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   Aan de eigenaren van de  
4 watervilla’s  in het  
project Oude Tol te Reeuwijk 

 
 
 
      Bergschenhoek, juli 2018 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Nu u eigenaar bent van een nieuwe 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 2016. 
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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Herstelwerkzaamheden en/of klachten 

 

Nu uw woning is opgeleverd, is uw kopersbegeleider niet langer meer uw contactpersoon. De uitvoerder is 
verantwoordelijk voor het oplossen van de opleverpunten en eventuele nieuw geconstateerde ‘gebreken’. 
Het uitvoeringsteam zal uw punten beoordelen en daar waar nodig de (herstel)werkzaamheden coördineren 
(eventueel afgestemd met de betreffende onderaannemer/installateur). Hij zal u ook op de hoogte houden 
van de afhandeling van deze punten.               

Als alle opleverpunten van het project zijn afgehandeld, zal het uitvoeringsteam het project overdragen aan 
de afdeling nazorg. Zij zullen vanaf dan uw contactpersoon zijn voor alle lopende zaken. Eventuele vragen 
kunt u vanaf dan stellen per e-mail ( nazorg@batenburgbv.nl ) t.a.v. mevrouw Aline Breugem.  

Nieuwe klachten / gebreken kunt u melden via het webformulier op onze site www.batenburgbv.nl/nazorg/ 
door gebruik te maken van dit formulier wordt de afhandeling digitaal geregistreerd voor een betere en 
snellere afhandeling.  

  

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 
 

mailto:nazorg@batenburgbv.nl
http://www.batenburgbv.nl/nazorg/
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Algemene projectgegevens watervilla’s Oude Tol te Reeuwijk 
 
 
Architect      Ben Kraan Architecten BNA  
     Prins Hendrikstraat 16 
     2411 CT   Bodegraven 
     0172 – 61 92 11 
     
 
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    Berkhout Tros Bouwadviseurs BV 
     Scheldestraat 32      
     1823 WB   Alkmaar  
     072 – 572 00 90 
  
 
Loodgieterswerk, verwarming en  Kruit Installaties b.v. 
mechanische ventilatie   Veenweg 2 
     2841 DG   Moordrecht 
     0182 – 37 82 00 
 
 
Elektrische installatie   Lok Techniek b.v. 
     Broekveldselaan 11 
     2411 NL    Bodegraven 
     0172 – 61 22 07  
 
 
Schilderwerken    Schildersbedrijf Groenenboom B.V. 
     Schuttevaerweg 43 
     3004 BA  Rotterdam 
     010 – 262 07 44 
 
 
 

mailto:nazorg@batenburgbv.nl
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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     Oasen N.V. 
     Postbus 122      
     2800 AC   Gouda     
     0182 – 59 35 30 (storingsnummer) 
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Toegepaste materialen en fabrikant/leveranciers 
 
 
Grondwerk, bestrating en beplanting 
A. Bunnik b.v. 
Weijpoort 21a 
2415 BV Nieuwerbrug 
 
Begane grondvloer   Ribcassettevloer 
Prefab Beton Veghel B.V. 
Kennedylaan 18 
5466 AA   Veghel 
 
Verdiepingsvloer   Breedplaatvloer 
De Hoop Pekso 
Visserijweg 9 
4906 CJ Oosterhout 
 
Prefab betonproducten 
BS Beton b.v. 
Nijverheidsweg 5 
5492 NK Sint-Oedenrode 
 
Balkonplaten 
Noppert beton b.v. 
Damsingel 15 
9262 NB Sumar  
 
Gevelstenen  
GDS Keramiek B.V. 
Motorenweg 31 
2623 CR Delft 
 
Gevellateien 
Halfen B.V.  
Oostermaat 3    
7623 CS  Borne 
 
Houten buitengevelkozijnen en deuren 
Timmerfabriek Ebbers b.v. 
Kampstraat 11 
7075 AA Etten 
 
Aluminium schuifpuien 
Rollecate 
H.G. Zwerusstraat 3 
7951 CZ Staphorst 
 
Beglazing  
Van Leeuwen glasprojecten b.v. 
Keerweer 33 
3316 KA Dordrecht 
 
Aluminium waterslagen 
Euro Aluminium b.v. 
Wagenmakerij 2 
4762 AV Zevenbergen 
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Dakbedekking    
Kleiva 
Nessenweg 15 
2995 DA Heerjansdam 
 
Hekwerken  
Trahecon b.v. 
Gantelstraat 3 
5145 PH   Waalwijk 
 
Trappen 
Vios trappen b.v. 
Hoogeind 70 
3465 HD Driebruggen 
 
Binnenwanden 
VMG Gipsbouw Rotterdam b.v. 
Groenendaal 131 
3011 SP Rotterdam 
 
Binnendeurkozijnen en binnendeuren 
Verdouw 
Middelblok 166 
2831 BR   Gouda 
 
Hang- en Sluitwerk 
Mastermate Technische Groothandel 
Importweg 3 
2600 AJ Delft 
 
Natuur- en kunststeen 
Marmerindustrie Heel  
Jachthavenweg 12 
5928 NT  Venlo-West 
 
Sanitair 
Van Munster b.v. 
Fruiteniersstraat 1a 
3334 KA  Zwijndrecht 
 
 
Tegelwerk 
Tegel Idee B.V. 
Kelvinring 22 
2952 BG Alblasserdam 
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Kleuren- en Materiaalstaat Exterieur 
 

Gevelvlakken 

Metselwerk beige Baksteen WF handvorm S3769 Beige nuance   
Voegwerk  Grijs, Cantillana kleur 2131 
Metselwerk wit Baksteen WF strengpers S4434 Parelwit 
Voegwerk  Grijs, Cantillana kleur 3000 
Metselverband Wildverband  
Kruipruimte ventilatie Muisdichte kunststof roosters Zwart 
Gevelbekleding Hout, Cape Cod 

gemodificeerd houten delen 
RAL 8028 Terrabruin 

Daktrim / muurafdekkappen Aluminium RAL 7030 Steengrijs  
Gevelafdekking muren 
dakterras 

Beton naturel 

Boeidelen Hout RAL 9010, zuiver wit 

 
 

Kozijnen en ramen 

Kozijnen  Hout, in kleur geschilderd RAL 8025, Bleekbruin 
Ramen Hout, in kleur geschilderd RAL 8025, Bleekbruin 
Aanslag draaiende delen Aluminium RAL 8025, Bleekbruin  
Hoekpenanten t.p.vv kozijnen Hout, in kleur geschilderd RAL 8025, Bleekbruin 
Hoekpenanten t.p.v. kozijnen Hout, in kleur geschilderd RAL 8028, Terrabruin 
Paneelvulling in puien keuken  Geëmailleerd hardglas RAL 7024, Grafietgrijs 
Aftimmering boven kozijnen 
t.b.v. zonwering 

Hout, in kleur geschilderd RAL 8025, Bleekbruin 

Lekdorpels Aluminium + anti-dreun RAL 8025, Bleekbruin 
Ventilatieroosters Aluminium RAL 7024, Grafietgrijs 
Voordeuren Hout, in kleur geschilderd RAL 7024, Grafietgrijs  
Overige deuren  Hout, in kleur geschilderd RAL 8025, Bleekbruin 
Schuifdeuren Aluminium RAL 8025, Bleekbruin 
Onderdorpels deuren Venstertech Zwart 
Geveldragers Staal RAL 7030, Steengrijs 

 
 

Luifels/pergolas 

Luifels/overstekken Hout, in kleur geschilderd RAL 9010, Zuiver wit 
Buitenplafonds overstek Hout, in kleur geschilderd RAL 9010, Zuiver wit 
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Balkons/terrassen 

Terrasleuningen op beton 
afdekker 

Staal RAL 9010, Zuiver wit 

Tegels en staptegels Draintegels 40x40cm Grijs 

 
 

Overige 

Hemelwaterafvoeren Zink, vierkant, vlak in de gevel Naturel 
Dakbedekking woning Bitumineus met grindlaag Zwart 
Dakbedekking berging Bitumineus Zwart 

 
 

Terreininrichting 

Bestrating Betontegels, 40x60 cm  Naturel 
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Onderhoudsadviezen 
 
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. 
 
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. 
 
Hemelwaterafvoer 
Eventuele dakgoten en platte daken tenminste eenmaal per jaar schoonvegen zodat mogelijke verstoppingen 
(bijvoorbeeld door herfstbladeren)  kunnen worden voorkomen. 
 
Overwitten spuitpleister 
De plafonds en wandgedeelten boven het 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 tussen het plafond en de tussenmuren bestaat uit twee 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. 
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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 onder meer 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 de gordijnen niet 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. 
 
 Let wel: ventilatie is 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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B. 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 m²K/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 m²K/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 te winnen, 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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1.1 Inleiding / Introduction / /Introduction / Einleitung / Introducción /
Introduzione

F

De Remeha qSense is een modulerende OpenTherm thermostaat. Door middel van een draai/drukknop kan snel en
eenvoudig de kamertemperatuur gewijzigd worden. Tevens kunnen er (afhankelijk van de ketel) parameters gewijzigd
worden. Deze gebruikershandleiding behandelt alleen de thermostaatfunctie van de qSense.
Een volledige beschrijving van de extra functies vindt u in de installatie- en servicehandleiding. Deze kunt u downloaden
via nl.remeha.com.

B

The Remeha qSense is a modulating OpenTherm thermostat. By means of a rotary and push button it's possible to change
the room temperature quickly and easily. It's also possible (depending on the boiler) to change parameters. This user guide
only covers the thermostat function of the qSense.
A complete description of the additional functions can be found in the installation and service manual. This can be
downloaded from nl.remeha.com.

C

Le Remeha qSense est un thermostat modulant de OpenTherm. Le bouton rotatif à pression permet un réglage simple et
rapide de la température de la pièce. Il est également possible de modifier les paramètres (en fonction de la chaudière).
Ce guide d'utilisation couvre uniquement la fonction thermostat de qSense.
Une description complète des fonctions complémentaires est disponible dans le manuel d'installation et d'entretien. Cette
documentation peut être téléchargée sur nl.remeha.com.

H

Die Remeha qSense ist ein modulierendes OpenTherm Thermostat. Durch die Betätigung des Drehtasters kann die
Raumtemperatur schnell und einfach verändert werden. Abhängig vom Kessel ist es auch möglich, die Parameter zu
ändern. Diese Bedienungsanleitung behandelt nur die Thermostatfunktion von qSense.
Eine vollständige Beschreibung der zusätzlichen Anweisungen finden Sie in der Installations- und Wartungsanleitung. Die
Sie unter nl.remeha.com herunterladen können.

