5865 AS Tienray 

 

Gevellateien 

Halfen B.V.  

Oostermaat 3    

7623 CS  Borne 

 

Dakkapellen en houten bergingen 

Van den Hondel Prefab B.V. 

Coenecoop 324 

2741 PM Waddinxveen  
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Railing + Privacyschermen + buisleuning tuinmuur 

BLC de Kruijf b.v. 

Delftweg 106 D  

3043 NA Rotterdam 

 

Hekwerken + poorten  

Montage- en Hekwerkbedrijf J&L  

De Roysloot 4-C 

2231 NZ Rijnsburg 

 

Binnenwanden 

Spitzen b.v. Totaal afbouw 

Alexandriepad 25 

3402 XX IJsselstein 

 

Binnendeurkozijnen en binnendeuren 

Berkvens B.V. 

Postbus 2  

5710 AA Someren 

 

Hang- en Sluitwerk 

Mastermate Technische Groothandel 

Hoefweg 186 

2665 LE Bleiswijk 

 

Houten Trappen 

VIOS Trappen B.V. 

Postbus 10 

3465 ZG Driebruggen 

 

Sanitair 

Van Munster b.v. 

Fruiteniersstraat 1a 

3334 KA  Zwijndrecht 

078 - 610 09 13 

 

Tegelwerk 

Tegel Idee B.V. 

Kelvinring 22 

2952 BG Alblasserdam 

078-691 39 48 
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Kleuren- en Materiaalstaat Exterieur. 
 

Gevels 

Gevelmetselwerk Baksteen  Rosso nero (oranje)   

Accent gevelmetselwerk Baksteen  Merlot (bruin) 

Voegwerk metselwerk  antraciet 

Latei met accent metselwerk 

boven 

Staal op kleur gecoat Ral 8019 grijsbruin 

Latei met gevelmetselwerk 

boven 

Staal op kleur gecoat Ral 8004 koperbruin 

Spekbanden Beton Naturel 

Dakrandprofiel Aluminium Ral 8019 grijsbruin 

 

 

Kozijnen en ramen 

Kozijnen buiten, vaste delen Hardhout, in kleur geschilderd Ral 7011 ijzergrijs 

Kozijn buiten, draaiende en 

schuifende delen 

Hardhout, in kleur geschilderd Ral 8023 oranjebruin 

Kozijn binnen, vaste, 

draaiende en schuifende delen 

Hardhout, in kleur geschilderd Ral 9001 cremewit 

Raamdorpel Beton Naturel 

Beglazing Glas Helder 

Onderdorpels tpv deuren  Kunststof antraciet 

 

 

Overige 

Balkons Beton Naturel 

Gevelpaneel onder balkon Vezelcementplaat Eternit Equitone Natura 

N972 bruin 

Buitenplafond loggia bg t/m 

3e verdieping 

Watervast multiplex Ral 8017 chocoladebruin 

Buitenplafond loggia 4e verd. Watervast multiplex Ral 8004 koperbruin 

Balustraden frans balkon Stalen hekwerk, therm verzinkt 

en gepoedercoat 

Ral 7011 ijzergrijs 

Balustraden balkon Stalen hekwerk, therm verzinkt 

en gepoedercoat 

Ral 7011 ijzergrijs 

Bellentablau  RVS 
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Kleuren- en Materiaalstaat Interieur. 
 

Algemene ruimte 

Trappen Beton Naturel (onafgewerkt) 

Trapleuningen Stalen hekwerk, therm. verzinkt 

en gepoedercoat 

Ral 7011 ijzergrijs 

Wandafwerking entree begane 

grond 

Lambrisering van volkernplaat, 

stucstop-profiel t.p.v. 

bovenrand, daarboven stucwerk 

v.z.v. Crystal spuitwerk 

Lambrisering wand lifzijde 

in Ral 8023 oranjebruin, 

overige lambrisering in Ral 

7035 lichtgrijs. 

Wandafwerking wanden 

trappenhuis 

Stucwerk v.z.v. Crystal 

spuitafwerking 

Stucwerk  

(Ral 9010 zuiverwit) 

Wandafwerking wanden 

entree/gang verdieping 

Stucwerk v.z.v. Crystal 

spuitafwerking 

Stucwerk  

(Ral 9010 zuiverwit) 

Vloerafwerking entree b.g. Keram. vloertegel 300x300mm Antraciet 

Vloerafwerking trappenhuis + 

entree/gang verdieping 

Keram. vloertegel 300x300mm Antraciet 

Plafondafwerking entree b.g. Geperforeerde gipskartonplaat Stucwerk 

(Ral 9010 zuiverwit) 

Plafondafwerking trappenhuis 

+ entree/gang verdieping 

Geperforeerde gipskartonplaat Stucwerk 

(Ral 9010 zuiverwit) 
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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, zo nodig 

 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. 
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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 condens verschijnsel 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. 
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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. 
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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. 

 

 

Tips voor verstandig verwarmen. 
 

Bij vloerverwarming als hoofdverwarming 

 

VERSTANDIG VERWARMEN. 

Verstandig verwarmen is altijd zuiniger verwarmen. Zonder afbreuk te doen aan uw wooncomfort kunt u 

behoorlijk wat energiekosten besparen als u de volgende tips in acht neemt: 

 

• In verband met besparing op het energieverbruik maar ook in verband met het behouden van een 

redelijke temperatuur én het feit dat door de bouwkundige massa vloerverwarming een langere 

opstooktijd heeft. Doet u er goed aan de kamerthermostaat maximaal 3°C lager in te stellen dan de 

dagtemperatuur. Bij een koude periode in de winter, kan dat zelfs te veel zijn om ’s morgens alle 

vertrekken binnen een redelijke tijd weer op de gewenste dagtemperatuur te brengen. In dit geval 

adviseren wij u om bij vloerverwarming geen nacht- of dagverlaging toe te passen. 

 

• Laat niet nodeloos deuren openstaan tussen warme en koude vertrekken. Verwarm gelijkmatig en 

houdt daarbij de warmte in de woning en zoveel mogelijk in het vertrek waar het u om gaat. 

 

• Indien u kamer wilt luchten, heeft het bij vloerverwarming geen zin om de groepen tijdelijk dicht te 

zetten. 

 

• Zorg dat het niet overbodig tocht in uw woning. Controleer in dit verband een deuren, ramen enz. 

 

• Het effect van de vloerverwarming moet voldoende benut kunnen worden. Zorg dat er zo weinig 

mogelijk isolerende afdekking op de vloer zijn. 

 

• Laat bij afwezigheid gedurende een vorstperiode uw installatie regelmatig controleren. Zet alle 

vertrekdeuren open en houdt de thermostaten op minimaal 10°C. 
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Aanvullende informatie over vloerverwarming en vloerbedekking. 
 

Vloerbedekking 

De werking van het vloerverwarmingsysteem is gebaseerd op warmtestraling en warmteoverdracht aan de 

oppervlakte van de vloer. Elke vloerbedekking heeft een andere warmtegeleiding. Houdt u daarom rekening 

met enkele voorwaarden. 

 

Textiel-, nylon- en vinylvloerbedekking. 

U kunt uiteraard katoenen, wollen of nylon vloerbedekking toepassen, mits de isolatiewaarde van het 

tapijt niet al te hoog is. Wij adviseren een soort toe te passen met een geweven rug en/of een 

foamlaag van maximaal 3mm dikte. Over het algemeen wordt een maximale warmteweerstand  

Rc= 0,10 m2.K/W bij de berekening van de capaciteit gehanteerd. Hoe lager de warmteweerstand, 

hoe beter de warmtegeleiding, hoe hoger de warmteafgifte van de vloerverwarming.  

Leg deze vloerbedekking strak op de droge dekvloer. Uiteraard kunt u ook kiezen voor los leggen of 

direct verlijmen met een zelf hardende lijm. Wel raden wij u aan zogenaamde ondertapijten te 

vermijden. En laat voor het lijmen eerst het vocht uit de zand/cement afwerkvloer verdampen, door de 

vloerverwarming minimaal 14 dagen in bedrijf te laten. 

 

Plavuizen, tegels, grindvloer en natuursteen. 

Vloerverwarmingsysteem in combinatie met plavuizen, tegels en natuursteen gaan uitstekend samen. 

Ze kunnen in principe direct in de mortellaag gelegd worden. Wilt u de tegels of plavuizen verlijmen? 

Gebruik dan wel een lijmsoort die geschikt is voor vloerverwarming. Gelet moet worden dat bij 

verlijming zo min mogelijk luchtinsluiting plaats vindt. Het is van groot belang dat de wachttijd, 

opgegeven door de leverancier van de vloerafwerking, voor het in gebruik nemen van de 

vloerverwarming strikt wordt aangehouden. 

 

Parketvloeren. 

Vloerverwarming en parket is een stijlvolle combinatie. Vooral harde houtsoorten zoals eiken, teak of merbau 

zijn goed bruikbaar. Algemeen kan gesteld worden, dat zachte houtsoorten niet toegepast kunnen worden. 

Massief parket kan alleen in visgraat of blokvorm worden toegepast. Wilt u planken,  

dan moet dit een samengesteld parket zijn, opgebouwd uit multiplex met een houten toplaag. 

Over het algemeen wordt een maximale warmteweerstand (Rc waarde) 0,10 m2.K/W bij de berekening van de 

capaciteit gehanteerd. Is de warmteweerstand hoger, dan moet de temperatuur van het verwarmingswater 

ook iets hoger zijn. Is de warmteweerstand lager, dan wordt de warmteafgifte van de vloerverwarming hoger. 

Bij toepassing van een parketvloer dient de ondervloer gecontroleerd te worden op vastheid, vlakheid, 

scheuren en vochtgehalte; dit laatste mag niet meer dan 1,8% bedragen. Parket mag nooit gespijkerd worden 

op de ondervloer doch dient te worden gelijmd. Uiteraard dienen de voorschriften van de parketleverancier 

strikt aangehouden te worden. 

 

Langzaam opstoken van de vloer. 

In verband met de werking van de constructievloer na oplevering van uw woning, adviseren wij u om 

een wachttijd van 5 weken aan te houden alvorens u de vloerafwerking gaat aanbrengen. Ook 

adviseren wij u om de vloerverwarming minimaal 14 dagen in bedrijft te hebben, voor de droging van 

de afwerkvloer, alvorens u de vloerafwerking gaat aanbrengen. Indien de vloerafwerking gevoelig is 

voor vocht (zoals bij houten / parket vloeren) dient door de leverancier eerst het vochtgehalte 

gemeten te worden. Meestal moet de vloerverwarming tenminste 24 uur uit zijn alvorens de 

vloerafwerking wordt aangebracht. In combinatie met lijmlagen dient er veelal 5 tot 8 dagen gewacht 

te worden, alvorens er langzaam opgestookt kan worden (dit in verband met het uitdrogen van de 

lijmlaag). Breng afdoende dilatatievoegen aan, conform het advies van de leverancier, om zettingen 

en scheurvorming op te vangen. Het toepassen van een krimpnet (thermisch verzinkt) of vezels in de 

afwerkvloer beperken de scheurvorming (maar sluiten dit niet geheel uit). Vooral bij het toepassen van 

een gietvloer of PVC-vloer dient u een goed advies bij uw leverancier in gewonnen te worden, omdat 

de kans op scheurvorming bij deze vloeren groot is. Geregeld treedt er scheurvorming boven de 

plaatnaden van de vloerelementen op, en dit valt buiten uw garantie.   
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- Gebruikersinstructie leidingwaterinstallatie 

 

- Bedieningsvoorschrift vloerverwarming 

 

- Stookprotocol “Poppark” te Schiedam 

 

- BA-richtlijn 2.1 bedrijfschap  

 

- Handleiding t.b.v. het bekabelen van de loze leidingen 

 

- Belangrijke informatie over het onderhoud van uw rookmelder 

 

- Uitleg groepenkaart 

 

- Itho Daalderop gebruikershandleiding Base Cube 

 

- Itho Daalderop gebruikershandleiding HP Cube 

 

- Onderhoud, reiniging en nastellen hang en sluitwerk 

 

 

 

In de woning aanwezig: 

- Handleiding cv-ketel. 
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Gebruiksinstructie leidingwaterinstallatie 
Beste bewoner. Uw leidingwaterinstallatie is met zorg aangelegd volgens Nederlandse normen en 

richtlijnen. Het hoofddoel van de leidingwaterinstallatie is om drinkwater te bezorgen op de 

verschillende tappunten in uw woning. Daarnaast wordt het drinkwater in een warmwatertoestel 

verwarmd waarna ook dit warme water wordt verdeeld over een aantal gebruikspunten in de woning. 