G

El Remeha qSense es un termostato OpenTherm de modulación. Por medio de un botón giratorio y pulsador se puede
cambiar la temperatura ambiente rápida y fácilmente. También se pueden cambiar los parámetros (según la caldera).
Esta guía del usuario solo cubre la función del termostato del qSense.
Puede encontrar una descripción completa de las funciones adicionales en el manual de instalación y servicio. Esto se
puede descargar de nl.remeha.com.

E

Remeha qSense è un termostato OpenTherm a modulazione. Tramite una manopola e un pulsante è possibile cambiare
la temperatura ambiente in modo facile e veloce. Inoltre è possibile (in base alla caldaia) modificare i parametri. La presente
Guida dell'utente riguarda unicamente la funzione termostato di qSense.
Una descrizione completa delle funzioni aggiuntive è riportata nel manuale di installazione e assistenza. Questa
documentazione può essere scaricata dal sito Web nl.remeha.com.

qSense
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1.2 Installatie / Installation / Installation / Installieren / Implantación /
Installazione
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1.3 Bedieningspaneel / Control panel / Tableau de commande / Schaltfeld /
Cuadro de mando / Pannello di comando

1 Display
Display
Afficheur
Display
Pantalla
Display

2 Draai- en drukknop
Rotary and push button
Bouton rotatif et poussoir
Druck- und Dreh-Knopf
Botón rotativo y pulsador
Pulsante rotante e a pressione

1 Ingestelde temperatuur
Set temperature
Température réglée
Eingestellte Temperatur
Temperatura de ajuste
Temperatura impostata

2 Gemeten temperatuur
Measured temperature
Température mesurée
Gemessene Temperatur
Temperatura medida
Temperatura misurata

Symbolen / Symbols / Symboles / Symbole / Símbolos / Simboli

T

F ECO stand aan

M

F Ingestelde temperatuur
B ECO mode on B Set temperature
C Mode ECO activé C Température réglée
H ECO Modus aktiviert H Eingestellte Temperatur
G Modo ECO activado G Temperatura de ajuste
E Modalitá ECO attivato E Temperatura impostata

e

F Waterdruk te laag

D

F Centrale verwarming functie aan
B Water pressure too low B Central heating mode on
C Pression d'eau trop faible C Le Mode chauffage central activé
H Wasserdruck zu gering H Heizung Betrieb aktiviert
G Presión del agua demasiado baja G El mode calefacción activado
E Pressione dell'acqua troppo bassa E La modalitá riscaldamento attivato

R000057-D

1

2

R000077-A

1

2

qSense
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Symbolen / Symbols / Symboles / Symbole / Símbolos / Simboli

c

F Storing

I

F Brander aan
B Fault B Burner on
C Dérangement C Brûleur activé
H Störung H Brenner aktiviert
G Avería G Quemador activado
E Anomalia E Bruciatore attivato

?

F Service nodig aan de ketel

N

F Sanitair warm water functie aan
B Boiler service required B Domestic hot water mode on
C La chaudière nécessite une intervention C Le mode eau chaude sanitaire activé
H Der Heizkessel muss gewartet werden H Warmwasser Betrieb aktiviert
G La caldera precisa mantenimiento G El mode agua caliente sanitaria activado
E La caldaia necessita di manutenzione E La modalitá acqua calda sanitaria attivato

y

F Gemeten temperatuur    
B Measured temperature    
C Température mesurée    
H Gemessene Temperatur    
G Temperatura medida    
E Temperatura misurata    

Menusymbolen / Menu symbols / Symboles menu / Menü Symbole / Símbolos menú / Simboli menu

>

F Terug

?

F Servicemenu
B Back B Service menu
C Retour C Menu entretien
H Zurück H Wartungsmenü
G Volver G Menú mantenimiento
E Ritorno E Menu manutenzione

Q

F Informatiemenu

\

F Urentellermenu
B Information menu B Hour counter menu
C Menu information C Menu compteur horaire
H Informationmenü H Betriebsstundenzähler-Menü
G Menú información G Menú contador horario
E Menu informativo E Menu contaore

W

F Gebruikersmenu

K

F Servicemelding
B User menu B Maintenance message
C Menu Utilisateur C Message d'entretien
H Benutzermenü H Wartungsmeldung
G Menú usuario G Mensaje de mantenimiento
E Menu utente E Indicazione di manutenzione

qSense
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1.4 Instellingen wijzigen / Changing the settings / Modification des
réglages / Änderung der Einstellungen / Modificación de los ajustes /
Modifica delle impostazioni

Menustructuur / Menu structure / Structure des menus /
Menüstruktur / Estructura de menús / Struttura del menu
F Ga voor toegang tot het menu als volgt te werk.
B To gain acces to the menu, proceed as follows.
C Procédez comme suit pour accéder au menu.
H Um auf dieses Menü zuzugreifen, gehen Sie wie folgt vor.
G Para obtener acceso al menú, proceda de la siguiente forma.
E Per accedere al menu, procedere nel modo seguente.

Q /  ?  /  \  /  K
F Zie de installatiehandleiding voor meer informatie.
B Refer to the installation instructions for further information.
C Se reporter à la notice d'installation pour des informations complémentaires.
H Siehe Installations-Anleitung für ergänzende Informationen.
G Referirse a las instrucciones de utilización si necesita información adicional.
E Fare riferimento alle istruzioni per l'installazione per ulteriori informazioni.

W F 
Code Betekenis Instellingen Fabrieksinstelling

em; Tapwater-warmhoudfunctie
Zvt; = Automatische stand
0M = Aan
0ff = Uit

Auto

tdh Tapwater temperatuur 20 tot 75 ℃ 60 ℃
tmh Maximale CV-water temperatuur 0 tot 100 ℃ 90 ℃

hvp Opwarmsnelheid (CV)
2 = Snelst
z3 = Extra langzaam

0

cdM Afkoelsnelheid (Woning)
2 = Snelst (Slecht geïsoleerd)
z2 = Langzaamst (Goed geïsoleerd)

0

R000064-C

3s

1x

qSense
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W B 
Code Meaning Settings Factory setting

em; DHW standby function
Zvt; = Automatic position
0M = Start
0ff = Stop

Auto

tdh Tap water temperature 20 to 75 ℃ 60 ℃
tmh Maximum central heating water temperature 0 to 100 ℃ 90 ℃

hvp Heating rate (Central heating)
2 = Fastest
z3 = Extra Slow

0

cdM Cooling rate (Residence)
2 = Fastest (Poorly insulated)
z2 = Slowest (Well insulated)

0

W C

Code Signification Paramètres Réglage d'usine

em; Fonction de veille ECS
Zvt; = Position automatique
0M = Marche
0ff = Arrêt

Auto

tdh Température de l'eau du robinet 20 au 75℃ 60 ℃
tmh Température maximum de l'eau pour le chauffage central 0 au 100℃ 90 ℃

hvp Vitesse de chauffage (Chauffage central)
2 = Maxi
z3 = Très lent

0

cdM Vitesse refroidissement (Résidence)
2 = Maxi (Isolation faible)
z2 = Mini  (Bonne isolation)

0

W H

Code Bedeutung Einstellungen Werkseinstellung

em; Warmwasseroptimierung
Zvt; = Automatik-Position
0M = Ein
0ff = Aus

Auto

tdh WW-Temperatur 20 bis 75℃ 60 ℃
tmh Maximale Wassertemperatur in der Heizung 0 bis 100℃ 90 ℃

hvp Aufheizgeschwindigkeit (ZH)
2 = Schnellste 
z3 = Extra langsame

0

cdM Abkühlgeschwindigkeit (Wohnung)
2 = Schnellste  (Schlecht isoliert)
z2 = Langsamer  (Gut isoliert)

0

W G

Código Significado Ajustes Ajuste de fábrica

em; Función de espera de agua caliente
Zvt; = Posición automática
0M = Marcha
0ff = Parada

Auto

tdh Temperatura del agua corriente 20 a 75℃ 60 ℃
tmh Temperatura máxima del agua de la calefacción central 0 a 100℃ 90 ℃

hvp Velocidad de (calentamiento)
2 = Muy rápida
z3 = Extra lenta

0

cdM Velocidad de enfriamiento (Residencia)
2 = Muy rápida  (Poco aislado)
z2 = Muy lenta  (Bien aislado)

0

qSense
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W E

Codice Significato Impostazioni Taratura di fabbrica

em; Funzione di attesa DHW
Zvt; = Posizione automatica
0M = On
0ff = Off

Auto

tdh Temperatura dell'acqua corrente 20 a 75℃ 60 ℃

tmh Temperatura massima dell'acqua del
riscaldamento centralizzato 0 a 100℃ 90 ℃

hvp Velocità di ( riscaldamento)
2 = Velocità max
z3 = Bassissima

0

cdM Velocità di raffreddamento (Residenza)
2 = Velocità max  (Isolamento scadente)
z2 = Velocità min (Isolamento adeguato)

0

1.5 Meldingen / Messages / Messages / Meldungen / Mensajes / Messaggi

Foutcodes / Error codes / Codes d'erreur / Fehlercodes / Códigos de error / Codici di errore

f203

F Fout in verbinding met ketel
B Faulty connection to boiler
C Connexion défectueuse à la chaudière
H Fehler in der Verbindung zum kessel
G Fallo de conexión a caldera
E Collegamento errato alla caldaia

f214

F Onjuiste meting ruimtetemperatuur
B Incorrect room temperature reading
C Indication incorrecte de la température ambiante
H Fehlerhafte Messung der Raumtemperatur
G Lectura de temperatura ambiente incorrecta
E Lettura errata della temperatura ambiente

f215

F Regelaar defect
B Controller failure
C Défaillance du régulateur
H Regler defekt
G Fallo del controlador
E Errore dell unità di controllo

f217

F Waterdruk te laag
B Water pressure too low
C Pression d'eau trop faible
H Wasserdruck zu gering
G Presión del agua demasiado baja
E Pressione dell'acqua troppo bassa

qSense
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Achtergrondverlichting / Backlight / Rétroéclairage / Hintergrundbeleuchtung / Retroiluminación / Retroilluminazione

n;
5p

F Uw ketel ondersteunt geen OpenTherm Smart Power
B Your boiler does not support OpenTherm Smart Power
C Votre chaudière ne prend pas en charge OpenTherm Smart Power
H Ihr Kessel unterstützt OpenTherm Smart Power nicht
G Su caldera no es compatible con OpenTherm Smart Power
E La caldaia non supporta OpenTherm Smart Power



1.6 Technische gegevens / Technical data / Caractéristiques techniques /
Technische Daten / Características técnicas / Dati tecnici

Dimensions
 80 x 90 x 32.5 (l x w x h) mm
Power supply
OpenTherm regulator OpenTherm
Electrical connection
OpenTherm regulator OpenTherm communication. Connection for low-voltage wires
Ambient conditions
Storage conditions Temperature: -25 ℃  +60 ℃

Relative humidity 5% - 90% no condensation
Operating conditions 0 ℃  - 60 ℃
Temperature
Room temperature Measurement range: -5 ℃  +65 ℃

Maximum temperature deviation at 20 ℃ : 0.3 ℃
Temperature control area 5 - 35 ℃
Adjustment Modulating temperature control

The control can be optimised
Room control Overshoot: Up to 1 ºC

Temperature variation: Less than 0.25 ℃
Adjustment strategies Adjustment of the room temperature
Features of the controller
Backlight Colour: blue
Control precision Temperature: 0.5 ℃
Controls Rotary and push button
Mounting Directly on the wall using screws. Or built-in junction box as per standards
Quality marks and compliance with standards 4 EMC: 2004/108/EC, 55014

4 Emission: EN61000-6-3
4 Immunity: EN61000-6-2
4 Drop test: IEC 68-2-32
4 RoHS compliant
4 OpenTherm V3.0 Smartpower

Protection classification IP20

qSense
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1. Inleiding
De iSense is een OpenTherm klokthermostaat met veel uitgebreide functies.
De regelaar wordt geleverd in twee uitvoeringen:
• iSense OpenTherm
• iSense RF (draadloos), met daarbij de iBase (basisstation) RF-zender
Deze gebruikershandleiding behandelt beide uitvoeringen (OpenTherm en RF). Waar het informatie 
betreft die geldt voor een van beide uitvoeringen, wordt dit duidelijk vermeld.
Een volledige beschrijving van de regelaar vindt u in de installatie- en servicehandleiding.

2. Overzicht
De regelaar is menugestuurd, waardoor de bediening zeer eenvoudig is: hij heeft maar drie 
knoppen.

R000248-06-A

Tekstvak menu's

Functie knop BFunctie knop A

Temperatuur
Tijd

Pictogrammen

Menu Programma keuze

Knop A Knop B Knop C, (draaien-drukken)

Display
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Belangrijkste pictogrammen Niet getoonde pictogrammen
Klokprogramma actief Regelaar vraagt warmte
Continu dagtemperatuur CV-ketel brandt voor warmwater
Continu nachttemperatuur CV-ketel brandt voor CV
Vorstbeveiliging Groep 1 is actief
Zomerstand Groep 2 is actief
Handmatige stand Electriciteitsproductie
Vakantieprogramma Waarschuwingssymbolen
Tapwater-warmhoudfunctie uitgeschakeld Waterdruk in cv-ketel te laag
Actuele kamertemperatuur Algemeen waarschuwingssymbool
Ingestelde kamertemperatuur Service nodig aan de cv-ketel

Batterij in regelaar bijna leeg
Draadloze verbinding verbroken

3. Installatie
3.1 Plaats van de regelaar
Standaard is de regelaar ingesteld op ruimteregeling, wat inhoudt dat de binnentemperatuur wordt 
gebruikt voor het regelen van de cv. U kunt de regelaar daarom het beste aan een binnenmuur 
hangen in de kamer waar u het meest verblijft, bijvoorbeeld de woonkamer.
Hang de regelaar niet te dicht in de buurt van warmtebronnen (open haard, radiator, lamp, kaarsen, 
direct zonlicht, enzovoort), of op plaatsen waar het kan tochten.
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Regelaar RF
• Plaats de regelaar op minstens 1 meter van apparaten met elektromagnetische emissies, zoals 

wasmachines, wasdrogers, draadloze telefoons, tv’s, computers, magnetrons enzovoort.
• Plaats de regelaar zodanig dat de ontvangst goed is. Houd er rekening mee dat voorwerpen 

waarin metaal is verwerkt, de ontvangst beïnvloeden. Denk aan beton met staal, spiegels en 
ramen met metaalcoating, isolatiefolie enzovoort.

Toelichting - Over het algemeen is de reikwijdte van de regelaar RF in gebouwen 30 
meter.
Dit is slechts een indicatieve waarde! De daadwerkelijke reikwijdte van het RF signaal is 
in hoge mate afhankelijk van de lokale omgeving. Houdt er rekening mee dat het aantal 
muren en plafonds, al dan niet voorzien van metaal, de ontvangst (sterk) kan beïnvloeden. 
Ook andere voorwerpen waarin metaal verwerkt is kunnen de ontvangst beïnvloeden. Denk 
hierbij aan, spiegels en ramen met metaalcoating, isolatiefolie, wasmachines, wasdrogers 
enzovoort.

Zie
De signaalsterkte is af te lezen via Menu > Informatie.

3.2 Montage en aansluiting
Voordat u de regelaar kunt monteren en aansluiten, moet u eerst:
• De ketel zo instellen dat hij kan worden aangesloten op een regelaar OpenTherm.
• De ketel uitzetten.
Raadpleeg hiervoor de documentatie van de ketel.
OpenTherm is polariteit ongevoelig, u mag de draden dus onderling verwisselen.
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Ga als volgt te werk:

R000249-A

OT

OT

Plaats eventueel 3 AA-batterijen (penlites) in de regelaar. Deze zijn niet bijgeleverd. De batterijen 
zorgen ervoor dat de klok blijft lopen als de ketel uitgeschakeld is.
Verder zijn batterijen nodig voor de achtergrondverlichting van de regelaar, bij ketels die niet zijn 
uitgerust met OpenTherm Smart Power.

Alleen regelaar RF
Plaats 3 AA-batterijen (penlites) in de regelaar. Deze zijn nodig om de regelaar RF te laten 
functioneren.

Toelichting
• De regelaar is nu klaar voor gebruik. Voor de regelaar RF dient nu basisstation RF te 

worden gemonteerd. Raadpleeg hiervoor de basisstation RF documentatie.
• De ingestelde programma’s blijven bewaard als de ketel of de regelaar is uitgeschakeld 

(ook als geen batterijen zijn geplaatst).
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3.3 Plaats van de buitensensor
Een buitentemperatuursensor wordt niet standaard geleverd bij de regelaar.
U heeft deze sensor alleen nodig als u de binnentemperatuur weersafhankelijk wilt regelen.

Toelichting
Raadpleeg voor het aansluiten van een buitentemperatuursensor de documentatie van uw 
ketel.

3.4 Ruimtevoeler (Alleen regelaar RF)
Een RF ruimtevoeler is optioneel verkrijgbaar voor een regelaar RF. Deze sensor vervangt de 
interne regelaar sensor.

4. Voor eerste gebruik
4.1 Taal, tijd en datum instellen
Als u de regelaar aansluit, verschijnt het menu voor de taalkeuze (internationale versie) of de 
tijdinstelling (Nederlandse versie).
1. Kies de gewenste taal door aan knop C te draaien en druk op knop C om te bevestigen. 
2. Volg de aanwijzingen op het scherm om de tijd, het jaar, de maand en de dag te kiezen.
De regelaar is nu klaar voor gebruik. Na de installatie is het standaardprogramma geactiveerd 
(zie paragraaf 4.2). De temperatuur wordt nu geregeld volgens dit klokprogramma.

Toelichting
De regelaar schakelt automatisch van zomer- naar wintertijd en terug.
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4.2 Standaardinstelling
Ruimteregeling
Standaard staat de regelaar ingesteld op ruimteregeling. Dat betekent dat de aanvoertemperatuur 
van het cv-water geregeld wordt op basis van de temperatuur in de ruimte waar de regelaar hangt. 
De ketel is ook weersafhankelijk aan te sturen, dat wil zeggen op basis van de buitentemperatuur. 
In de regelaar is een stooklijn geprogrammeerd, die samen met de buitentemperatuur de 
wateraanvoertemperatuur bepaalt. De stooklijn moet zo worden gekozen dat het ongunstigste 
vertrek ook bij zeer lage buitentemperaturen goed kan worden verwarmd. 

Zie
Zie voor meer informatie over weersafhankelijk regelen paragraaf 5.5.

Klokprogramma
Het standaardklokprogramma stelt dagelijks de temperatuur als volgt in:
• 06.00 – 19.00: 20°C
• 19.00 – 23.00: 21°C
• 23.00 – 06.00: 15°C  +  
U kunt het klokprogramma uiteraard aanpassen aan uw eigen wensen. Zie daarvoor hoofdstuk 5.
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5. Instellen
5.1 Drie gebruikersniveaus
De regelaar kent drie gebruikersniveaus:
• Eenvoudig: in deze stand worden er geen klokprogramma’s gebruikt. U kunt de temperatuur op 

de regelaar alleen handmatig instellen.
• Standaard: dit is de standaardstand. De meeste opties kunt u gebruiken, zoals het 

klokprogramma.
• Uitgebreid: in deze stand kunt u twee standaardklokprogramma’s A en B gebruiken en kunt u 

meer instellingen doen en uitgebreidere informatie opvragen.
U kunt het gebruikersniveau wijzigen via het menu: Menu > Instellingen > Gebruikersinst. > 
Gebruiksniveau.

Toelichting
Deze handleiding behandelt de meeste functies van de stand Standaard. Dit is de stand na 
eerste ingebruikname.

5.2 Klokprogramma maken of wijzigen
Een klokprogramma regelt de temperatuur automatisch gedurende een dag, en is voor iedere 
weekdag afzonderlijk in te stellen. U kunt het standaard klokprogramma aanpassen, of een geheel 
nieuw programma invoeren.

Toelichting
De regelaar begint standaard al vóór het ingestelde tijdstip met aanwarmen, zodat de ruimte 
op het juiste tijdstip op de gewenste temperatuur is.
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Overzicht maken
Het is handig om eerst voor uzelf een overzicht te maken met schakelmomenten: op welk tijdstip 
moet het hoe warm zijn in huis? Dit hangt natuurlijk af van wie er wanneer thuis is, hoe laat u 
opstaat enzovoort. U kunt per dag 6 schakelmomenten instellen.

Nieuw klokprogramma maken
1. Kies in Menu > Programma > Klokprogramma > Nieuw.
2. Kies eventueel een uitgangsprogramma (Weekend thuis, Midweek thuis of Overdag thuis). 

- Op basis daarvan kunt u uw eigen klokprogramma instellen.
- Druk op knop C om te bevestigen.