 

Verantwoordelijkheden 
Het drinkwaterbedrijf is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het drinkwater tot op het leveringspunt 

van uw woning. Meestal wordt de watermeter beschouwd als het leveringspunt. U kunt er op 

vertrouwen dat het drinkwater geleverd door het drinkwaterbedrijf voldoet aan alle wettelijke eisen. Na 

het leveringspunt is de eigenaar/huurder van de woning de verantwoordelijk 

 

Waarom deze gebruiksinstructie? 
Deze instructie is nodig omdat een nieuwe installatie de waterkwaliteit negatief kan beïnvloeden 

vanwege de daarin gebruikte materialen. Bovendien is het water in de leidingwaterinstallatie, net zoals 

het pak melk uit de supermarkt, slechts beperkt houdbaar. Langdurige stilstand van water in de 

installatie in combinatie met een temperatuur boven  

25 °C kan de kwaliteit van leidingwater negatief beïnvloeden. Dat kunt u soms merken door 

veranderingen in geur, kleur en smaak van het water.  

 

Metalen in water van nieuwe installatie 
Metalen leidingen of metalen onderdelen van de leidingwaterinstallatie geven in de eerste periode 

van gebruik metalen aan het water af. Dat gebeurt vooral tijdens stilstand. Bovendien kunnen nieuwe 

leidingen, ondanks dat deze bij oplevering zijn gespoeld, nog kleine vuildeeltjes bevatten. Zet daarom 

in de eerste drie maanden elke dag die kranen waarmee de gehele installatie kan worden gespoeld 

een paar minuten open. 

 

Metalen in water van nieuwe kranen 
Ook nieuwe kranen geven in de eerste periode van gebruik metalen aan het water af. Dat gebeurt dus 

ook door nieuwe kranen in een bestaande installatie. Zet daarom alle nieuwe kranen waaruit 

gedronken kan worden, de eerste drie maanden elke ochtend even open om daaruit eerst een 

hoeveelheid van ongeveer één kopje te laten weglopen voordat u water drinkt of gebruikt voor de 

voedselbereiding. 

 

Metalen leidingen of metalen onderdelen 
Als u koperen leidingen heeft in uw woning moet u er rekening mee houden dat bij langdurige stilstand 

van water een heel klein deel van het koper oplost in het water. Het water krijgt hierdoor een beetje 

een ‘metaalsmaak’. Bij te langdurige stilstand kan de concentratie koper te hoog oplopen. Te hoge 

kopergehaltes zijn, bij langdurig gebruik, schadelijk voor de volksgezondheid. Langdurige stilstand van 

water in combinatie met een temperatuur boven de 25 °C. Dit vergroot de kans op groei van de 

legionellabacterie in een leidingwaterinstallatie. Sommige typen legionellabacterie zijn de veroorzaker 

van de veteranenziekte, die in lichte vorm alleen maar griepverschijnselen geeft maar in de zware vorm 

een longontsteking kan veroorzaken. Besmetting heeft plaats door inademing van zeer kleine 

waterdruppeltje in de lucht (waternevel). De bacterie groeit in water bij temperaturen tussen 25 en 

50°C met een optimum tussen 30 en 40 °C. Onder 25 °C heeft vrijwel geen groei plaats en boven 50 °C 

wordt de bacterie gedood. 

 

Hoe houdt u kwaliteitsveranderingen van drinkwater verder beperkt? 

Met een aantal algemene aandachtspunten voor u als gebruiker van de 

leidingwaterinstallatie, kunt u de kans op een kwaliteitsverslechtering van het water 

minimaliseren.  
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Weinig gebruikte tapkranen 
Deze leiden tot langdurige stilstand van water in het leidingdeel naar die kraan. Ga na welke kranen 

minder dan eens per week worden gebruikt. Het is verstandig deze kranen regelmatig – bijvoorbeeld 

wekelijks bij het schoonmaken – een halve minuut door te spoelen. Dat geldt dan zowel voor de koud- 

als warmwaterkranen. Bij verder weggelegen kranen (schuur, garage, zolder) kunt u de spoeltijd 

verlengen tot één minuut. Bij mengkranen kiest u de middelste stand zodat zowel de koud- als 

warmwater-leidingen worden gespoeld. Bij thermostatische mengkranen laat u de 

temperatuurinstelling ongewijzigd op 38 °C staan. 

 

Vakantie 
Bent u langer dan een week niet thuis geweest? Dan is het verstandig om alle koud- en 

warmwaterkranen een minuut lang te openen. Vergeet niet de gevelkraan. Laat het water rustig 

stromen en voorkom dat u daarbij het water vernevelt. U kunt daartoe de sproeikop onder water in een 

emmer houden of het sproeistuk van de kraan afhalen. 

 

Warmwatertoestel 
Veelal bent u zelf in staat om de temperatuur van het warmwatertoestel te regelen. Zorg er voor dat 

het warme water uit alle kranen ten minste een temperatuur van 55 °C heeft. U kunt hier over het 

algemeen aan voldoen als u het warmwatertoestel afstelt op 60 °C. Overdrijf niet! Te hoge 

temperaturen leiden tot verbrandingsgevaar en tot een verhoogde kans op kalkafzettingen in het 

voorraadvat, het leidingwatersysteem en de kranen. Raadpleeg ook uw gebruik- en 

onderhoudsinstructies van het warmwatertoestel en vraag uw onderhoudsmonteur om de instelling te 

controleren. Heeft u een afleverset voor stadsverwarming met warmwaterbereiding in uw meterkast? 

Gebruik deze niet als opslagkast en zorg dat de ventilatieopeningen onder en boven in de meterkast 

vrij blijven! In verband met de afvoer van (overtollige) warmte mag de natuurlijke ventilatie van de 

meterkast niet worden verstoord. 

 

Doe-het-zelf 
Een aantal tips voor doe-het-zelvers: 

• Gebruik alleen materialen met Kiwa-Keur die toegestaan zijn voor toepassing in   

leidingwaterinstallaties; dus bijvoorbeeld geen tuinslang als leiding. 

• Dop nooit leidingen zomaar af, maar probeer de hele aansluitleiding te verwijderen en verwijder het 

T-stuk bij de aansluiting zodat hier geen aftakstomp overblijft waarin bacteriën kunnen gaan groeien. Dit 

kan mogelijk nadelige gevolgen hebben voor de rest van de installatie. 

• Voorkom bij het aansluiten van een kleine elektrische keukenboiler dat de warmwaterleiding ter 

plaatse wordt afgedopt. Laat de warmwaterleiding eventueel in z’n geheel verwijderen door een 

erkend installateur. Daarnaast kunt u een hot-fill keukenboiler overwegen. 

• Laat u adviseren over de benodigde terugstroombeveiliging bij het aansluiten van apparaten. 

• Leg whirlpools en luxe badvoorzieningen bij voorkeur zodanig aan dat ze volledig leeg kunnen lopen 

en er geen water in blijft staan. Raadpleeg de gebruik- en onderhoudsinstructies van de leverancier. 

 

Tuinslang 
Een tuinslang die in de volle zon hangt kan flink opwarmen. Bij langdurige stilstand kunnen er zich onder 

invloed van de relatief hoge temperatuur bacteriën gaan ontwikkelen. 

Blootstelling aan dit water tijdens het sproeien van de tuin is ongewenst. Om die reden wordt 

geadviseerd om in de zomerperiode een tuinslang die niet dagelijks wordt gebruikt eerst te spoelen. 

Hiertoe hangt u de slang zonder sproeistuk in een gieter en laat het water gedurende 1 minuut stromen. 

Dit water kunt u zonder problemen gebruiken voor de planten. Voor zover dat mogelijk is, kunt u 

natuurlijk ook na elk gebruik de tuinslang leeg laten lopen. 

 



   

 

 

 

 

 

 

  



Stookprotocol “Poppark” te Schiedam 

 

1 INLEIDING 

U gaat een woning bewonen die  voorzien is van vloerverwarming als hoofdverwarming. 

Vloerverwarming is een economische en behaaglijke vorm van verwarming. Daarnaast heeft de installatie 

weinig onderhoud nodig. U moet echter wel rekening houden met uw vloerafwerking en stookgedrag. Dat 

is anders dan dat u van traditionele verwarmingssystemen gewend bent. In deze brochure geven we informatie 

over de werking van vloerverwarming en het onderhoud van de installatie. Ook informeren wij u over praktische 

zaken als vloerafwerking in combinatie met vloerverwarming en over de wijze van verwarmen van uw nieuwe 

woning. 

 

 

2 WAT IS VLOERVERWARMING? 

Bij vloerverwarming wordt de warmte van het water in de verwarmingsbuizen door middel van 

warmtegeleiding overgedragen aan de vloer. Vloerverwarming bestaat uit meerdere 

hoofdcomponenten: de zichtbare delen als de warmtebron, de verdeler units en de (ruimte)thermostaat en 

de niet zichtbare delen, de verwarmingsbuizen in de vloer. 

 

Het systeem: 

  
Bij vloerverwarming wordt de ruimte verwarmd via flexibele kunststof buizen die op de ondervloer betonvloer 

zijn aangebracht. Hierna wordt de dekvloer aangebracht. Door de buizen stroomt warm water, met een 

maximum temperatuur van 45 ºC. Het cv water in de buizen geeft zijn warmte af aan de vloer. Het 

water verwarmt de hele vloer tot maximaal 27 ºC. De warmte wordt op deze manier gelijkmatig verdeeld en dat 

maakt dat het overal in huis lekker warm is. Het warme water ten behoeve van uw vloerverwarming  komt van 

de warmtebron. Door de ingebouwde circulatiepomp in uw ketel of op de verdeler, stroomt warm water door de 

CV-leiding rechtstreeks naar de verdeler(s). De verdeler zorgt ervoor dat het warme water wordt verdeeld over 

de diverse leidinggroepen. De verdelers transporteren het water door de verwarmingsbuizen in uw vloer. Het 

water komt uiteindelijk weer in de verdeler en wordt van daaruit  terug naar de warmtebron getransporteerd. 

 

De gewenste temperatuur van de vloerverwarming regelt u door het instellen van de thermostaat in de 

woonkamer / slaapkamer. De thermostaat staat in verbinding met een thermostaatventiel, welke onderdeel is van 

uw verdeler. De mate waarin het warme water door de verwarmingsbuizen in uw vloer stroomt, is bepalend voor 

de warmteafgifte aan de vloer en dus de temperatuur in een ruimte. Is het koud, dan opent het ventiel en 

stroomt er water door de verwarmingsbuizen. Is het warm, dan sluit het ventiel en stroomt er geen water 

door de verwarmingsbuizen. U beïnvloedt de doorstroming dus zelf door de gewenste temperatuur in te 

stellen op de thermostaat.  

  

 

Energiebesparing in een gezond huis. 

Vloerverwarming is een energiezuinige, behaaglijke verwarming. Vloerverwarming is een lage 

temperatuur verwarming. Door de lagere temperatuur werkt warmtebron efficiënter en goedkoper.  

De vloerverwarming zorgt voor een goede temperatuurverdeling, dit voorkomt dat de lucht gaat circuleren. 

Daardoor is er geen koude trek langs de vloer en zal zich ook minder snel warme lucht 'ophopen' tegen 



het plafond. Doordat er minder luchtcirculatie is, is er ook minder stofcirculatie dan bij centrale 

verwarming met radiatoren.  

 

Ingebruikname van de vloerverwarming 

Over de vloer wordt een afwerklaag aangebracht van minimaal 20 mm. Deze moet minstens vier weken 

uitharden. Daarna kunt u de vloerverwarming gaan gebruiken. 

De vloer kan nu langzaam worden opgewarmd en het bouwvocht uit de vloer moet langzaam verdampen. 

Hiervoor moet u zeker een maand de tijd nemen. De eerste week zet u de kamerthermostaat 2 ºC hoger 

dan de kamertemperatuur op het moment van oplevering. Daarna verhoogt u de temperatuur wekelijks 

bij voorkeur met 1 ºC en maximaal met 2 ºC. De maximale temperatuur waarop u zonder problemen kunt 

stoken, is afhankelijk van de vloerafwerking die u kiest. Voor informatie daarover kunt u terecht bij uw 

vloerleverancier. Wij adviseren u om een vochtmeting te laten doen door uw vloerleverancier, alvorens u 

de vloer aan laat brengen. Hij kan door middel van deze meting bepalen wanneer de vloer exact kan 

worden gelegd. Volgt u vóór het leggen van de vloer de instructies op van uw leverancier. 

 

Hoe wordt uw huis warm? 

De temperatuur kunt u regelen met de thermostaat. Als u de temperatuur met de thermostaat regelt, 

moet u erop rekenen dat het opwarmen een tijdje duurt, omdat het hele oppervlak van de vloer moet 

worden opgewarmd. Dit kost tijd, omdat het even duurt voor de vloer zelf is opgewarmd. Als de vloer 

eenmaal warm is, blijft hij ook lang warm. Zie ook hoofdstuk 3 voor stookadvies in een woning met 

vloerverwarming.  
 

3 VLOERAFWERKINGEN 

Dikte van uw vloerpakket 

In het algemeen geldt dat de uitrusting van uw woning geschikt is voor een vloerpakket van maximaal 15 

mm. Uw vloerafwerking mag een maximale warmtegeleidingsweerstand (Rc) van 0,05 m²·K/W hebben. 

Deze waarde dient aan een parket leverancier of tapijt leverancier vermeld te worden. 

 Met vloerpakket bedoelen we de vloer inclusief toebehoren, zoals bijvoorbeeld lijm of een 

ondervloer. Anders wordt de afstand tussen vloer en deur en/of dorpel mogelijk te gering. Dit geldt 

voornamelijk bij een naar binnen draaiende deur, zoals de voordeur. Vandaar dat we bij een 

vloerafwerking dikker dan 15 mm. adviseren om een inloopmat te leggen ter plaatse van de voordeur. 

Wilt u een dikker vloerpakket leggen, dan is het soms ook mogelijk om uw afwerkvloer op de begane 

grond te laten verlagen. Echter, als u voornemens bent voor deze optie te kiezen, informeert u dan eerst 

bij de leverancier van uw vloer of dat dit een geschikte optie is in combinatie met de door u gekozen 

vloer. Bij sommige vloeren is deze optie niet geschikt omdat de oppervlaktetemperatuur van de vloer dan 

te warm wordt. Dit kan schade veroorzaken aan uw vloer. 

 

Kies de juiste vloerbedekking 

Met name steenachtige vloeren worden vaak toegepast op vloerverwarming. Ook andere vloersoorten, 

zoals tapijt, parket en laminaat lenen zich echter voor toepassing op vloerverwarming. 

Omdat de warmte zich goed moet kunnen verspreiden, is het belangrijk om vloerbedekking te kiezen die 

zelf niet teveel warmte vasthoudt. 

Een paar tips: 

_ Plavuizen zijn de beste keuze omdat die de warmte goed geleiden. 

_ Linoleum, marmoleum en vinylzeil houden zelf enigszins warmte vast en zijn daarom minder 

geschikt. 

_ Kiest u voor tapijt, dan mag de vloerbedekking zeker niet dikker zijn dan 10 mm. De onderlaag mag 

maximaal 3 mm zijn. Tapijt is voorzien van zogenaamde Product Informatie Tapijt (PIT). Op de PITinformatie 

kunt u lezen of het tapijt geschikt is voor vloerverwarming. 

_ Leg geen ondertapijt, want dat houdt teveel warmte vast. 

_ Kiest u parket, neem dan een harde houtsoort. Er zijn parketsoorten die geschikt zijn voor toepassing 

op vloerverwarming. Uw leverancier kan u uitleg en advies geven over vloeren die geschikt zijn in 

combinatie met vloerverwarming. 

_ Er zijn laminaatsoorten die geschikt zijn voor toepassing op vloerverwarming. Vaak wordt dat 

expliciet vermeldt bij de productinformatie. Informeert u hier ook naar bij uw leverancier. 

 

 

 

 

 



Het leggen van de vloerbedekking 

Let bij het leggen van de vloerbedekking op de volgende zaken: 

• Voor het aanbrengen van vaste vloerbedekking zal de stoffeerder het vochtgehalte van de vloer 

controleren. Bij een te hoog vochtpercentage kan de lijm loslaten waardoor blazen worden gevormd. 

De vloerbedekking zal los komen te liggen. Als het vochtgehalte te hoog is, moet de vloer nog een 

tijdje drogen. 

• Bij het aanbrengen van vloerbedekking mag u beslist niet spijkeren. U kunt de kunststofleidingen van 

de vloerverwarming beschadigen. 

• Voordat u start met het leggen van de vloerbedekking, moet de verwarming minimaal 24 uur uit zijn. 

Daarna mag de vloerverwarming over het algemeen een week lang niet aan om de lijm te laten 

drogen. 

• Het is mogelijk om uw vloerbedekking gewoon los te leggen, dit voorkomt onnodig gebruik van lijm 

en maakt eventueel hergebruik mogelijk. Wilt u de vloerbedekking toch lijmen, gebruik dan een 

lijmsoort die geschikt is voor vloerverwarming; vraag hiernaar in de winkel. 

Maak duidelijke afspraken met uw leverancier 

Wat voor vloerbedekking u ook kiest, win altijd advies in bij uw leverancier over de toepassing van de 

betreffende vloerbedekking in combinatie met vloerverwarming. Vraag om een stookinstructie en maak 

duidelijke afspraken betreffende montage en aansprakelijkheid bij schade achteraf. 

 

4 STOOKADVIES VOOR VLOERVERWARMING ALS HOOFDVERWARMING 

Vloerverwarming heeft veel voordelen ten opzichte van andere verwarmingssystemen, het geeft vooral 

een aangenamer binnenklimaat. Er is echter een algemeen bekende eigenschap die afwijkt van andere 

systemen; de traagheid van het verwarmingssysteem. We moeten met deze verwarming dan ook anders 

omgaan dan met een radiatoren verwarming willen we een aangenaam binnenklimaat en een laag 

energiegebruik verkrijgen. 

A. Op de kamerthermostaat stelt u de gewenste temperatuur in. Zorg ervoor dat de temperatuur 

van de vloerverwarming niet teveel schommelt. Wij adviseren u de temperatuur ’s-nachts liefst 

niet of anders hooguit met 1 tot 2 ºC te verlagen. Voor uw energierekening zal dit nauwelijks 

gevolgen hebben. De opwarmtijd is bij vloerverwarming namelijk relatief lang. Laat u de ruimte 

’s-nachts helemaal afkoelen, dan is er ‘s-ochtends ook veel energie nodig om het vertrek weer 

warm te krijgen. In de ruimten met radiatoren kunt u de verwarming aan of uit zetten met de 

radiatorknop. 

B. Houd een ruime opwarmtijd aan. Deze opwarmtijd is voor alle installaties en gebouwen verschillend. 

Deze opwarmtijd is onder andere afhankelijk van: 

- buitentemperatuur; 

- windsnelheid; 

- warm tapwater gebruik tijdens het aanwarmen; 

- vloerafwerking: tapijt, tegels, parket; 

- bouwvocht, gedurende het eerste jaar; 

- keteltemperatuur; 

- duur van de nachtonderbreking van het stoken; 

- vloerconstructie en isolatie. 

De temperatuur loopt geleidelijk op naar de gewenste temperatuur. Het heeft geen zin om de 

thermostaat hoger te zetten, het opwarmen gaat hierdoor niet sneller! 

De thermostaat moet de luchttemperatuur in de kamer kunnen meten. Daarom mag hij niet worden 

ingebouwd en mogen er geen lampen of andere warmte bronnen in de buurt van de thermostaat 

hangen of staan. 

 

5 ONDERHOUD AAN DE INSTALLATIE 

In principe heeft vloerverwarming geen onderhoud nodig, de kunststof leidingen zijn van een duurzaam 

materiaal gemaakt. Ook de verdeler-unit behoeft in principe geen onderhoud. De warmtebron  daarentegen 

moet, net als bij traditionele radiatorverwarming, periodiek onderhouden worden. 







 

 

    

Indien u gekozen heeft voor het laten aanleggen van loze leidingen in uw woning is het 

van belang dat u tijdens het bekabelen van de loze leiding de onderstaande punten in 

acht neemt. 

 

 Het gebruik van een professionele stalen trekveer is van essentieel 

belang. 

 Bij het trekken van een z.g Cai  kabel is het van belang dat u 

gebruik maak van een trekkous die aan de trekveer bevestigd kan 

worden, dit in verband met het losraken van de kabel onder het 

trekken. 

 In de loze leiding is een z.g CONTROLE draad aanwezig, deze 

draad is dus NIET bedoeld om de kabel, die u wilt trekken aan te 

bevestigen. Doet u dit wel is de kans groot dat de kabel losraakt en 

vast komt te zitten in de buis. 

 Trek de controle draad onder geen beding uit de buis. 

 U kunt wel de stalen trekveer op een vakkundige manier bevestigen 

aan deze controle draad d.w.z dat de bevestiging zo vlak mogelijk 

moet zijn, dus geen dikke knoop want die blijft onherroepelijk in 

een bocht vastzitten. 

 Als u nu de trekveer door de leiding getrokken heeft, kunt u hier de 

gewenste kabel aan bevestigen, let wel de buis is berekend op 1 

kabel. 

 Bij het trekken van de kabel is het noodzakelijk dat dit met 2 

personen gebeurt, de ene persoon voert de kabel in en de andere 

persoon trekt rustig aan de trekveer.  

 

 

Als u deze punten NIET opvolgt en u krijgt de loze leiding dus niet bedraad is dit voor 

uw eigen rekening, er heeft immers overal een controle draad in gezeten dus de leiding is 

niet verstopt. 

Uiteraard kunt u onderstaand telefoonnummer bellen om een prijs op te vragen voor 

het vakkundig bekabelen van de loze leidingen. 

 



 



 

 

    



 



 

 

    



 

 

    



 

 

    



 



Itho Daalderop
Base Cube

Gebruikershandleiding



Oorspronkelijk document.



Voorwoord
ä Let op!

DEZE HANDLEIDING NOOIT GEBRUIKEN INDIEN HET TOESTEL IN COMBINATIE MET EEN HP (COOL) CUBE WORDT GEÏNSTALLEERD.

De gebruikershandleiding is bedoeld voor de gebruiker van het

toestel en bevat belangrijke informatie over gebruik, onderhoud en

storing van het toestel.

De volgende definities worden in deze handleiding gebruikt om de

aandacht te vestigen op gevaren, instructies of aanwijzingen die

betrekking hebben op personen, product, installatie en/of

omgeving.

ä Gevaar!

Wijst op gevaar dat zwaar lichamelijk tot dodelijk letsel bij

personen kan veroorzaken.

ä Waarschuwing!

Wijst op gevaar dat zwaar lichamelijk letsel bij personen en/of

zware materiële schade aan product, installatie of omgeving kan

veroorzaken.

ä Let op!

Instructie die van belang is voor de installatie, functioneren,

bediening of onderhoud van het product. Het negeren van deze

instructie kan licht lichamelijk letsel bij personen en/of zware

materiële schade aan product, installatie of omgeving

veroorzaken.

Opmerking

Instructie die van belang is voor de installatie, functioneren,

bediening of onderhoud van het product. Het negeren van deze

instructie kan lichte materiële schade aan product, installatie of

omgeving veroorzaken.

Tip

Aanwijzing die van belang kan zijn voor de installatie,

functioneren, bediening of onderhoud van het product, niet

gerelateerd aan lichamelijk letsel bij personen of materiële

schade.

De installateur is aansprakelijk voor de installatie en de

ingebruikname van het toestel.

De installateur is aansprakelijk voor de installatie en de

ingebruikname van het product en/of systeem.