3. Ga naar de dag waarvoor u het klokprogramma wilt instellen.
- Druk op knop C om te bevestigen.

4. Ga naar het schakelmoment dat u wilt instellen.
- Druk op knop C om te bevestigen.

Toelichting
Met de knop Verwijder verwijdert u het geselecteerde schakelmoment.

5. Stel met knop C het tijdstip en de bijbehorende gewenste temperatuur in.
6. Heeft u alle schakelmomenten van een dag ingesteld, dan kunt u de instelling van die dag 

kopiëren naar andere dagen:
- Ga naar de dagaanduiding.
- Druk op Kopiëren.
- Selecteer met knop C de dag(en) waarnaar u de instellingen wilt kopiëren en druk op 

Opslaan.
7. Ga naar de dagaanduiding.

- Druk vervolgens op knop C.
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8. Ga naar stap 3 om de volgende dag in te stellen, of druk op Terug om dit menu af te sluiten.

Bestaand klokprogramma wijzigen
1. Kies in Menu > Programma > Klokprogramma > Wijzigen.
2. Ga naar de dag waarvoor u het klokprogramma wilt wijzigen.

- Druk op knop C om te bevestigen.
3. Ga naar het schakelmoment dat u wilt wijzigen.

- Druk op knop C om te bevestigen.

Toelichting
Met de knop Verwijder verwijdert u het geselecteerde schakelmoment.

4. Stel met knop C het tijdstip en de bijbehorende gewenste temperatuur in.
5. Heeft u alle schakelmomenten van een dag ingesteld, dan kunt u de instelling van die dag 

kopiëren naar andere dagen:
- Ga naar de dagaanduiding.
- Druk op Kopiëren.
- Selecteer met knop C de dag(en) waarnaar u de instellingen wilt kopiëren en druk op 

Opslaan.
6. Ga naar de dagaanduiding.

- Druk vervolgens op knop C.
7. Ga naar stap 2 om de volgende dag in te stellen, of druk op Terug om dit menu af te sluiten.

Standaardinstellingen herstellen
Kies Menu > Programma > Klokprogramma > Fabrieksprog. om de instellingen van het 
standaardklokprogramma terug te zetten.
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5.3 Continutemperaturen instellen
In plaats van het klokprogramma kunt u ook de ruimtetemperatuur continu op een bepaalde waarde 
instellen. Via Menu > Programma kunt u drie verschillende continutemperaturen instellen: 
• Dagtemperatuur: ruimtetemperatuur overdag, behorende bij het programma Continu dag.
• Nachttemperatuur: ruimtetemperatuur ’s nachts, behorende bij het programma Continu nacht.
• Vorsttemperatuur: ruimtetemperatuur om de ruimte waar de regelaar hangt, tegen bevriezing te 

beschermen. Deze instelling hoort bij het programma Vorstbeveiligd.

Zie
De genoemde programma’s worden uitgelegd in paragraaf 6.1.

5.4 Groepensturing
M.b.v. de c-Mix (groepenmodule) kan de regelaar twee groepen sturen, beide groepen kunnen hun 
eigen programmakeuze en regelstrategie krijgen. Dat doet u via: Menu > Instellingen > Systeem > 
CV installatie > Groepen. Standaard staat deze op Geen groepen.
Bij de keuze 1 & 2 apart, is het mogelijk elke groep zijn eigen programma te geven. Het symbool 

 komt in het standaard scherm waarbij d.m.v. drukken op de draai/drukknop geschakeld wordt 
tussen de bediening van groep 1 en groep 2. Bij de keuze 2 volgt 1 krijgen beide groepen wel een 
eigen regelstrategie, maar zal groep 2 de programmakeuze volgen van groep 1.

5.5 Regelstrategie instellen
In de regelaar kunt u op verschillende manieren gebruik maken van de ruimte- en/of 
weersafhankelijke regelingen. U kiest een regeling via Menu > Instellingen > Systeem > Regel 
strategie.
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Toelichting
Voor deze wijzigingen moet het gebruikersniveau Uitgebreid ingesteld zijn (zie paragraaf 
5.1).

Specifieke instellingen weersafhankelijke regeling
Als u voor een weersafhankelijke regeling heeft gekozen, kunt u een aantal extra instellingen doen, 
via Menu > Instellingen > Systeem > OTC instellingen.
• Stooklijn:

- Voetpt. buiten: buitentemperatuur voetpunt
- Voetpt. aanvoer: aanvoertemperatuur voetpunt
- Klimaatpt.buiten: buitentemperatuur klimaatpunt
- Klimaatpt. aanv.: aanvoertemperatuur klimaatpunt
- Kromming: mate van de kromming van de stooklijn, afhankelijk van uw cv-systeem. Kies de 

gebruikte warmtelichamen: vloerverwarming, radiatoren of convectoren. Dit zorgt voor een 
beter comfort in voor- en naseizoen.

Toelichting
De stooklijn is gebaseerd op een buitentemperatuur van 20°C. Na het verhogen van de 
gewenste ruimtemperatuur verschuift de stooklijn omhoog. De mate van verhoging wordt 
bepaald door de instelling van de functie Ruimte invloed. 

• Ruimte invloed: invloedfactor van stooklijnverschuiving. 
• Stookgrens dag: buitentemperatuur waarboven de cv uitgeschakeld is gedurende de dag. 

De stookgrens dag is van toepassing als de gewenste ruimtetemperatuur hoger is dan de 
nachttemperatuur die ingesteld is via Menu > Programma > Nachttemperatuur.

• Stookgrens nacht: buitentemperatuur waarboven de cv uitgeschakeld is gedurende de nacht. 
De stookgrens nacht is van toepassing als de gewenste ruimtetemperatuur gelijk of lager is dan 
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de nachttemperatuur die ingesteld is via Menu > Programma > Nachttemperatuur.

Stooklijn – een voorbeeld

R000250-06-A

-5-15 5 15 25
Buitentemperatuur (ºC)

K
et

el
 te

m
pe

ra
tu

ur
 (º

C
)

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10
0

0

Voetpunt Gewenste ruimtetemperatuur 
van 15ºC gedurende de nacht

Verhoogde ruimtetemperatuur 
gedurende de dag

Gewenste ruimtetemperatuur 
van 20ºC gedurende de dag

Klimaatpunt

Toelichting
Zie de installatie- en servicehandleiding voor de stookgrens dag/nacht.

De stooklijninstellingen zijn sterk afhankelijk van het ontwerp van het cv-systeem en de woning. 
Een eenduidig advies hiervoor is er dus niet. Gedurende het gebruik kan de stooklijn worden 
geoptimaliseerd. Bij het verhogen of verlagen van de temperatuur schuift de stooklijn mee omhoog 
of omlaag.
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5.6 Vakantieprogramma instellen
Bent u langere tijd van huis, dan kan het handig zijn om een vakantieprogramma in te stellen. 
Dit zorgt gedurende de periode die u instelt, voor een constante temperatuur in uw huis. Die 
temperatuur stelt u zelf in. 
Een vakantieprogramma treedt automatisch in werking vanaf 0.00 uur op de begindatum en eindigt 
bij aanvang van de einddatum.
Op het display verschijnt het symbool . Na afloop van de ingestelde periode wordt dit programma 
uitgeschakeld en verwijderd. U kunt maximaal 16 vakantieprogramma’s instellen.
Dat doet u via Menu > Programma > Vakantie prog.:
• Kies Bekijken om de ingestelde vakantieprogramma’s in te zien.
• Kies Wijzigen om programma’s te wijzigen of te verwijderen.
• Kies Invoeren om een nieuw programma toe te voegen.
• Kies Gewenste temp. om de constante temperatuur in te stellen.

6. Regelaar gebruiken
6.1 Programma kiezen
Via Programmakeuze in het hoofdscherm kunt u een van de volgende programma’s kiezen:
• Klokprogramma: de cv-temperatuur wordt geregeld volgens het programma dat u heeft 

ingesteld.
• Continu dag: de temperatuur blijft constant op de dagtemperatuur die u heeft ingesteld.
• Continu nacht: de temperatuur blijft constant op de nachttemperatuur die u heeft ingesteld.
• Vorstbeveiligd: de temperatuur blijft constant op de vorstbeveiligingstemperatuur die u heeft 

ingesteld. Bij dit programma is de tapwater-warmhoudfunctie uitgeschakeld.
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• Zomerstand: de temperatuur blijft constant op de nachttemperatuur, waarbij tussen 6.00 uur en 
23.00 uur het tapwater wel wordt warmgehouden (waardoor u sneller warm water krijgt).

6.2 Temperatuur tijdelijk wijzigen
U kunt altijd een gekozen klok- of continuprogramma (tijdelijk) uitschakelen door de temperatuur 
handmatig in te stellen.
1. Draai vanuit het hoofdscherm aan knop C om een nieuwe temperatuur in te stellen.
2. Druk op Tijd aanpassen als u ook een eindtijd voor de handmatig gekozen temperatuur wilt 

instellen en kies deze tijd met draaiknop C.

Toelichting
Kiest u geen eindtijd en was er een klokprogramma actief, dan wordt dat klokprogramma 
weer actief bij het eerstvolgende schakelpunt. De handmatige bediening wordt dan 
uitgeschakeld.

3. Druk op Datum aanpassen als u ook een einddatum voor de handmatig gekozen temperatuur 
wilt instellen en kies deze tijd met draaiknop C.

4. Druk op draaiknop C om terug te gaan, of wacht 5 seconden totdat de regelaar vanzelf teruggaat 
naar het hoofdscherm.

Om de handmatige temperatuurwijziging op te heffen, drukt u op de knop Vervolg programma.

6.3 Openhaardfunctie
Als de temperatuur in de ruimte waar de regelaar hangt, de ingestelde temperatuur bereikt, schakelt 
de cv uit. Dit kan onwenselijk zijn, bijvoorbeeld wanneer u een open haard aan heeft of als er veel 
mensen aanwezig zijn. In zo’n situatie worden de overige ruimtes in huis ook niet meer verwarmd. 
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Om de overige ruimten toch te verwarmen kunt u de functie Openhaard inschakelen, via de knop 
Programmakeuze. Daarbij wordt de ingebouwde ruimtevoeler in de regelaar uitgeschakeld. De op 
dat moment heersende cv-watertemperatuur wordt nu gehandhaafd.
Als het in de overige ruimtes te koud of te warm wordt, kunt u daar de ruimtetemperatuur verhogen 
of verlagen met draaiknop C op de regelaar. De cv-watertemperatuur wordt hierdoor hoger of 
lager. Om in deze ruimtes de ruimtetemperatuur verder individueel te regelen, kunt u de radiatoren 
voorzien van thermostaatkranen.