● De installateur moet de gebruiker instructies geven over:

- de werking van het toestel;

- de bediening;

- het in bedrijf stellen, vullen en ontluchten;

- het buiten bedrijf stellen en aftappen;

- de jaarlijkse inspectie en het onderhoud;

- de storingsafhandeling.

Itho Daalderop behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te

brengen zonder voorafgaande kennisgeving zodat de klanten

profiteren van de nieuwste ontwikkelingen in

verbrandingstechnologie en energiebesparing.

Door ons continue proces van verbeteren van onze producten

kunnen afbeeldingen in dit document afwijken van het geleverde

toestel.

Indien beschikbaar kunt u de nieuwste versie downloaden via onze

website.

Mocht u na het lezen van deze gebruikershandleiding nog vragen

hebben, dan kunt u daarmee terecht bij uw installateur.

Itho Daalderop kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor

kosten, beschadigingen of persoonlijke ongelukken wanneer het

product niet wordt gebruikt in overeenstemming met de instructies

zoals beschreven in de handleiding.

Tip

Bewaar het installatievoorschrift en de gebruikershandleiding

zorgvuldig, bijvoorbeeld bij het toestel, zodat deze bij de hand

zijn indien nodig.
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1. Veiligheid en voorschriften
1.1. Veiligheid

● De installatie, inbedrijfname, inspectie,
onderhoud en eventuele reparatie van dit
product en/of systeem mag uitsluitend
door een erkend installateur (*) worden
uitgevoerd volgens de, in de handleiding
vermelde, (veiligheids-) voorschriften.
Hierbij mag uitsluitend gebruik worden
gemaakt van originele accessoires en
onderdelen zoals die door de fabrikant zijn
voorgeschreven.

● Gebruik het product niet voor andere
doeleinden dan waar het voor bedoeld is,
zoals beschreven in deze handleiding.

● Dit product en/of systeem mag worden
bediend door kinderen van 12 jaar en
ouder en door personen met verminderde
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens of een gebrek aan ervaring en
kennis als zij onder toezicht staan of zijn
geïnstrueerd over het gebruik op een
veilige manier en zich bewust zijn van de
gevaren van het product en/of systeem.

● Reiniging en onderhoud door de gebruiker
mag niet worden uitgevoerd door kinderen
en door personen met verminderde
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens of een gebrek aan ervaring en
kennis zonder toezicht.

● Voorkom dat kinderen met het product
en/of systeem gaan spelen.

● Dit product en/of systeem is bedoeld voor
gebruik in huishoudelijke en soortgelijke
omgevingen zoals:
- personeelskeukens in winkels,

kantoren en andere werkomgevingen;
- boerderijen;

- door klanten in hotels, motels en
andere residentiële soort omgevingen;

- bed and breakfast soort omgevingen

Gebruik in andere omgevingen in overleg
met de fabrikant van het product en/of
systeem.

● Veiligheidsinstructies moeten worden
opgevolgd om lichamelijke verwondingen
en/of schade aan het product te
voorkomen.

● Onderhoudsinstructies moeten worden
opgevolgd om schade en overmatige
slijtage te voorkomen.

● Het product mag niet gewijzigd worden.
● Het product is enkel geschikt voor een

230 V 50 Hz wisselstroomsysteem.
● Verzeker u ervan dat het elektrisch

systeem waar het product op wordt
aangesloten voldoet aan de gestelde
voorwaarden.

● Stel het product niet bloot aan
weersomstandigheden.

● Inspecteer het product regelmatig op
defecten. Neem bij defecten direct contact
op met uw installateur of Itho Daalderop.

● Onderneem de volgende stappen voordat
er werkzaamheden worden verricht aan
een geopend toestel:
- Schakel de voedingsspanning uit.
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- Voorkom het onbedoeld opnieuw
inschakelen van de voedingsspanning.

- Voorkom aanraking met elektrische
componenten als bij werkzaamheden
toch voedingsspanning nodig is. Risico
op elektrische schokken.

● Sluit bij werkzaamheden aan de gasleiding
altijd eerst de hoofdgaskraan.

● Onderneem de volgende stappen indien u
gas ruikt:
- Geen open vuur en niet roken.
- Gebruik geen elektrische contacten

(lichtschakelaar, telefoon, stekker of
bel).

- Sluit de hoofdgaskraan.
- Open ramen en deuren.
- Ontruim de woning.
- Bel de gasdistributiemaatschappij op

van buiten de woning.
- Verlaat bij hoorbaar uitstromen van gas

onmiddellijk de woning. Voorkom
betreden door derden en informeer
politie en brandweer buiten de woning.

● Bij lekkage van rookgassen kan het giftige
gas koolmonoxide vrijkomen!
Zorg dat de opstellingsruimte voorzien is
van de noodzakelijke ventilatie- en
luchttoevoeropeningen volgens de
geldende norm.

● Onderneem bij lekkage van rookgassen
meteen de volgende stappen:
- Schakel het toestel uit.
- Open ramen en deuren.

- Ontruim de woning.
- Informeer een erkend installateur.

● Bij open opstelling kan door onvoldoende
toevoer van verse lucht het giftige gas
koolmonoxide vrijkomen!
- Plaats geen voorwerpen voor de

ventilatie- en luchttoevoeropeningen.
Deze moeten altijd vrij zijn.

- Sluit de ventilatie- en
luchttoevoeropeningen in deuren,
ramen en wanden niet af.

- Verklein nooit de ventilatie- en
luchttoevoeropeningen in deuren,
ramen en wanden.

- Zorg bij inbouw van dichte ramen voor
voldoende ventilatie.

*) Een erkend installateur is een installateur werkzaam bij een cv- of

werktuigbouwkundig installatiebedrijf dat is ingeschreven bij de Kamer

van Koophandel en is opgenomen in het SEI-erkenningsregister (Stichting

Erkenning Installatiebedrijven) of dat een Sterkin-erkenning heeft.
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1.2. Naverwarming Zonneboiler

ä Gevaar!

Indien het toestel als naverwarmer van een zonneboiler

functioneert mag het toestel en de warm water functie nooit

uitgeschakeld worden.

ä Waarschuwing!

Indien het toestel is voorzien van een thermostatisch

mengventiel vóór het toestel mag de warmwatertemperatuur

niet lager dan 60°C worden ingesteld.

Bij gebruik van een zonneboiler zorgt de zon deels voor opwarmen

van het water. Wanneer de zon onvoldoende schijnt, moet het

sanitaire water naverwarmd worden tot minimaal 60 °C om het

risico op vorming van de legionellabacterie te voorkomen.

1.3. Voorzorgsmaatregelen tijdens
onderhoud

ä Gevaar!

Dit toestel bevat een onderdeel in de warmtewisselaar dat

keramische vezels bevat. Door de afmetingen en de structuur

van deze vezels is er een kans aanwezig dat deze vezels

ingeademd worden met mogelijk schadelijke gevolgen.

De MSDS (Material Safety Data Sheet) van de keramische

verdringer is op aanvraag verkrijgbaar of te downloaden via de

website van Itho Daalderop.

ETC VecoForm RCF1260

VOORZORGSMAATREGELEN

Direct inademen/inhaleren en huidcontact 

vermijden, omdat de keramische vezels 

huid, ogen en ademwegen irriteren.

Draag een veiligheidsbril, beschermende 

kleding en werkhandschoenen en een 

mondmasker.

Niet eten, drinken of roken bij het gebruik 

van het product.

Bij het verwijderen van het afvalmateriaal dit 

veilig verpakken en stofontwikkeling 

vermijden.

Indien men keramische vezels volgens de 

voorschriften gebruikt zijn er geen 

gezondheidsklachten te verwachten.

EERSTE HULP MAATREGELEN

Huid

Aanraking met de huid kan tijdelijke 

huidirritatie veroorzaken. Als dit gebeurt, 

spoel de huid met water en was voorzichtig. 

De blootgestelde huid niet wrijven of 

krabben.

Ogen

In geval van contact met de ogen overvloedig 

spoelen met water, gebruik een oogdouche 

indien beschikbaar. Niet in de ogen wrijven.

Ademwegen (neus en keel)

Als deze geïrriteerd raken ga dan naar een 

stofvrije ruimte, drink water en snuit de 

neus.

Indien de symptomen aanhouden, raadpleeg 

een arts.
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2. Productinformatie
2.1. Productkaart informatie
Itho Daalderop Base Cube

Omschrijving Symbool Eenheid 24/30 13L 24/35 16L 30/35 16L

Temperatuurtoepassing ruimteverwarming — — Midden Midden Midden

Opgegeven capaciteitsprofiel waterverwarming — — XL XL XL

Seizoensgebonden energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming — — A A A

Energie-efficiëntieklasse waterverwarming — — A A A

Nominale warmteafgifte ruimteverwarming Prated kW 6 - 21 6 - 21 6 - 26

Jaarlijkse energieverbruik ruimteverwarming QHE GJ 46 46 54

Jaarlijkse elektriciteitsverbruik waterverwarming AEC kWh 30 30 30

Jaarlijkse brandstofverbruik waterverwarming AFC GJ 16 17 17

Seizoensgebonden energie-efficiëntie ruimteverwarming ƞs % 92 92 92

Energie-efficiëntie waterverwarming ƞwh % 91 90 90

Geluidsvermogensniveau binnen LWA dB 48 48 52

Specifieke voorzorgsmaatregelen voor assemblage, installatie of onderhoud Lees de handleiding voor installatie en gebruik
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2.2. Keuringslabel

Het toestel beschikt over de volgende keuringslabels:

HR (Hoog Rendement verwarming) Gastoestellen met een HR-label vallen onder energielabel A en hebben een 

minimaal rendement van 96,5 % tijdens ruimteverwarming en. Het hoge 

rendement ontstaat doordat de warmte van de afvoergassen wordt gebruikt 

voor ruimteverwarming of waterverwarming. Dit betekent dat het cv-toestel 

zuinig is met energie, dus lagere energiekosten en beter voor het milieu.

SV (Schonere Verbranding) Gastoestellen met het SV-label hebben een relatief schone verbranding. Dit 

label geeft aan dat u te maken heeft met een toestel dat een minimale 

hoeveelheid voor het milieu schadelijke stoffen zoals koolmonoxide (CO) en 

stikstofoxide (NOx) uitstoot. Lagere uitstoot vermindert verzuring van het 

milieu en gaat smogvorming tegen.

CW4 (Comfort Warm Water) Toestellen met het CW-label (Comfort Warm water) voldoen aan belangrijke 

basiseisen m.b.t. tapdrempel, wachttijd, gelijkmatigheid van temperatuur en 

rendement.

Een toestel met CW4 label voldoet aan de volgende eisen:

● Keuken: minimaal 7,5 l/min warm water van 60°C.

● Douche: minimaal 12,5 l/min warm water van 40°C.

● Bad: binnen 11 minuten 120 liter warm water van 40°C.

CW5 (Comfort Warm Water) Toestellen met het CW-label (Comfort Warm water) voldoen aan belangrijke 

basiseisen m.b.t. tapdrempel, wachttijd, gelijkmatigheid van temperatuur en 

rendement.

Een toestel met CW5 label voldoet aan de volgende eisen:

● Keuken: minimaal 7,5 l/min warm water van 60°C.

● Douche: minimaal 12,5 l/min warm water van 40°C.

● Bad: binnen 10 minuten 150 liter warm water van 40°C.

NZ (Naverwarmer Zonneboiler) Toestellen met het Gaskeur NZ-label zijn geschikt om als naverwarmer voor 

een zonneboiler systeem te dienen. Gebruik altijd een zonneboilersysteem 

dat het label Zonnekeur heeft.

9



2.3. Onderdelen cv-toestel
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Legenda

1 Temperatuursensor warm water 10 Warmtewisselaar 19 Condensopvangbak

2 Ionisatiepen 11 Regelunit 20 Flowsensor

3 Afsluitautomaat 12 Display 21 Cv-pomp

4 Ontluchter 13 Temperatuursensor cv-aanvoer 22 Temperatuursensor rookgas

5 Concentrische rookgasaansluiting 14 Kijkglas

6 Maximaal thermostaat 15 Ontsteektrafo

7 Brandergietstuk 16 Gasblok

8 Typeplaat 17 Druksensor

9 Ventilator 18 Ontstekingselektrode
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2.4. Werking toestel

Het toestel is een traploos modulerende HR combiketel. De

speciaal door Itho Daalderop ontwikkelde warmtewisselaar zorgt

voor een zeer hoog rendement op zowel tapwater als cv-water.