Toelichting
• De Openhaard functie is alleen te activeren als de regelaar de ruimtetemperatuur gebruikt 

om de temperatuur te regelen.
• Om te voorkomen dat in de ruimte waar de regelaar hangt, de ruimtetemperatuur te hoog 

oploopt, is het wenselijk dat u daar de radiatorkranen dichtdraait.
• Wanneer de buitentemperatuurvoeler gebruikt wordt, schakelt de regelaar over op 

weersafhankelijk regelen.

6.4 Informatie
Via Menu > Informatie kunt u bedrijfsinformatie over uw cv opvragen, bijvoorbeeld de waterdruk 
in het cv-systeem en verschillende temperaturen. De beschikbare informatie is afhankelijk van uw 
cv-toestel.
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6.5 Weergave van het geschatte energieverbruik
In het informatiemenu vindt u het door de regelaar berekende geschatte energieverbruik. Stel de 
parameters in voor de juiste berekening: Menu > Instellingen > Installateur > kWh berekening.

Zie
Zie de Installatie- en Servicehandleiding voor meer informatie.

7. Meldingen
Een foutmelding of servicemelding kan er als volgt uitzien:

R000251-06-AMenu

Geen verbinding
met de buiten-
sensor

Programma keuze

Foutindicatie

Beeldschermtekst

7.1 Foutmeldingen

Foutcode - F200 Geen verbinding met buitensensor  en  branden.

Beeldschermtekst Geen verbinding met buitensensor.

Oplossing Controleer de verbinding van de ketel met de buitentemperatuursensor.
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Foutcode - F203 Fout in verbinding met ketel  brandt.

Beeldschermtekst Communicatiefout. Controleer de verbinding.

Oplossing Controleer de verbinding met de ketel.

Foutcode - F214 Onjuiste meting ruimtetemperatuur  brandt.

Beeldschermtekst Ruimtetemperatuur ligt buiten het meetbereik of de sensor is defect.

Oplossing Meting van de ruimtetemperatuur is onjuist. Wanneer de 
ruimtetemperatuur tussen -5°C en 65°C ligt, is mogelijk de 
temperatuursensor defect. Raadpleeg uw installateur.

Foutcode - F215 Regelaar defect  brandt.

Beeldschermtekst Interne fout. Regelaar is defect.

Oplossing Raadpleeg uw installateur.
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Foutcode - F216 Geen verbinding met basisstation (alleen RF)  en  branden.

Beeldschermtekst Geen communicatie met basisstation.

Oplossing Controleer of het basisstation bij de ketel aan is en niet in storing staat 
(raadpleeg indien nodig de handleiding van de zender). Is de verbinding 
tussen de regelaar en het basisstation verbroken, herstel dan de 
verbinding als volgt:
• Zet het basisstation in de verbindingsstand (raadpleeg daarvoor de 

handleiding van het basisstation). 
• Kies in de regelaar Menu > Instellingen > Gebruikersinst. > 

Verbinding.
Lost dit het probleem niet op, zoek dan voor regelaar en of basisstation 
een andere locatie of verwijder “obstakels” die het RF-signaal kunnen 
storen.

Foutcode - F227 Wacht op RF sensor informatie

Beeldschermtekst Wachten op RF sensor informatie. Dit kan 15 min. duren.

Oplossing Deze foutcode kan komen na dat de regelaar RF opnieuw opstart, b.v. na 
batterij uitwisseling. Zodra de regelaar RF een bericht heeft ontvangen 
van de verbonden RF sensoren zal de melding verdwijnen. Wanneer 
de RF sensoren zich niet melden, zal na 15 min. een andere foutcode 
worden weergegeven.
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Foutindicatie Actuele waterdruk te laag  en  branden.

Beeldschermtekst De waterdruk in uw cv-systeem is te laag. Vul het water bij.

Oplossing Vul het water in het cv-systeem bij. Zie hiervoor de documentatie van uw 
cv-ketel.

Foutindicatie E-code: Ketelstoring  brandt.

Beeldschermtekst Ketel storing: Raadpleeg de storingstabel in de gebruikershandleiding 
van de ketel.

Oplossing Gebruik de E-code om de storing te vinden in de aan te sturen 
apparaten, bijvoorbeeld ketel, cascaderegelaar of c-Mix.

Foutindicatie Batterijen regelaar leeg  en  branden.

Beeldschermtekst -

Oplossing De batterijen zijn bijna leeg. Vervang de drie AA-batterijen.

7.2 Servicemelding

Foutindicatie Service aan ketel noodzakelijk  brandt.

Beeldschermtekst Servicebeurt type (A, B of C) in twee maand nodig. Maak hiervoor een 
afspraak met uw installateur. Telefoonnummer:

Oplossing Raadpleeg uw installateur om service uit te laten voeren aan de cv-ketel.
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8. Technische specificaties
Afmetingen

96 x 144 x 34 (l x b x h) in mm
Hoogte exclusief knoppen 96 x 144 x 25 (l x b x h) in mm

Voeding
Regelaar OpenTherm Via OpenTherm
Regelaar RF Via batterijen of losse 5Vdc-adapter
Elektrische aansluiting
Regelaar OpenTherm OpenTherm-communicatie (aansluiting voor zwakstroomdraden)
Regelaar RF Bi-directionele beveiligde communicatie
Batterijen 3 x AA-batterij (levensduur: afhankelijk van merk batterij)
Digitale ingang Potentiaalvrij contact (schakelaar)
Omgevingscondities
Opslagcondities Temperatuur: -25°C – 60°C

Relatieve luchtvochtigheid: 5% - 90% niet condenserend
Bedrijfcondities Zonder batterijen: 0°C – 60°C

Met batterijen: 0°C – 55°C
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Temperatuur
Ruimtetemperatuur Meetbereik: -5°C tot 65°C

Maximale temperatuurafwijking bij 20°C: 0,3°C
Buitentemperatuur De meting gebeurt in de ketel en wordt doorgegeven aan de 

regelaar. Raadpleeg de keteldocumentatie voor de nauwkeurigheid 
van de meting.

Temperatuurinstelgebied 5 – 35°C
Kalibratiemogelijkheid Binnen- en buitentemperatuursensor: -5 tot +5 in stappen van 0,5°C
Regeling Modulerende temperatuurregeling

Optimalisatie van de regeling is mogelijk
Ruimteregeling Overshoot: maximaal 1°C na aanwarmen

Temperatuurvariatie: minder dan 0,25°C
Kenmerken regelaar
Datum/tijdaanduiding Tijd: 24h klok (nauwkeurigheid: ongeveer 365 seconden per jaar)

Datum: dag – maand – jaar
Automatisch zomertijd inschakelen

Instelnauwkeurigheid Temperatuur: 0,5°C
Klokprogramma: 10 minuten
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Draadloos bereik  
(Regelaar RF)

Over het algemeen is de reikwijdte van de regelaar RF in gebouwen 
30 meter. Het bereik is sterk afhankelijk van de situatie ter plaatse 
zie paragraaf 3.1.

Bediening Menugestuurd d.m.v. druktoetsen en drukdraaiknop 
Montage Direct op de wand d.m.v. schroeven of op standaard inbouwlasdoos

Inbouw mogelijk d.m.v. inbouwdeel (art. S100994)
Keurmerken en normen RED 2014/53/EU

Drop test IEC 68-2-32
RoHS compliant
OpenTherm V3.0 SmartPower (alleen regelaar OpenTherm)

Beschermingsklasse IP20 bij wandmontage, IPx4 bij gebruik inbouwset.

9. ErP-informatie
9.1 Productkaart

Remeha - iSense iSense iSense RF
Klasse V V
Bijdrage aan energie-efficiëntie voor ruimteverwarming % 3 3
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1 Veiligheid

1.1 Algemene veiligheidsinstructies

GEVAAR

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen
van acht jaar en ouder en mensen met
lichamelijke, gevoelsmatige of geestelijke
beperkingen of met gebrek aan ervaring en
kennis als ze begeleiding en instructie krijgen
hoe het apparaat op een veilige manier te
gebruiken en de eraan verbonden gevaren
begrijpen. Kinderen mogen niet met het
apparaat spelen. Zonder begeleiding mag
schoonmaak en gebruikers onderhoud niet door
kinderen worden gedaan.

OPGELET

4 Het gebruik van de ketel en de installatie
door u als eindgebruiker dient zich te
beperken tot de handelingen zoals
omschreven in deze
Gebruikershandleiding. Uitgebreidere
handelingen dienen uitsluitend door een
erkend installateur te geschieden.

4 De assemblage, installatie en het
onderhoud van de installatie mogen
uitsluitend door gekwalificeerde personen
worden uitgevoerd.

GEVAAR

Indien u gas ruikt:
1. Gebruik geen vuur, rook niet, gebruik geen

elektrische contacten of schakelaars (bel,
verlichting, motor, lift, etc.).

2. Sluit de gasaanvoer af.
3. Open de ramen.
4. Ontruim de woning.
5. Neem contact op met uw installateur.

Calenta 40L 1. Veiligheid
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GEVAAR

Indien u rookgassen ruikt:
1. Schakel het apparaat uit.
2. Open de ramen.
3. Ontruim de woning.
4. Neem contact op met uw installateur.

GEVAAR

Het niet juist installeren en onderhouden van de
ketel door een erkend installateur volgens de bij
de ketel meegeleverde Installatie- en
Servicehandleiding, kan tot gevaarlijke situaties
leiden en/of lichamelijk letsel tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING

Afhankelijk van de instellingen van het apparaat:
4 De temperatuur van de rookgasleidingen

kan meer dan 60°C worden.
4 De temperatuur van de radiatoren kan 85°C

worden.
4 De temperatuur van het sanitair warm water

kan 65°C worden.

OPGELET

Onderhoud het apparaat:
4 Voor een veilige en optimale werking moet

de ketel regelmatig door een erkend
installateur worden gecontroleerd.

1.2 Aanbevelingen

WAARSCHUWING

Alleen een erkend installateur mag
werkzaamheden aan het apparaat en de
installatie verrichten.

1. Veiligheid Calenta 40L
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GEVAAR

Het plaatsen van rook- en CO-melders op
relevante plekken in de woning is uit
zekerheidsoverwegingen aan te raden.

4Controleer regelmatig of de installatie onder voldoende
druk staat (minimaal 0.8 bar, geadviseerde waterdruk
tussen 0.8 en 1.5 bar).

4Zorg dat het apparaat op ieder moment te bereiken is.
4De op de apparaten geplakte etiketten en typeplaatjes

nooit verwijderen of bedekken. De etiketten en
typeplaatjes moeten tijdens de volledige levensduur
van het apparaat leesbaar blijven.