2.4.1. Warmtewisselaar cv

B

A

C

D

I

H

E

G

F

A. Isoliatie F. Brander

B. Buitenbuis G. Warm water

C. Helix H. Cv-water

D. Warmtewisselaar I. Rib warmtewisselaar

E. Verdringer

De warmtewisselaar bestaat uit een aluminium buis (D) met

inwendige ribben (I). Om deze buis is een helix (C) gewikkeld, waar

het warm water doorheen stroomt. Hier wordt een aluminium buis

(B) overheen geschoven en de uiteinden van het geheel worden

ingeklemd tussen twee aluminium flenzen.

Het cv-water stroomt in het kanaal (H) dat is ontstaan tussen de

helix. Om de verbrandingsgassen langs de ribben van de

warmtewisselaar te geleiden, wordt in de kern van de

warmtewisselaar een verdringer (E) geplaatst.

Het bovenste gedeelte van de verdringer is keramisch, het onderste

gedeelte is gemaakt uit aluminium. De gehele warmtewisselaar

wordt geïsoleerd door twee EPS schaaldelen (A).

De warmtewisselaar zorgt er voor dat het cv-water direct wordt

verwarmd door de warmte van de verbrandingsgassen. De

verbrandingsgassen worden door middel van een ventilator van

boven naar beneden langs de ribben van de warmtewisselaar

geblazen. De ribben onttrekken warmte aan de verbrandingsgassen

en staan deze af aan het water dat door de warmtewisselaar van

onder naar boven stroomt.

De verbrandingsgassen koelen dusdanig sterk af dat een deel van

de aanwezige waterdamp condenseert in het onderste gedeelte van

de warmtewisselaar. Hierbij komt een extra hoeveelheid warmte

vrij en wordt overgedragen aan het (koudere) water, waardoor het

rendement ver boven de 90% uitkomt. Het gevormde condenswater

wordt via de sifon onder het toestel afgevoerd naar het riool.

2.4.2. Geen driewegklep voor warm water

In een standaard cv-toestel wordt in de warmtewisselaar alleen cv-

water verwarmd. Als het cv-toestel ook warm water moet maken

wordt een driewegklep in het cv-circuit geplaatst. De driewegklep

leidt het opgewarmde cv-water naar de radiatoren of naar een

aparte warmtewisselaar voor warm water. Warm water wordt dus

op deze manier indirect verwarmd.

Dit toestel is één van de weinige hoog rendement-combiketels in de

markt waarbij het warm water direct in de warmtewisselaar wordt

verwarmd. Hierdoor is er geen driewegklep en platenwisselaar

meer nodig om het zeer hoge rendement van de unieke

warmtewisselaar over te dragen op de warm watervoorziening.

2.4.3. Schonere verbranding

Boven in de warmtewisselaar is een speciaal ontwikkelde brander

geplaatst. Het gas/luchtmengsel wordt volledig gemengd voordat

het bij de brander komt. Als gevolg hiervan ontstaat bij de

verbranding een zeer geringe vlamhoogte, waardoor een compacte

constructie mogelijk is en er een milieuvriendelijke, volledige

verbranding plaatsvindt. Dankzij deze milieuvriendelijke

verbranding voldoet het toestel aan het Gaskeurlabel ‘Schonere

Verbranding’.

2.4.4. Brandervermogen

Het toestel beschikt over een traploos modulerende brander

vermogensregeling. Met behulp van de mechanische gas/

luchtkoppeling kan door het regelen van de ventilator het vermogen

van de brander geregeld worden.

2.4.5. Meest efficiënte start (MES)

MES is een comfortabele energiebespaarder die de woning zo veel

mogelijk met het laagste vermogen (en dus met het hoogste

rendement) op de ingestelde kamertemperatuur houdt. Bij een cv-

warmtevraag begint het toestel altijd met een laag vermogen de

woning te verwarmen. Het toestel wordt geschakeld door een

standaard aan/uit-kamerthermostaatregeling.

De tijd dat de brander op laag vermogen blijft branden is onder

meer afhankelijk van de voorgaande warmtevraag.
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2.4.6. ECO Comfort

Wanneer de warm waterbereiding is ingeschakeld wordt het water

in het toestel automatisch op temperatuur gehouden waardoor de

wachttijd wordt verkort. Dit geeft het meeste comfort. In de stand

ECO wordt het water in het toestel niet op temperatuur gehouden

waardoor er een langere wachttijd geldt wanneer warm water nodig

is. Deze stand bespaart de meeste energie.

Om de gebruiker comfort te bieden en het toestel

energiebesparend te laten zijn, heeft het toestel een unieke

regeling voor warm water gekregen, namelijk ECO COMFORT. Deze

regeling analyseert het warm waterverbruik van de gebruiker

gedurende 24 uur. Het toestel zal de volgende dag de

warmhoudstand synchroniseren met deze gegevens. Hierdoor

wordt voorkomen dat het toestel onnodig water warm houdt op

tijden dat de regeling verwacht dat de gebruiker hier geen gebruik

van zal maken.

2.4.7. Weersafhankelijke regeling (WAR)

Het toestel is voorbereid op het toepassen van een

weersafhankelijke regeling. Bij lage buitentemperaturen is het

noodzakelijk dat radiatoren meer warmte afgeven dan bij hogere

buitentemperaturen. Een weersafhankelijke regeling zorgt dat de

temperatuur van het aanvoerwater van de cv-installatie wordt

afgestemd op de buitentemperatuur. Met een

buitentemperatuurvoeler is het toestel op eenvoudige wijze

weersafhankelijk te regelen.

2.4.8. Geschikt voor tweede cv-zone

Het toestel is geschikt voor het aansluiten van een tweede,

onafhankelijk te regelen, cv-circuit. Zo kan met deze tweede zone

bijvoorbeeld de badkamer ‘s ochtends op temperatuur gebracht

worden, terwijl de rest van het huis nog koud is.

Deze tweede zone kan onafhankelijk van, of geschakeld met, het

hoofdcircuit geactiveerd worden, door middel van een tweede

thermostaat.

ä Let op!

De thermostaat voor de 2e zone, zoals een schakelklok,

schakelaar of batterijgevoede thermostaat, moet een

potentiaalvrij schakelcontact hebben.

2.4.9. Thermostaat

U kunt één van de volgende kamerthermostaten aansluiten op het

toestel:

Aan/uit kamerthermostaat

Dit is de meest eenvoudige uitvoering die er is. De gewenste

temperatuur is alleen handmatig in te stellen en niet

programmeerbaar. Het instellen van de gewenste temperatuur

wordt gedaan door middel van een draaiknop of drukknoppen.

Aan/uit klokthermostaat

Met een klokthermostaat kunt u verschillende programma’s

instellen zodat u kunt bepalen wanneer en hoe warm het in huis is.

De meeste klokthermostaten zijn zo uitgebreid dat u iedere dag

apart kunt instellen aan uw behoefte (werkdagen en weekend). Zo

hebt u op elk moment van de dag de gewenste temperatuur in huis.

Tussentijds is het ook mogelijk om de temperatuur tijdelijk te

verhogen of te verlagen.

Bij een klokthermostaat mag de ruststroom, als er geen warmtevraag

is, niet hoger zijn dan 15 mA.

Modulerende thermostaat (OpenTherm®)

Een modulerende, OpenTherm® thermostaat kan de brander van

de cv ketel op verschillende standen laten branden. Hierdoor kunt u

met een modulerende thermostaat de temperatuur nauwkeuriger

regelen en zal de cv ketel met een lager vermogen de ruimte op de

ingestelde temperatuur houden. Deze modulerende techniek

verbruikt minder energie en is daardoor beter voor het milieu. Niet

iedere modulerende thermostaat kan op de cv-ketel worden

aangesloten. Informeer altijd goed of de thermostaat uw cv-ketel

kan aansturen.

Slimme thermostaat

Een slimme thermostaat is een thermostaat die van afstand

bestuurd kan worden of zich aanpast aan het leefgedrag van de

bewoners. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat je kunt besparen op je

energierekening.

Een slimme thermostaat berekent bijvoorbeeld zelf hoe laat de

verwarming aan moet om ervoor te zorgen dat op het ingestelde

tijdstip de gevraagde temperatuur is bereikt. De slimme

thermostaat is dus anders dan een klokthermostaat. Daar geeft u

met het ingestelde tijdstip aan hoe laat de cv-ketel aanspringt,

maar hierdoor kan het dus voorkomen dat de gewenste

temperatuur nog niet is bereikt of dat de cv ketel onnodig lang heeft

gebrand. De slimme thermostaat is hierdoor energiezuiniger, beter

voor het milieu en verhoogt het comfort in huis.

Draadloze thermostaat

Het is mogelijk om gebruik te maken van een draadloze uitvoering

van uw thermostaat zodat u geen draden hoef te trekken en zo

overal de thermostaat kunt plaatsen. Hiervoor moet wel een

ketelmodule (draadloze ontvanger) op het toestel worden

aangesloten.
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2.5. Toepassen in nieuwbouwwoning

Elke nieuwbouwwoning bevat een grote hoeveelheid bouwvocht,

gemiddeld zo'n 4000 liter. Dit vocht is afkomstig van natte

bouwmaterialen zoals beton, cement, spuitwerk en lijm. Tijdens het

bouwen kan regen de bouwmaterialen ook nat maken. Het

bouwvocht verdwijnt het beste door de woning goed te ventileren en

de temperatuur zo constant mogelijk te houden.

Droogstoken - niet te snel.

Door warmte in de woning te brengen bevordert u het

drogingproces van de woning, dit wordt ook wel het droogstoken

van een woning genoemd. Dit droogstoken mag niet te snel

gebeuren, want een te snelle uitdroging heeft veel schade (zoals

krimpscheuren) tot gevolg. Het is dus zaak veel aandacht aan het

droogstoken te besteden. Houd er rekening mee dat dit

zogenoemde droogstookproces wel een half jaar in beslag kan

nemen. Zet de verwarming op 15 à 18°C, en wanneer u er gaat

wonen op 20 graden. Zet de verwarming niet hoger, want als het te

warm wordt drogen de materialen te snel en kan schade in de

bouwconstructie optreden.

Ventilatie tijdens het droogstoken.

Tijdens het drogingsproces is een goede ventilatie en circulatie van

de lucht onontbeerlijk. Houd het eerste jaar ongeveer 5 centimeter

ruimte tussen de muren en uw meubilair, zodat het vocht weg kan.

Zet elke dag de ramen een tijd open. Daarnaast moeten de

(nacht)ventilatieroosters permanent open staan en laat het

mechanische ventilatiesysteem altijd aan staan, trek dus nooit de

stekker uit het stopcontact. Zet de eerste maanden de mechanische

ventilatie zo veel mogelijk in een hoge stand.

Zo ontstaat een zo gunstig mogelijke luchtcirculatie in de woning.

Energierekening.

Goede en continue ventilatie is niet alleen belangrijk voor onze

gezondheid, het is ook een belangrijk wapen tegen vochtproblemen

in huis. Met ventilatie gaat warmte verloren. Ook het proces van

droogstoken van een nieuwbouwwoning heeft een hoger

energieverbruik tot gevolg, waardoor de energierekening hoger uit

zal vallen.

2.6. Recyclen

Bij de vervaardiging van dit product is gebruik gemaakt van

duurzame materialen. Dit product moet aan het eind van zijn

levenscyclus op verantwoorde wijze worden afgevoerd. De overheid

kan u hierover informatie verschaffen.

De verpakking van het product is recyclebaar. Deze materialen

dient u op verantwoorde wijze en conform de overheidsbepalingen

af te voeren.

Om op de verplichting tot gescheiden verwerking van batterijen en

elektrische huishoudelijke apparatuur te wijzen, is op het product

het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak aangebracht. Dit

betekent dat het product aan het einde van zijn levensduur niet bij

het gewone huisvuil mag worden gevoegd.Het product moet naar

een speciaal centrum voor gescheiden afvalinzameling van de

gemeente worden gebracht of naar een verkooppunt dat deze

service verschaft.

Het apart verwerken van batterijen en huishoudelijke apparaten

voorkomt mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de

gezondheid die door een ongeschikte verwerking ontstaat. Het zorgt

ervoor dat de materialen waaruit het apparaat bestaat,

teruggewonnen kunnen worden om een aanmerkelijke besparing

van energie en grondstoffen te verkrijgen.
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3. Bediening
3.1. Bedieningspaneel

Het bedieningspaneel bevindt zich aan de voorzijde van het cv-

toestel en wordt gebruikt bij de inbedrijfname van het toestel, na

een spanningsonderbreking of stroomuitval, bij het aanpassen van

de instellingen, bij service, en bij blokkeringen en storingen.

Het bedieningspaneel is voorzien van de volgende elementen:

1 Display

Op het display wordt de status van het toestel aangegeven. Ook

waarschuwingen, blokkeringen en storingsmeldingen worden

hierop weergegeven.

2 Menutoets

Vanuit het statusscherm wordt hiermee het menu 

geopend. Eenmaal in het menu wordt met deze 

knop terug gegaan naar een hoger gelegen 

niveau.

3 Entertoets

Met de entertoets wordt een keuze geactiveerd. 

Dit kan een wijziging van een instelling zijn, maar 

ook het activeren van een onderliggend menu.

4 Resettoets

Vanuit het statusscherm wordt met deze knop het 

toestel ontgrendeld. Vanuit het menu wordt met 

deze knop het menu verlaten, waardoor het 

statusscherm zichtbaar wordt.

5 Pijltoetsen (omhoog / omlaag)

Met beide pijltoetsen kan de menustructuur van 

het cv-toestel worden doorlopen.
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3.2. Menuschermen

3.2.1. Opstarten

Tijdens het opstarten wordt het volgende scherm getoond:

ITHO DAALDEROP

-- OPSTARTEN --
[XXXX]

De software versie wordt onder in het scherm getoond.

Binnen 1 minuut verschijnt het statusscherm en is het toestel in

bedrijf. Het toestel is dan gereed om te verwarmen en warm

tapwater te bereiden.

3.2.2. Statusscherm

Opmerking

Bij een storing, waarschuwing of blokkering zal de verlichting

van het display continue knipperen.

De status van het toestel wordt in het display weergegeven.

Wanneer het display niet verlicht is volstaat het drukken op een

willekeurige bedieningstoets om het statusscherm zichtbaar te

maken.

REGEL A 16:36
REGEL B
REGEL C
REGEL D | 1.5 BAR

Regel A

Storingscode (Exx), Blokkeringcode (Bxx), Waarschuwingscode

(Wxx) en 24-uurs tijdsaanduiding.

Regel B en C:

Omschrijving van de storing, blokkering, waarschuwing of status.

Regel D:

Cv-druk / cv-aanvoertemperatuur

3.2.3. Menu

Elk menuscherm is uitgerust met een titel, welke continue

linksboven in het display zichtbaar is.

MENU ▲
→ 1. INFO

2. GEBRUIKERSMENU
3. SERVICEMENU ▼

De pijl → in het display geeft de geselecteerde regel aan.

De pijlen ▲ en/of ▼ aan de rechterzijde van het display geven aan

dat er meer keuzes zijn dan in het scherm passen.

● Ga naar het hoofdmenu door op de MENU-toets te drukken.

Eenmaal in het menu wordt met deze knop terug gegaan naar

een hoger gelegen niveau.

● Selecteer met de pijltjestoetsen op het bedieningspaneel en

bevestig uw keuze met de ENTER-toets.

Met de MENU-toets gaat u een niveau terug in de menustructuur.

Zodra in een willekeurig menuscherm gedurende 3 minuten geen

knop wordt bediend, zal het display terugkeren naar het

statusscherm.
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3.3. Menustructuur

In de volgende pagina's wordt de gehele menustructuur doorlopen,

waarbij elke functie wordt uitgelegd middels een korte

omschrijving.

MENU

MENU
1. INFO
2. GEBRUIKERSMENU
3. SERVICEMENU
4. TAAL/LANGUAGE
5. DATUM/TIJD

INFO Informatie over het toestel, software, 

storingen en setpoints.

GEBRUIKERSMENU De gebruiker kan hier zelf een aantal 

instellingen aanpassen.

SERVICEMENU Alleen toegankelijk voor de installateur.

TAAL/LANGUAGE Stel hier de taal van uw keuze in.

DATUM/TIJD Stel hier de datum en tijd in.

INFO

MENU
1. INFO
2. GEBRUIKERSMENU
3. SERVICEMENU
4. TAAL/LANGUAGE
5. DATUM/TIJD

INFO
A. VERSIE
B. STORINGEN

VERSIE

VERSIE
DISPLAY [XXXX]
REGELUNIT CV [XXXX]

DISPLAY [XXXX]

Software versie van het display

REGELUNIT CV [XXXX]

Software versie van de regelunit

STORINGEN

STORINGEN
A. STORING
B. BLOKKERING

De gebruiker kan hier de laatste storingsmeldingen bekijken.

STORING

Code en omschrijving van de laatste fout 

waardoor het toestel werd vergrendeld.

STORING
Exx

Omschrijving 1
Omschrijving 2

BLOKKERING

Code en omschrijving van de laatste fout 

waardoor het toestel (tijdelijk) werd 

geblokkeerd.

BLOKKERING
Bxx

Omschrijving 1
Omschrijving 2
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GEBRUIKERSMENU

MENU
1. INFO
2. GEBRUIKERSMENU
3. SERVICEMENU
4. TAAL/LANGUAGE
5. DATUM/TIJD

GEBRUIKERSMENU
A. WARM WATER

Eco
B. DISPLAY

Uit na 5 min
C. WEERGAVE

CV druk
D. DRUKSENSOR

Aan
E. WARM WATER TEMP.

55°C
F. HT PRIORITEIT

HT/25
G. WAR REGELING

Uit
H. STD.INSTELLING

WARM WATER

WARM WATER
Aan
Uit
Eco
Eco Comfort

Het water wordt automatisch op temperatuur gehouden waardoor de wachttijd wordt 

verkort.

● AAN - De warmwaterbereiding is ingeschakeld. Het water wordt continue op 

temperatuur gehouden, waardoor de wachttijd kort is. Deze stand geeft het meeste 

comfort.

● UIT (1) - De warmwaterbereiding is uitgeschakeld. Er komt koud water uit de 

warmwaterkraan.

● ECO (2) - [Standaardinstelling]. De warmwaterbereiding is ingeschakeld. Het water 

wordt niet op temperatuur gehouden, waardoor de wachttijd langer is dan bij de stand 

AAN. Deze stand geeft de meeste energiebesparing.

● ECO COMFORT (3) - De warmwaterbereiding is ingeschakeld. Het water wordt op 

temperatuur gehouden, maar wordt afgestemd op het gebruikersgedrag. Deze stand 

is een combinatie van comfort en energiebesparing. 

1) In het statusscherm zal ‘WARM WATER UIT’ rechtsboven knipperen.

2) In het statusscherm zal ‘ECO’ rechtsboven knipperen.

3) In het statusscherm zal ‘ECO COMFORT’ rechtsboven knipperen

DISPLAY

DISPLAY
Uit na 5 min.
Uit na 20 min.
Continu aan

Stel in hoe lang de verlichting van het display blijft branden.

● UIT NA 5 MIN. - [Standaardinstelling].

● UIT NA 20 MIN. – Het display blijft na bediening 20 minuten verlicht.

● CONTINU AAN - Het display blijft altijd verlicht.
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WEERGAVE

WEERGAVE
Afwisselend
CV druk
CV aanvoer

Maak een keuze welke informatie rechtsonder in het statusscherm wordt weergegeven.

● AFWISSELEND - De 2 andere keuzes worden afwisselend weergegeven.

● CV DRUK – [Standaardinstelling]. De waterdruk van het verwarmingssysteem.

● CV AANVOER - De temperatuur van het verwarmingswater dat het toestel verlaat.

DRUKSENSOR

DRUKSENSOR
Aan
Uit

De waterdruk van het verwarmingssysteem wordt gemeten.

● AAN - [Standaardinstelling].

● UIT (*) – De waarde van de druksensor wordt genegeerd. Het toestel blijft in werking.

*) Alleen op verzoek van de installateur of fabrikant.

WARM WATER TEMP

WARM WATER TEMP
+

55°C
-

| Min. 50°C | Max. 63°C | +/- 1 K |

De temperatuur van het warm tapwater dat het toestel verlaat.

Wijzig hier de ingestelde waarde indien nodig.

55°C - [Standaardinstelling].

HT PRIORITEIT

HT PRIORITEIT
HT/100
HT/75
HT/50
HT/25
HT/0

Bij gelijktijdige cv-vraag in twee zones kan de cv-vraag verdeeld worden over de 1e en 2e 

zone. De verdeling ontstaat door een percentage van de cyclustijd in te stellen waarin de 

2e zone de cv-vraag mag afhandelen.

● HT/100 (*) – Bij gelijktijdige cv-vraag krijgt de 2e zone altijd voorrang.

● HT/75 (*) – 75% van de cyclustijd wordt gebruikt voor cv-vraag van de 2e zone.

● HT/50 (*) – 50% van de cyclustijd wordt gebruikt voor cv-vraag van de 2e zone.

● HT/25 – [Standaardinstelling]. 25% van de cyclustijd wordt gebruikt voor cv-vraag van 

de 2e zone.

● HT/0 (*) – Bij gelijktijdige cv-vraag krijgt de 1e zone altijd voorrang.

*) Voor meer informatie over de instelling kunt U contact opnemen met een erkend installateur.

**) Alleen van toepassing bij gebruik van de 2e cv-zone (optioneel).
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WAR REGELING

WAR REGELING
Uit
Kamerthermostaat
Tijdschakelaar

Een weersafhankelijke regeling past de cv-aanvoertemperatuur van het toestel aan op 

basis van de buitentemperatuur. De regeling moet altijd gecombineerd worden met een 

nageregelde installatie.

● UIT – [Standaardinstelling].

● KAMERTHERMOSTAAT – Afhankelijk van de thermostaatvraag wordt warmte geleverd 

aan het huis. Naast de buitentemperatuur wordt ook de binnentemperatuur gebruikt 

om de benodigde cv-aanvoertemperatuur te bepalen (= ruimtecompensatie). Als de cv-

vraag van de kamerthermostaat voor langere tijd (˃ 10 min) afwezig is wordt 

overgeschakeld naar een lagere cv-aanvoertemperatuur (nachtverlaging).

● TIJDSCHAKELAAR – Er kan continu warmte worden geleverd aan het huis. Alleen de 

buitentemperatuur wordt gebruikt om de benodigde cv-aanvoertemperatuur te 

bepalen (= zonder ruimtecompensatie). Een aangesloten aan/uit-kamerthermostaat of 

tijdschakelaar bepaald een lagere cv-aanvoertemperatuur (nachtverlaging).

Tip

Wanneer het toestel niet juist is ingesteld kan dit zorgen voor onbalans in het 

verwarmingssysteem, waardoor het optimale rendement van het toestel niet wordt 

gebruikt.

Tip

Alleen wijzigen op verzoek van de installateur of fabrikant.

STD INSTELLING

STANDAARD INSTELLINGEN
HERSTELLEN
Akkoord <ENTER>
Annuleren <MENU>

Alle waarden door de gebruiker ingesteld 

kunnen met deze functie ongedaan worden 

gemaakt en teruggezet naar de 

standaardinstellingen.

Controleer na het terugzetten of de 

instellingen overeenkomen met de 

installatie en voldoen aan de wensen van de 

gebruiker.

STANDAARD INSTELLINGEN
ZIJN TOEGEPAST!
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SERVICEMENU

MENU
1. INFO
2. GEBRUIKERSMENU
3. SERVICEMENU
4. TAAL/LANGUAGE
5. DATUM/TIJD

SERVICEMENU

TOEGANGSCODE: XXXX

Dit menu is alleen bestemd voor de 

installateur of servicemonteur en daarom 

beveiligd met een toegangscode

TAAL/LANGUAGE

MENU
1. INFO
2. GEBRUIKERSMENU
3. SERVICEMENU
4. TAAL/LANGUAGE
5. DATUM/TIJD

De taal van het menu kan ingesteld worden 

op ENGELS, NEDERLANDS, FRANS of 

DUITS.