4Geef de voorkeur aan de zomerfunctie of de
vorstbeveiliging boven het uitschakelen van de stroom
om de volgende functies te garanderen:
- Gangbaar houden van de pompen
- Vorstbeveiliging

1.3 Aansprakelijkheden

1.3.1. Aansprakelijkheid fabrikant

Onze producten worden gemaakt volgens de
verschillende van toepassing zijnde richtlijnen. Zij worden

daarom geleverd met de [ markering en alle benodigde
documenten.
Vanwege de permanente zorg voor de kwaliteit van onze
producten, zoeken wij voortdurend naar manieren om
deze te verbeteren. Daarom houden wij ons het recht voor
de in dit document genoemde specificaties te wijzigen.

In de volgende gevallen zijn wij als fabrikant niet
aansprakelijk:
4Het niet in acht nemen van de gebruiksinstructies van

het apparaat.
4Achterstallig of onvoldoende onderhoud aan het

apparaat.
4Het niet in acht nemen van de installatieinstructies van

het apparaat.

Calenta 40L 1. Veiligheid
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1.3.2. Aansprakelijkheid van de installateur

De installateur is aansprakelijk voor de installatie en de
eerste inbedrijfstelling van het apparaat. De installateur
moet de volgende instructies in acht nemen:
4 Lees de instructies van het apparaat in de

meegeleverde handleidingen en neem deze in acht.
4 Installeer overeenkomstig de geldende wetgeving en

normen.
4Voer de eerste inbedrijfstelling en alle benodigde

controles uit.
4 Leg de installatie uit aan de gebruiker.
4Als onderhoud noodzakelijk is, waarschuw dan de

gebruiker voor de controle- en onderhoudsplicht
betreffende het apparaat.

4Overhandig alle handleidingen aan de gebruiker.

1.3.3. Aansprakelijkheid gebruiker

Om het optimaal functioneren van de installatie te
garanderen, moet u de volgende instructies in acht
nemen:
4 Lees de instructies van het apparaat in de

meegeleverde handleidingen en neem deze in acht.
4Vraag de hulp van een erkend installateur voor de

installatie en de uitvoering van de eerste
inbedrijfstelling.

4Vraag aan de installateur uitleg over uw installatie.
4 Laat de benodigde inspecties en onderhoud uitvoeren

door een erkend installateur.
4Bewaar de handleidingen in goede staat en in de buurt

van het apparaat.
Dit apparaat mag niet worden gebruikt door mensen (en
kinderen) met lichamelijke-, gevoelsmatige- of geestelijke
beperkingen, of door mensen met een gebrek aan
technische ervaring, tenzij ze worden begeleid door een
persoon, die garant staat voor hun veiligheid of indien ze
zijn geïnstrueerd in het juiste gebruik van het apparaat.
Voorkom dat kinderen met het apparaat gaan spelen.
Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden
vervangen door de fabrikant zelf, zijn dealer of
vergelijkbare bekwame personen om gevaarlijke situaties
te voorkomen.

1. Veiligheid Calenta 40L
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2 Over deze handleiding

2.1 Toegepaste symbolen

In deze handleiding worden verschillende gevarenniveaus gebruikt
om aandacht op de bijzondere aanwijzingen te vestigen. Wij doen dit
om de veiligheid van de gebruiker te verhogen, problemen te
voorkomen en om de technische bedrijfszekerheid van het apparaat
te waarborgen.

GEVAAR

Kans op gevaarlijke situaties resulterend in ernstig
persoonlijk letsel.

WAARSCHUWING

Kans op gevaarlijke situaties resulterend in licht
persoonlijk letsel.

OPGELET

Kans op materiële schade.

Let op, belangrijke informatie.

¼Verwijzing naar andere handleidingen of pagina’s in deze
handleiding.

2.2 Afkortingen

4 CV: Centrale verwarming
4 EPC: Energie prestatie coëfficiënt
4 SWW: Sanitair warm water

Calenta 40L 2. Over deze handleiding
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3 Technische specificaties

3.1 Certificeringen

CE-identificatienummer PIN 0063BT3444
Klasse NOx 5 (EN 15502–1)
Type aansluiting
(Rookgasafvoer)

B23, B23P, B33, C13, C33, C43, C53, C63, C83,
C93

Afhankelijk van het toesteltype en de bruto
warmtebehoefte voor tapwater volgens NEN 5128, kunnen
voor de EPC bepaling rendementswaarden tot 0,700
worden gehanteerd.

3.1.1. Gaskeurlabels

De ketel heeft diverse Gaskeurlabels. Deze onafhankelijke
prestatielabels worden door College van Deskundigen Energie
Prestatie Keur toegekend aan die gasverbruiksapparaten die voldoen
aan specifieke eisen met betrekking tot een aantal doelmatigheids-,
milieutechnische-, en comfortaspecten.

De Calenta 40L voldoet bij de bereiding van warmwater aan
toepassingsklasse 6 met de volgende instellingen:

4 Starttoerental 4000 tr/min.
4 Toerental SWW maximaal 6800 tr/min.
4 ECO-stand: Uit.

De labels zijn niet gewaarborgd bij toepassing van de ketel
op G20 of G31.

Gaskeur CW 6 (Comfort Warmwater)

Dit houdt in dat de combiketel voldoet bij de bereiding van warmwater
aan toepassingsklasse 6. Met toepassingsklasse 6 is de combiketel
geschikt voor:

4 Tapdebiet van minimaal 7,5 l/min van 60°C.
4 Tapdebiet van minimaal 7,5 l/min van 60°C, gelijktijdig met een

douchefunctie van minimaal 3,6 l/min. Tot minimaal 7,5 l/min van
60°C (overeenkomend met 6 tot 12,5 l/min van 40°C).

4 Binnen 10 minuten vullen van een bad met 150 liter water van
gemiddeld 40°C, gelijktijdig met een CW tapdebiet van minimaal
7,5 l/min van 60°C.

4 Binnen 10 minuten vullen van een bad met 200 liter water van
gemiddeld 40°C, zonder gelijktijdigheid met een andere functie.

AD-0000326-01
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Gaskeur HR (Hoog rendement verwarming)

Dit houdt in dat het rendement van de ketel (die tenminste een
energielabel A voor cv draagt) tijdens cv-bedrijf hoog is. Binnen de
brede bandbreedte die hoort bij het energielabel A komen de
rendementsprestaties van de ketel tijdens cv-bedrijf in de top van de
band uit. Dit betekent dat de ketel zuinig is met energie, dus minder
energiekosten oplevert en beter is voor het milieu.
Gaskeur NZ (Naverwarming Zonneboiler)

Dit houdt in dat de combiketel geschikt is als naverwarmer voor
zonneboilers. Het label (naverwarming zonneboilers) geldt in
combinatie met de  zonneboileraansluitset. In verband met mogelijke
legionella-vorming mag de ketel niet worden uitgeschakeld of de
SWW temperatuur lager dan 60°C worden ingesteld.
Gaskeur SV (Schone verbranding)

Dit houdt in dat de ketel voldoet aan het NOx-besluit en de Schone
verbrandingseis. De ketel beschikt over een continu geregelde gas-/
luchtkoppeling in combinatie met een volledig voorgemengde
brander. De NOx- en CO-emissie is hierdoor zo laag mogelijk.

3.2 Technische gegevens

Keteltype Calenta  40L
Algemeen
Belastingsregeling Instelbaar  Modulerend(1), Aan/Uit, 0

- 10 V
Nominaal vermogen (Pn)
CV-bedrijf (80/60°C)

minimum-maximum kW 7,1 - 34,8
Fabrieksinstelling kW 23,8

Nominaal vermogen (Pn)
SWW-bedrijf

minimum-maximum kW 7,1 - 39,7
Fabrieksinstelling kW 39,7

Gas- en rookgasgegevens
Gasverbruik G25 (L-gas) minimum-maximum m3/h 0,90 - 4,78

Gasverbruik G31 (Propaan) minimum-maximum m3/h 0,30 - 1,59

NOx-Jaaremissie (n=1)  mg/kWh 42
Gegevens CV-circuit
Waterinhoud  l 2,4
Waterbedrijfsdruk (PMS) maximum bar 3,0
Watertemperatuur maximum °C 110
Bedrijfstemperatuur maximum °C 90
Gegevens SWW-circuit
Gaskeur CW  - 6
Specifiek debiet warm water D (60°C)  l/min 11,1
Specifiek debiet warm water D (40°C)  l/min 23,3
Tapdrempel(2) minimum l/min 0,0
Werkdruk (Pmw) maximum bar 8
(1) Een modulerende ketel past de hoeveelheid geproduceerde warmte traploos aan op de warmtevraag
(2) Minimale hoeveelheid water dat uit de kraan komt om de ketel in bedrijf te laten komen
(3) Spatwaterdicht; de ketel mag onder bepaalde voorwaarden in vochtige ruimtes, zoals badkamers, worden geplaatst
(4) Lage temperatuur betekent voor verwarmingsketels met rookgascondensor een temperatuur van 30 °C, voor lagetemperatuurketels 37 °C
en voor andere verwarmingstoestellen 50 °C (bij de inlaat van het verwarmingstoestel)
(5) Werking op hoge temperatuur betekent een retourtemperatuur van 60 °C bij de inlaat van het verwarmingstoestel en een toevoertemeratuur
van 80 °C bij de uitlaat van het verwarmingstoestel

AD-3000777-01

AD-0000144-01

AD-0000009-01
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Keteltype Calenta  40L
Specifiek debiet warm water ∆T= 30 ºC  (l/min) 22,4
Minimale flow  (l/min) 2,0
Score  Sterren 3
Gegevens elektrisch
Voedingsspanning  VAC 230

Opgenomen vermogen - Vollast
maximum W 177
Fabrieksinstelling W 92

Elektrische beschermingsindex  IP X4D(3)

Overige Gegevens
Totaal gewicht (leeg)  kg 58
Gemiddeld geluidsniveau op een afstand van 1 m
van de ketel

 dB(A) 47

Technische parameters
Ketel met rookgascondensor   Ja
Lagetemperatuurketel(4)   Nee
B1-ketel   Nee
Ruimteverwarmingstoestel met
warmtekrachtkoppeling   Nee

Combinatieverwarmingstoestel   Ja
Nominale warmteafgifte Prated kW 35
Nuttige warmteafgifte bij nominale warmteafgifte
en werking op hoge temperatuur(5) P4 kW 34,8

Nuttige warmteafgifte bij 30% van de nominale
warmteafgifte en werking op lage temperatuur(4) P1 kW 11,7

Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor
ruimteverwarming

ƞs % 95

Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte en
werking op hoge temperatuur(5) ƞ4 % 89,3

Nuttig rendement bij 30% van de nominale
warmteafgifte en werking op lage temperatuur(4) ƞ1 % 99,6

Supplementair elektriciteitsverbruik
Vollast elmax kW 0,057
Deellast elmin kW 0,018
Stand-by-stand PSB kW 0,004
Andere kenmerken
Warmteverlies in stand-by Pstby kW 0,091
Energieverbruik van ontstekingsbrander Pign kW -
Jaarlijks energieverbruik QHE GJ 105
Geluidsvermogensniveau, binnen LWA dB 55
Emissies van stikstofoxiden NOx mg/kWh 48
Parameters van het sanitair-warmwater
Opgegeven capaciteitsprofiel   XXL
Dagelijks elektriciteitsverbruik Qelec kWh 0,222
Jaarlijks energieverbruik AEC kWh 49
(1) Een modulerende ketel past de hoeveelheid geproduceerde warmte traploos aan op de warmtevraag
(2) Minimale hoeveelheid water dat uit de kraan komt om de ketel in bedrijf te laten komen
(3) Spatwaterdicht; de ketel mag onder bepaalde voorwaarden in vochtige ruimtes, zoals badkamers, worden geplaatst
(4) Lage temperatuur betekent voor verwarmingsketels met rookgascondensor een temperatuur van 30 °C, voor lagetemperatuurketels 37 °C
en voor andere verwarmingstoestellen 50 °C (bij de inlaat van het verwarmingstoestel)
(5) Werking op hoge temperatuur betekent een retourtemperatuur van 60 °C bij de inlaat van het verwarmingstoestel en een toevoertemeratuur
van 80 °C bij de uitlaat van het verwarmingstoestel

3. Technische specificaties Calenta 40L
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Keteltype Calenta  40L
Energie-efficiëntie van waterverwarming ƞwh % 78
Dagelijks brandstofverbruik Qfuel kWh 30,71
Jaarlijks brandstofverbruik AFC GJ 24
(1) Een modulerende ketel past de hoeveelheid geproduceerde warmte traploos aan op de warmtevraag
(2) Minimale hoeveelheid water dat uit de kraan komt om de ketel in bedrijf te laten komen
(3) Spatwaterdicht; de ketel mag onder bepaalde voorwaarden in vochtige ruimtes, zoals badkamers, worden geplaatst
(4) Lage temperatuur betekent voor verwarmingsketels met rookgascondensor een temperatuur van 30 °C, voor lagetemperatuurketels 37 °C
en voor andere verwarmingstoestellen 50 °C (bij de inlaat van het verwarmingstoestel)
(5) Werking op hoge temperatuur betekent een retourtemperatuur van 60 °C bij de inlaat van het verwarmingstoestel en een toevoertemeratuur
van 80 °C bij de uitlaat van het verwarmingstoestel

Zie de achterzijde voor contactgegevens.

Calenta 40L 3. Technische specificaties

02082017 - 126383-10 12



4 Beschrijving van het product

4.1 Werkingsprincipe

4.1.1. Gas-/luchtregeling

De ketel is voorzien van een bemanteling die tevens als luchtkast
dient. De ventilator zuigt lucht aan; in de venturi, aan de inlaatzijde
van de ventilator, wordt het gas ingespoten. Afhankelijk van de
instellingen, de warmtevraag en de heersende temperaturen die
worden gemeten door de temperatuursensoren, wordt het toerental
van de ventilator geregeld. Gas en lucht worden in de venturi
gemengd. De gas- / luchtkoppeling zorgt ervoor dat de hoeveelheid
gas en lucht precies op elkaar worden afgestemd. Hierdoor ontstaat
een optimale verbranding over het hele belastingbereik. Het gas-/
luchtmengsel gaat naar de brander, bovenin de warmtewisselaar.

4.1.2. Verbranding

De brander verwarmt het CV-water dat door de warmtewisselaar
stroomt. Als de temperatuur van de rookgassen lager is dan het
condensatiepunt (ca. 55ºC), condenseert de waterdamp in het
onderste deel van de warmtewisselaar. De warmte die bij dit
condensatieproces vrijkomt (de zogenaamde latente- of
condensatiewarmte) wordt eveneens aan het CV-water
overgedragen. De afgekoelde rookgassen worden afgevoerd via de
rookgasafvoerleiding. Het condenswater wordt via een sifon
afgevoerd.

4.1.3. Verwarming en productie van sanitair warm
water

Via een ingebouwde platenwarmtewisselaar wordt het sanitair water
verwarmd. Een driewegklep bepaalt of verwarmd water naar de cv-
installatie stroomt of naar de platenwarmtewisselaar. Een
boilersensor signaleert de warmwater vraag. De sensor geeft een
signaal aan de besturingsautomaat die ervoor zorgt dat de
driewegklep omschakelt naar de warmwaterstand en dat de pomp
wordt ingeschakeld. De driewegklep is veerbelast, maar verbruikt
alleen stroom wanneer deze naar een andere stand loopt.

Het cv-water verwarmt het tapwater in de platenwarmtewisselaar. Dit
water wordt in de boilervaten gepompt zodat er altijd een grote
voorraad sanitair warm water beschikbaar is. Als er geen warmwater
wordt getapt, dan zorgt de ketel in comfortstand voor een periodieke
opwarming van de warmtewisselaar en boilervaten. Eventuele
kalkdeeltjes worden uit de platenwisselaar gehouden door een
waterfilter, dat zichzelf reinigt eens per 76 uur.

4. Beschrijving van het product Calenta 40L
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4.2 Voornaamste componenten

1 Rookgasafvoer
2 Bemanteling/luchtkast
3 Rookgasmeetpunt
4 Mengbuis
5 Aanvoerslang
6 Luchtinlaatdemper
7 Behuizing voor besturingsprints (accessoire)
8 Gascombinatieblok
9 Hydroblok aanvoerzijde
10 Slang veiligheidsventiel
11 Sifon
12 Instrumentenbox
13 Aftapkraan boilervaten
14 Hydroblok boilervaten
15 Circulatiepomp (SWW)
16 Circulatiepomp (CV)
17 Hydroblok retourzijde
18 Platenwarmtewisselaar (SWW)
19 Driewegklep
20 Condensverzamelbak
21 Ventilator
22 Warmtewisselaar (CV)
23 Boilervaten
24 Ontstekings/ionisatie elektrode
25 Luchttoevoer

4.3 Besturingsvoorziening

4.3.1. Regeling

1 qSense
2 iSense

Op de ketel kan een 2 draads aan / uit-thermostaat of een power
stealing-thermostaat worden aangesloten. Het vermogen van de
ketel kan via OpenTherm modulerend worden geregeld met een
daarvoor geschikte modulerende regelaar, zoals de qSense of de
iSense. Een modulerende regelaar, eventueel in combinatie met
thermostatische radiatorkranen, is energiezuinig en biedt hoog

AD-0000478-02
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comfort. Raadpleeg de installateur en/of de documentatie van de
thermostaat voor nadere informatie.

4.4 Bedieningspaneel

4.4.1. Betekenis van de toetsen

1 Display
2 > [Escape] of J toets
3 D CV-temperatuur of [-] toets

4 N SWW-temperatuur of [+] toets

5 S [Enter] of d Toetsvergrendeling opheffen
6 B [Schoorsteenveger] toetsen

(deze twee toetsen 2 en 3 tegelijk indrukken)

7 f [Menu] toetsen
(deze twee toetsen 4 en 5 tegelijk indrukken)

8 a Aan/uit schakelaar

Het display heeft meerdere posities en symbolen en geeft informatie
over de bedrijfssituatie van de ketel en eventuele storingen. Ook kan
een servicemelding in het display verschijnen. Er kunnen cijfers,
punten en/of letters worden weergegeven. De symbolen boven de
functietoetsen geven de huidige functie aan.

4 De display-weergave kan worden gewijzigd met behulp van
parameter p6.

4 De helderheid van de displayverlichting kan worden gewijzigd met
behulp van parameter p8.

Door parameter p6 op 3 te zetten, wordt de toetsvergrendeling
actief. Wanneer 3 minuten niet op een toets is gedrukt, gaat de
display-verlichting uit en toont het display alleen de actuele
waterdruk, de toets > en het symbool d. Druk circa 2 seconden
op de toets S om het display en de overige toetsen weer te
activeren. Het symbool d verdwijnt uit het display.

4.4.2. Betekenis symbolen van het display

Q
Informatiemenu:
Uitlezen diverse actuele waarden. a

Aan/uit schakelaar:
Na 5 vergrendelingen dient de ketel opnieuw uit- /
aan geschakeld te worden.

B
Schoorsteenvegerstand:
Gedwongen hoog- of laaglast voor CO2 meting. b

Circulatiepomp:
De pomp draait.

W Gebruikersmenu:
Parameters op gebruikersniveau kunnen worden aangepast. D

CV-functie:
Toegang tot CV-temperatuur parameter.

C CV-functie uit:
De CV-functie is uitgeschakeld. N SWW-functie:

Toegang tot SWW temperatuur parameter.

E
Handbediening:
Ketel staat in handbediening. K

Geel display met daarin de symbolen:
$ + K + Z (Servicemelding).

T001996-A

1
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T SWW-functie uit:
De SWW functie is uitgeschakeld. e Waterdruk:

De waterdruk is te laag.

?
Servicemenu:
Parameters op installateursniveau kunnen worden
aangepast.

g
Batterij-symbool:
Status batterij van draadloze regelaar.

) ECO-stand:
De zuinige stand is geactiveerd. [ Signaal sterkte-symbool:

Signaalsterkte van de draadloze regelaar.

c
Storing:
Ketel staat in storing. Dit wordt zichtbaar met code e en rood
display.

I
Branderniveau:
Ketel brandt in vol- of laaglast.

] Vorstbeveiliging:
Ketel brandt voor vorstbeveiliging. d Toetsvergrendeling:

Toetsvergrendeling is geactiveerd.

\
Urentellermenu:
Uitlezen van branduren, aantal succesvolle starts en uren
aan netspanning.
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5 Werking

5.1 Inbedrijfstelling van de ketel

1. Controleer de waterdruk van de cv-installatie die op de display van
het bedieningspaneel staat aangegeven.

Als de waterdruk lager is dan 0,8 bar, moet water worden
bijgevuld. Indien nodig: vul de CV-installatie bij
(geadviseerde waterdruk tussen 1,5 en 2,0 bar).
¼Zie hoofdstuk:  "Vullen van de installatie", pagina
25

2. Open de gaskraan van de ketel.
3. Zet de ketel aan.
4. Het opstartprogramma begint en kan niet onderbroken worden.

Tijdens de opstartcyclus, geeft het display de volgende informatie:
fK[xx: Software versie

pK[xx: Parameter versie
De versienummers worden afwisselend weergegeven.