TAAL/LANGUAGE
English [en]
Nederlands [nl]
Francais [fr]
Deutsch [de]

DATUM/TIJD

MENU
1. INFO
2. GEBRUIKERSMENU
3. SERVICEMENU
4. TAAL/LANGUAGE
5. DATUM/TIJD

Datum en tijd kunnen in dit menu worden 

aangepast.

● Kies met de ENTER-toets welke waarde 

u wilt aanpassen. 

Verhoog of verlaag de waarde met de 

pijltjestoetsen op het bedieningspaneel.

DATUM/TIJD

Vrijdag
14 feb 2010 07:00u
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4. Gebruik
4.1. Inbedrijfname

ä Waarschuwing!

Indien het netsnoer beschadigd is, moet deze worden vervangen

voordat men het toestel aansluit op een geaarde

wandcontactdoos.

Het netsnoer mag alleen vervangen worden door een erkend

installateur.

ä Let op!

Voordat het toestel in bedrijf wordt gesteld, controleer en stel u

zeker van het volgende:

- Het gehele verwarmingssysteem is gevuld met water en

ontlucht.

- Het gehele warm watercircuit is gevuld met water en ontlucht.

- Het systeem is gecontroleerd op lekkage.

- De gasleiding is ontlucht en gecontroleerd op lekkage.

a) Controleer dat de afsluiters in de gas-, water- en cv-leidingen

geopend zijn.

b) Controleer de sifon van het toestel en van de installatie. Deze

moeten volledig met water gevuld zijn.

De condensafvoer mag nooit geblokkeerd of aangepast zijn.

c) Steek de stekker van het toestel in een geaarde

wandcontactdoos.

Het toestel is fase gevoelig.Indien onderstaande melding

verschijnt, verwijder dan de stekker uit de wandcontactdoos en

steek deze 180° gedraaid er weer in.

B10 16:36
Fase fout
Stekker omkeren!

| 0.0 BAR

Tip

Als het toestel spanningsloos blijft dient men de betreffende

zekering in de groepenkast te controleren en, indien nodig, te

vervangen. Wanneer deze zekering niet de oorzaak is,

controleer dan de zekering van de regelunit. Vervang deze,

indien nodig.

Wanneer ook deze zekering niet de oorzaak is, neem dan

contact op met Itho Daalderop.

d) Het display geeft aan dat het systeem aan het opstarten is.

ITHO DAALDEROP

-- OPSTARTEN --
[XXXX]

Binnen 1 minuut verschijnt het statusscherm.

Tip

Het toestel wordt af fabriek geleverd met de Nederlandse

taalinstelling. Indien nodig kan de standaard taalinstelling

worden aangepast in een taal naar keuze [Menu - Taal/

Language - Kies taal].

Ga na het wijzigen terug naar het hoofdmenu.

Tip

Indien de waterdruk van het verwarmingssysteem onder de 1

bar is gezakt zal het toestel niet in bedrijf komen.

Het display zal continue knipperen en een waarschuwing geven

dat de cv-druk te laag is.

Vul het verwarmingssysteem zoals beschreven in dit document.

e) Het toestel is nu gereed om te verwarmen en warm water te

bereiden.
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4.2. Toestel instellen

ä Gevaar!

Indien het toestel als naverwarmer van een zonneboiler

functioneert mag het toestel en de warm water functie nooit

uitgeschakeld worden.

Tip

Indien uw toestel gebruik maakt van een weersafhankelijke

regeling zal deze via het toestel of via een OpenTherm®

kamerthermostaat worden geregeld.

- Wijzig nooit zelf instellingen die betrekking hebben op de

weersafhankelijke regeling.

- Neem bij comfort klachten altijd contact op met een erkend

installateur.

Tip

Wanneer het toestel niet juist is ingesteld kan dit zorgen voor

onbalans in het verwarmingssysteem, waardoor het optimale

rendement van het toestel niet wordt gebruikt.

Voor een juiste werking is het belangrijk om het toestel in te

stellen. De instellingen zijn afhankelijk van de eigenschappen van

de woning en het verwarmingssysteem. Omdat iedere woning

anders is kan ook de instelling per woning verschillen.

De installateur dient het toestel met de juiste instellingen op te

leveren.

De instellingen die betrekking hebben op het comfort van de cv en

warm water staan in het servicemenu. Wijzigingen in het

servicemenu mogen alleen door een erkend installateur of

serviceorganisatie gedaan worden.

De waarden van de standaardinstellingen zijn zo ingesteld dat het

toestel bijna altijd in bedrijf gesteld kan worden.

● Indien gewenst kunt u de standaardinstellingen in het

gebruikersmenu aanpassen naar uw eigen wensen.

STANDAARDINSTELLINGEN

GEBRUIKERSMENU

WARM WATER Eco

DISPLAY 5 [min]

WEERGAVE CV druk

DRUKSENSOR Aan

WARM WATER TEMP 55 [°C]

HT PRIORITEIT HT/25

WAR REGELING Uit

Tip

In het hoofdstuk MENUSTRUCTUUR staat uitleg van de

instellingen om uw keuze te maken.

4.3. Warm water volgens CW

De standaardinstellingen van dit apparaat voldoen aan de eisen

voor energieverbruik en milieubescherming volgens de Europese

Ecodesign- en Energie Labellingrichtlijnen. Dit betekent dat het

apparaat voor de bereiding van warm water is ingesteld op de

meest energiezuinige temperatuurstand voor warm water.

Voor meer comfort kan het apparaat nog steeds worden ingesteld

volgens het Gaskeur CW-label.

Om aan de eisen van het CW-label te voldoen moet de instellingen

voor warm water ingesteld worden op de volgende waarden:

GEBRUIKERSMENU

WARM WATER
● Aan

● Eco Comfort

WARM WATER TEMP ● 63°C

4.4. Dagelijks gebruik

4.4.1. Verwarmen

Het toestel kan op twee manieren worden aangestuurd en door de

gebruiker worden bediend:

● Door een Opentherm®-thermostaat.

● Door een ruimte-thermostaat met een ‘aan/uit’-contact.

Tip

Voor het gebruik van thermostaten verwijst Itho Daalderop naar

de documentatie van de fabrikant van de thermostaat.

a) Stel de kamertemperatuur in op de gewenste temperatuur.

b) Wanneer het toestel een warmtevraag via de

kamerthermostaat detecteert, zal het toestel in bedrijf komen.

4.4.2. Warm water

Tip

Warm watervraag gaat boven ruimteverwarming.

a) Open een warmwaterkraan.

b) Het toestel zal in bedrijf komen en tapwater van de ingestelde

temperatuur leveren.
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4.5. Ontluchten sanitaire leiding

Wanneer door omstandigheden de sanitaire leidingen zijn afgetapt

dienen voor gebruik de warm water leidingen ontlucht te worden.

a) Controleer of de stopkraan van de inlaatcombinatie open staat.

b) Controleer of de hoofdkraan van de waterleiding open staat.

c) Ontlucht de sanitaire leidingen door de koude en warme

aansluiting van de aangesloten waterkranen te openen. Zodra

er een stabiele waterstraal ontstaat is het betreffende

leidingdeel ontlucht en kan de kraan weer gesloten worden.

4.6. Vullen en ontluchten
verwarmingssysteem

ä Let op!

- Het verwarmingssysteem moet met schoon water worden

gevuld.

- Volg voor vloerverwarming de vul- en ontluchtinstructie van de

fabrikant.

WATERKWALITEIT

Zuurgraad (pH) 7–8,5

IJzergehalte (Fe) ‹ 0,2 mg/l

Chloorgehalte (Cl) ‹ 150 mg/l

Geleidbaarheid ‹ 125 mS/m

Hardheid
3-12 °dH / 5-22 °fH /

0,53-2,14 mmol/l CaCO3

Chemische toevoegingen Niet toegestaan

Volg onderstaande procedure indien de waterdruk van het

verwarmingssysteem onder de 100 kPa (= 1 bar) is gezakt of

wanneer het verwarmingssysteem voor de eerste keer gevuld

wordt.

a) Schakel het toestel niet uit.

b) Draai alle radiatorkranen van de cv-installatie open.

c) Controleer dat de dop op de ontluchter één omwenteling

(linksom) open staat.

360°360°

d) Zet de kamerthermostaat uit en maak geen gebruik van warm

water.

e) Sluit de vulslang aan op de koudwaterkraan.

f) Laat de slang via de koudwaterkraan voorzichtig vol met water

lopen alvorens deze op de vulkraan van de installatie aan te

sluiten.

g) Open de vulkraan en vul de installatie langzaam door de

koudwaterkraan te openen.

h) Lees de waterdruk af op het display en vul het

verwarmingssysteem tot een waterdruk van 200 kPa (= 2 bar) is

bereikt.

i) Controleer het verwarmingssysteem op lekkage en ontlucht

alle radiatoren in het huis. Begin bij het laagste punt en eindig

bij het hoogste punt.

j) Indien de waterdruk na het ontluchten beneden de 150 kPa (=

1,5 bar) is gezakt, vul dan de installatie opnieuw bij tot 200 kPa

(= 2 bar) zoals hierboven omschreven.

k) Sluit de vulkraan en ontkoppel de vulslang.
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4.7. Buiten bedrijf stellen

4.7.1. Verwarmingssysteem

ä Let op!

Stel de kamerthermostaat in de winter niet lager in dan 15 °C.

Om bevriezing van de installatie te voorkomen is het raadzaam

om alle radiatorkranen geheel of gedeeltelijk open te laten

staan.

Tip

Wanneer de cv-aanvoertemperatuur in het toestel onder de

ingestelde waarde van de ketelveiligheid zakt, dan komt het

toestel in bedrijf en warmt zich op tot circa 5-10°C boven de

ingestelde waarde.

a) Laat de stekker van het toestel in de wandcontactdoos zitten.

b) Draai de kamerthermostaat op minimum. Het warm water zal

op temperatuur gehouden worden, tenzij anders ingesteld (zie

Warm water op pagina 24).

4.7.2. Warm water

ä Gevaar!

Indien het toestel als naverwarmer van een zonneboiler

functioneert mag het toestel en de warm water functie nooit

uitgeschakeld worden.

Tip

Wanneer de cv-aanvoertemperatuur in het toestel onder de

ingestelde waarde van de ketelveiligheid zakt, dan komt het

toestel in bedrijf en warmt zich op tot circa 5-10°C boven de

ingestelde waarde.

a) Laat de stekker van het toestel in de wandcontactdoos zitten.

b) Gebruik het bedieningspaneel. Ga via het GEBRUIKERSMENU

naar de functie WARM WATER en selecteer UIT.

WARM WATER
Aan
Uit
Eco
Eco Comfort

In het statusscherm zal ‘WARM WATER UIT’ rechtsboven knipperen.

4.8. Definitief buiten bedrijf stellen

ä Let op!

Het uitschakelen van het toestel in een vorstperiode kan

bevriezing van de gehele installatie veroorzaken. Tap op het

laagste punt zowel het verwarmingssysteem als alle sanitaire

leidingen af om waterschade te voorkomen.

Tip

Zet uw apparaat niet zomaar bij het grofvuil, maar informeer

voor de afvoer van het apparaat bij uw installateur of gemeente.

a) Draai de kamerthermostaat op minimum.

b) Gebruik geen warm waterkraan.

c) Verwijder de stekker van het toestel uit de wandcontactdoos.

d) Sluit de gaskraan onder het toestel.
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5. Meldingen en storingen
5.1. Overzicht meldingen

Opmerking

Bij een storing, waarschuwing of blokkering zal de verlichting

van het display continue knipperen.

Het toestel kent vier soorten meldingen die getoond worden op de

display, namelijk: Status, Waarschuwing, Blokkering en Storing.

Uitgezonderd de status kunnen de andere meldingen veroorzaakt

worden door het niet goed functioneren van de cv-installatie of van

het toestel.

5.1.1. Status CV

Wanneer het toestel in bedrijf is wordt de status (= huidige

bedrijfstoestand) in het display weergegeven.

16:36
Omschrijving 1
Omschrijving 2

| 1.5 BAR

Voorbeeld Statusmelding

STATUSMELDING

Omschrijving 1 Omschrijving 2

Stand-by

Starten

Verwarmen Warm water

Verwarmen CV

Stoppen

Antipendel

Nadraaien Warm water

Pompen CV

Vorstbeveiliging

De aanduiding ECO of ECO COMFORT wordt afwisselend met de tijd

getoond als:

● de functie ECO of ECO COMFORT wordt ingeschakeld.

● OpenTherm® de functie ECO inschakelt.

Tip

De functie ECO zorgt er voor dat de warmhoudstand voor warm

water wordt uitgeschakeld.

De aanduiding WARM WATER UIT wordt knipperend getoond in

plaats van de tijd als de functie WARM WATER is uitgeschakeld.
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5.1.2. Waarschuwing CV

Een waarschuwing is herkenbaar aan de code die begint met de

letter W en een omschrijving van de waarschuwing. Het toestel blijft

in bedrijf, maar de functie waar de waarschuwing betrekking op

heeft, wordt uitgeschakeld of genegeerd. De functie wordt later

vanzelf weer actief. Een langdurige of veelvuldig voorkomende

Waarschuwingsmelding kan leiden tot een Blokkeringsmelding en

later tot een Storingsmelding.

Wxx 16:36
Omschrijving 1
Omschrijving 2

| 1.5 BAR

Voorbeeld Waarschuwingsmelding

WAARSCHUWINGSMELDING

Code Omschrijving 1 Omschrijving 2

W10 CV-druk te hoog

W20 Sensor fout Buitenvoeler

W31 Rookgas fout Temperatuur te hoog

Volg de eventuele instructie op het display.

Tip

Indien de melding blijft, raadpleeg dan een erkend installateur

of serviceorganisatie.

5.1.3. Blokkering CV

Een blokkering is een fout die geen storing tot gevolg heeft. Het

toestel wacht tot de blokkering is verdwenen en gaat in normaal

bedrijf verder. Een blokkering wordt aangegeven door de code die

begint met de letter B en een omschrijving van de blokkering.

Bxx 16:36
Omschrijving 1
Omschrijving 2

| 1.5 BAR

Voorbeeld Blokkeringsmelding

BLOKKERINGSMELDING

Code Omschrijving 1 Omschrijving 2

B00 Sensor fout CV aanvoer

B00 Sensorfout Rookgas

B00 Sensor fout Warm water

B01 Sensor fout CV aanvoer

B01 Sensor fout Rookgas

B01 Sensor fout Warm water

B05 Netfrequentie fout

B06 Interne fout Regelunit CV

B09 Vlamfout

B10 Fase fout Stekker omkeren!

B12 Reset fout

B14 Toestelbewaking WW geen temp toename

B22 Toesteltype fout Stel correct type in

B25 CV druk te laag Water bijvullen

Volg de eventuele instructie op het display.

Tip

Indien de melding blijft, raadpleeg dan een erkend installateur

of serviceorganisatie.
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5.1.4. Storing CV

Een storing is een fout die ertoe leidt dat het toestel via de regelunit

buiten werking wordt gesteld en vergrendeld wordt. Het toestel kan

alleen ontgrendeld worden door op de RESET-toets te drukken. Een

storing wordt aangegeven door de code die begint met de letter E

en een omschrijving van de storing.

Probeer de storing eerst te verhelpen door eenmaal op de RESET-

toets te drukken. Mocht het toestel niet ontgrendelen probeer het

dan nog eens na ca. 15 seconden.

Exx 16:36
Omschrijving 1
Omschrijving 2

| 1.5 BAR

Voorbeeld Storingsmelding

STORINGSMELDING

Code Omschrijving 1 Omschrijving 2

E00 Ventilator CV

E06 Geen ionisatie Tijdens start

E07 Ionisatie Weggevallen

E08 Ionisatie Onterecht aanwezig

E10 Gasklep fout

E14 Toestelbewaking WW geen temp toename

E15 Geen doorstroming Warm water

E16 Geen doorstroming CV

E21 Maximaal thermostaat CV water te warm

E22 Rookgas fout Temperatuur te hoog

E30 Veiligheidstoring Regelunit CV

E33 Interne fout Regelunit CV

E35 Langdurige Blokkering

Druk op de RESET-toets.

Tip

Indien de melding blijft, raadpleeg dan een erkend installateur

of serviceorganisatie.

5.1.5. Meldingen bij OpenTherm®

Tip

Zie de gebruiksaanwijzing van de kamerthermostaat voor de

betekenis van de symbolen op het display.

Kijk voor meer informatie over de melding op het display van het

toestel.

Bij toepassing van bepaalde typen/merken modulerende

kamerthermostaten volgens het OpenTherm®

communicatieprotocol worden de onderstaande meldingen op de

display van de kamerthermostaat weergegeven.

● Statusmeldingen

● Waarschuwingsmeldingen

● Blokkeringsmeldingen

● Storingsmeldingen
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5.2. Diagnose

ä Waarschuwing!

Verwijder nooit de mantel van het toestel!

Op bepaalde onderdelen staat elektrische spanning.

Tip

Een storingsvrij toestel zal pas in bedrijf kunnen komen, als er

een warmtevraag is.

Dit betekent dat de thermostaat voldoende hoog moet worden

ingesteld of dat een warm waterkraan geopend moet worden.

Tip

Sommige meldingen zijn van tijdelijke aard. Wacht minimaal 1

uur voordat u contact opneemt met een erkend installateur of

serviceorganisatie omdat een aantal fouten binnen dit

tijdsbestek vanzelf verdwijnen!

Volg de eventuele instructie zoals gegeven op het display.

5.2.1. Wat kunt u zelf controleren bij een storing?

● Is de kamerthermostaat juist ingesteld?

● Is de kraan van de inlaatcombinatie geopend?

● Staat de gaskraan open?

● Zijn de radiatorkranen geopend?

● Is de waterdruk van het verwarmingssysteem tussen de 1 en de

3 bar?

● Is het verwarmingssysteem goed ontlucht?

● Is de warm waterfunctie ingeschakeld?

5.2.2. Wat te doen als de storing blijft?

a) Controleer eerst aan de hand van de melding in het display of

één van bovenstaande mogelijkheden de oorzaak is van de

storing.

b) Druk 1 à 2 maal op de RESET-toets. Blijft het toestel in storing,

probeer het dan na 5 minuten nog eens.

c) Blijft het toestel in storing of treedt dezelfde storing meerdere

malen op, neem dan contact op met uw installateur.

28



6. Inspectie en/of onderhoud
ä Gevaar!

Dit toestel bevat een onderdeel in de warmtewisselaar dat

keramische vezels bevat. Door de afmetingen en de structuur

van deze vezels is er een kans aanwezig dat deze vezels

ingeademd worden met mogelijk schadelijke gevolgen.

De MSDS (Material Safety Data Sheet) van de keramische

verdringer is op aanvraag verkrijgbaar of te downloaden via de

website van Itho Daalderop.

ä Let op!

Gebruik bij vervanging of reparatie altijd de originele Itho

Daalderop onderdelen.

Hiermee garandeert u de veiligheid en juiste werking van het

product en eventuele aanspraak op garantie.

Opmerking

Reinig de buitenzijde van het product uitsluitend met een

vochtige doek en eventueel met vloeibare zeep.

Gebruik in geen geval schurende of agressieve

reinigingsmiddelen die lak of gebruikte materialen kunnen

aantasten.

Opmerking

Gebrekkig onderhoud van het toestel kan leiden tot een hoger

energieverbruik, een kortere levensduur en een onveilige

werking.

Aanspraak op fabrieksgarantie kan door gebrekkig onderhoud

worden afgewezen.

● Het toestel dient eens per jaar geïnspecteerd en/of

onderhouden te worden.

● Onderhoud dient uitgevoerd te worden als de inspectiebeurt dit

aangeeft.

● De werkzaamheden dienen door een erkende installateur of

serviceorganisatie uitgevoerd te worden.

● Sluit een onderhoudscontract af bij een erkende installateur of

serviceorganisatie.
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7. Garantie
Voor alle Itho Daalderop producten geldt een standaard

fabrieksgarantie van twee jaar. Binnen deze termijn wordt het

product of de onderdelen daarvan kosteloos gerepareerd of

vervangen.

Bepalingen en uitsluitingen zijn opgenomen in onze

garantievoorwaarden.

Zie de pagina van het product op onze website voor de volledige

garantievoorwaarden en/of aanvullende garantietermijnen of

voorwaarden.

Indien er problemen zijn met de werking van ons product, adviseren

wij de consument eerst de handleiding te raadplegen. Indien de

problemen blijven bestaan, neem dan contact op met de

installateur die het product geïnstalleerd heeft of met de Itho

Daalderop servicedienst. De contactgegevens vindt u aan het einde

van de handleiding of op onze website www.ithodaalderop.nl.

30



8. Verklaringen
EG-Verklaring van overeenstemming | Déclaration de conformité CE |
EG-Konformitätserklärung | EC Declaration of Conformity

Itho Daalderop Group BV

Postbus 7

4000 AA Tiel

Nederland

Verklaart dat het product | Déclare que le produit |

Erklärt dass das Produkt | Declares that the product :

- HR Combiketel - Base Cube 24/30 13L

- HR Combiketel - Base Cube 24/35 16L

- HR Combiketel - Base Cube 30/35 16L

Voldoet aan de bepalingen gesteld in de richtlijnen |

Répond aux exigences des directives |

Entspricht den Anforderungen in den Richtlinien |

Complies with the requirements stated in the directives :

- Richtlijn laagspanning 2014/35/EU

- Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

2014/30/EU

- Richtlijn gastoestellen 2009/142/EG

- Richtlijn centrale-verwarmingsketels 92/42/EEG

- Richtlijn betreffende de totstandbrenging van een kader

voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp

voor energiegerelateerde producten 2009/125/EG

- Richtlijn betreffende de vermelding van het energieverbruik

en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering

en in de standaardproductinformatie van

energiegerelateerde producten 2010/30/EU

- Gedelegeerde verordening (EU) Nr. 811/2013 van de

commissie van 18 februari 2013 ter aanvulling van Richtlijn

2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad wat de

energie- etikettering van ruimteverwarmingstoestellen,

combinatieverwarmingstoestellen, pakketten van

ruimteverwarmingstoestellen, temperatuurregelaars en

zonne-energie-installaties en pakketten van

combinatieverwarmingstoestellen, temperatuurregelaars

en zonne-energie-installaties betreft.

- Verordening (EU) Nr. 813/2013 van de commissie van 2

augustus 2013 tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van

het Europees Parlement en de Raad wat eisen inzake

ecologisch ontwerp voor ruimteverwarmingstoestellen en

combinatieverwarmingstoestellen betreft.

Voldoet aan de geharmoniseerde Europese normen |

Répond aux normes Européennes harmonisées |

Entspricht den harmonisierten europäischen Normen |

Complies with the harmonized European standard :

- EN 15502-1:2012/A1:2015 | EN 15502-2-1:2012

- EN 50165:1997/A1:2001

- EN 55014-1:2000/A1:2001/A2:2002 | EN 55014-2:1997/A1:2001

- EN 61000-3-2:2006 | EN 61000-3-3:1995/A1:2001

Verwijzend naar het EG-typeonderzoek van de aangemelde instantie |

Référant à l'examen CE de type de l'organisme notifié |

Bezugnahme auf die EG-Baumusterprüfung der benannten Stelle |

Referring to the EC type-examination of the notified body

CE 0063 CM 3582 (2011)

Tiel, 15 juni 2016.

Kerst Algera, Directeur R&D
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Itho Daalderop

Admiraal de Ruyterstraat 2

3115 HB Schiedam

E idsupport@ithodaalderop.nl

I www.ithodaalderop.nl

Raadpleeg uw installateur bij vragen.

Is de installateur niet bekend, kijk s.v.p. op 

www.ithodaalderop.nl/dealerlocator.
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