5. Er wordt automatisch een ontluchtingscyclus van 3 minuten
uitgevoerd.

6. In STAND-BY toont het display naast 0 normaal de waterdruk en
de symbolen 5D, 5H en N.

5.2 Uitschakeling van de installatie

Indien de CV-installatie lange tijd niet gebruikt wordt, wordt het
aanbevolen de ketel spanningsloos te maken.

4 De aan/uit-schakelaar op de uitstand zetten.
4 Haal de stekker van de ketel uit het stopcontact.
4 Sluit de gasaanvoer af.
4 Houd de ruimte vorstvrij.

5.3 Vorstbeveiliging

OPGELET

Tap de ketel en de CV-installatie af, als u voor langere tijd
geen gebruik maakt van de woning en er kans is op vorst.

4 Zet de kamerthermostaat laag, bijvoorbeeld op 10°C.
4 Zet de ketel in de ECO-stand met behulp van parameter p4, de

warmhoudstand is hierdoor uitgeschakeld.

5. Werking Calenta 40L

17 02082017 - 126383-10



¼Zie hoofdstuk:  "Wijzigen van parameters op gebruikersniveau",
pagina 21.

De ketel zal dan uitsluitend ingeschakeld worden om zich tegen vorst
te beschermen. Om bevriezing van radiatoren en installatie in
vorstgevaarlijke ruimten (b.v. garage of bijkeuken) te voorkomen, kan
er op de ketel een vorstthermostaat of buitensensor worden
aangesloten.

OPGELET

4 De vorstbeveiliging werkt niet als de ketel buiten
bedrijf is.

4 De ketelbeveiliging is slechts een beveiliging voor de
ketel en niet voor de installatie.

Als het CV-water in de ketel te ver in temperatuur daalt, treedt de
ingebouwde ketelbeveiliging in werking. Deze werkt als volgt:

4 Bij een watertemperatuur lager dan 7°C schakelt de ketelpomp in.
4 Bij een watertemperatuur lager dan 4°C schakelt de ketel in.
4 Bij een watertemperatuur hoger dan 10°C schakelt de ketel uit en

de circulatiepomp draait na.
4 Bij een watertemperatuur in het voorraadvat lager dan 7°C wordt

het voorraadvat eenmaal opgewarmd tot de ingestelde
temperatuur.

Calenta 40L 5. Werking
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6 Instellingen

6.1 Uitlezen diverse actuele waarden

In het informatiemenu Q kunnen de volgende actuele waarden
worden uitgelezen:

4 5t = Status.
4 5v = Sub-status.
4 t1 = Aanvoertemperatuur (°C).
4 t" = Retourtemperatuur (°C).
4 t3 = Boilertemperatuur (°C).
4 t4 = Buitentemperatuur (°C) (Alleen met buitensensor).
4 t5 = Zonneboilertemperatuur (°C).
4 5p = Intern setpunt (°C).
4 fl = Ionisatiestroom (µA).
4 Mf = Toerental van de ventilator in omw/min.
4 pr = Waterdruk (bar (MPa)).
4 p; = Geleverd relatief vermogen (%).
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De actuele waarden kunnen als volgt worden uitgelezen:

1. Druk tegelijk op de twee f toetsen. Het symbool Q knippert.
2. Bevestig met de toets S. Afwisselend verschijnt 5t en de

actuele status 3 (bijvoorbeeld).
3. Druk op de toets [+]. Afwisselend verschijnt 5v en de actuele

sub-status 30 (bijvoorbeeld).
4. Druk op de toets [+]. Afwisselend verschijnt t1 en actuele

aanvoertemperatuur 60°C (bijvoorbeeld).
5. Druk meerdere malen achter elkaar op de toets [+] om de diverse

instellingen voorbij te laten komen. t", t3, t4, t5.
6. Druk op de toets [+]. Afwisselend verschijnt 5p en het intern

setpunt 88°C (bijvoorbeeld).
7. Druk op de toets [+]. Afwisselend verschijnt fl en de actuele

ionisatiestroom 70 µA (bijvoorbeeld).
8. Druk op de toets [+]. Afwisselend verschijnt Mf en het actuele

ventilatortoerental 3000 omw/min (bijvoorbeeld).
9. Druk op de toets [+]. Afwisselend verschijnt pr en de actuele

waterdruk #0 bar (bijvoorbeeld). Als geen waterdruk sensor is
aangesloten, verschijnt op het display [-.-].

10.Druk op de toets [+]. Afwisselend verschijnt p; en het actuele
modulatiepercentage 78 % (bijvoorbeeld).

11.Druk op de toets [+]. De uitleescyclus begint opnieuw met 5t.
12.Druk 2 maal op de toets > om dit menu te verlaten en terug

te keren naar de bedrijfsweergave.

6.2 Beschrijving van de parameters

Parameter Beschrijving Instelbereik
Fabrieksinstelling
Calenta
40L

nB Aanvoertemperatuur:  TSET 20 tot 90 ºC 80

nC Temperatuur SWW: TSET 40 tot 65 ºC 60

nD Ketelregeling / SWW

0 = CV uit / SWW uit
1 = CV aan / SWW aan
2 = CV aan / SWW uit
3 = CV uit / SWW aan

1

nE ECO stand
0 = Comfort
1 = ECO-stand
2 = Regelaar afhankelijk

2

T001907-A

T000810-F

4x

2x
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Parameter Beschrijving Instelbereik
Fabrieksinstelling
Calenta
40L

nF Anticipatieweerstand
0 = Geen anticipatieweerstand voor de Aan/Uit-thermostaat
1 = Anticipatieweerstand voor de Aan/Uit-thermostaat

0

nG Display weergave

0 = Eenvoudig
1 = Uitgebreid
2 = Automatisch op eenvoudig na 3 minuten
3 = Automatisch op eenvoudig na 3 minuten;
Toetsenblokkering is actief

2

nH Pompnadraaitijd 1 tot 98 minuten
99 minuten = continu 1

nI Helderheid displayverlichting
0 = Gedimd
1 = Helder

1

6.3 Wijzigen van parameters op gebruikersniveau

De parameters p1 t/m p8 kunnen door de gebruiker gewijzigd
worden aan de hand van de behoefte aan centrale verwarming (CV)
of sanitair warm water (SWW).

OPGELET

Wijziging van de fabrieksinstellingen kan de werking van
de ketel beïnvloeden.

1. Druk tegelijk op de twee f toetsen en daarna op de toets [+]
totdat het symbool W in de menubalk knippert.

2. Selecteer het gebruikers menu met de toets S. p[1 verschijnt
met knipperende 1.

3. Druk nogmaals op de toets S. De waarde 80 °C verschijnt en
knippert (bijvoorbeeld).

4. Verander de waarde door op de toetsen [-] of [+] te drukken. In dit
voorbeeld met de toets [-] naar 60°C.

5. Bevestig de waarde met de toets S. p[1 verschijnt met
knipperende 1.

6. Druk 2 maal op de toets > om dit menu te verlaten en terug
te keren naar de bedrijfsweergave.

4 De parameters p1 t/m p8 worden op dezelfde
manier gewijzigd als p1. Gebruik na stap 2 de toets
[+] om bij de gewenste parameter te komen.

4 De parameters p1 (maximale CV-
watertemperatuur) en p2 (maximale
tapwatertemperatuur) zijn ook te wijzigen via het
snelmenu.

T001907-A

T001906-B

1x

2x
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6.4 Instelling van de handbediening

In sommige gevallen kan het nodig zijn om de de ketel op handbedrijf
te zetten, bijvoorbeeld als de regelaar nog niet is aangesloten. Onder
het symbool E kan de ketel op automatisch of handbedrijf worden
gesteld. Ga hiervoor als volgt te werk:

1. Druk tegelijk op de twee f toetsen en daarna op de toets [+]
totdat het symbool E in de menubalk knippert.

2. Druk op de toets S, in het display verschijnt:
of
De tekst Zv met de actuele waterdruk (alleen als een
buitensensor is aangesloten). De aanvoertemperatuur wordt
bepaald door de interne stooklijn.
of
De waarde van de minimale aanvoertemperatuur.

3. Druk op de toetsen [-] of [+] om deze waarde tijdelijk in het
handbedrijf te verhogen.

4. Bevestig de waarde met de toets S. De ketel staat nu op
handbedrijf.

5. Druk 2 maal op de toets > om dit menu te verlaten en terug
te keren naar de bedrijfsweergave.

6.5 De verwarmingstemperatuur wijzigen

Als u een weersafhankelijke regelaar of een OpenTherm
regelaar gebruikt, dan wordt de CV-watertemperatuur
automatisch aangepast.

In de zomer kan een lagere CV-watertemperatuur toereikend zijn
voor uw warmtebehoefte. Ga hiervoor als volgt te werk:

1. Druk 1 maal op de toets D.
2. Het symbool D en de actuele temperatuur verschijnt (de

temperatuur knippert, bijvoorbeeld 80°C).
3. Verander de waarde door op de toetsen [-] of [+] te drukken. In dit

voorbeeld met de toets [-] naar 60°C.
4. Druk om te bevestigen op de toets S.

U kunt deze instelling ook wijzigen met parameter p1.

T001907-A

T000824-E

2x

2x

bar 

T000843-D

1x

Calenta 40L 6. Instellingen

02082017 - 126383-10 22



6.6 De temperatuur van het sanitair warm water wijzigen

Het kan zijn dat een verlaagde warmtapwatertemperatuur toereikend
is voor uw behoefte. Verlaag deze temperatuur en bespaar energie.
Ga hiervoor als volgt te werk:

1. Druk 1 maal op de toets N.
2. Het symbool N en de actuele temperatuur verschijnt (de

temperatuur knippert, bijvoorbeeld 60°C).
3. Verander de waarde door op de toetsen [-] of [+] te drukken. In dit

voorbeeld met de toets [-] naar 55°C.
4. Druk om te bevestigen op de toets S.

U kunt deze instelling ook wijzigen met parameter p2.

6.7 Uitschakeling van de centrale verwarming

De CV-werking van de ketel kan via het "snelmenu" worden
uitgeschakeld. Ga hiervoor als volgt te werk:

1. Druk 1 maal op de toets D.
2. Het symbool D en de actuele temperatuur verschijnt (de

temperatuur knippert, bijvoorbeeld 80°C).
3. Druk meermaals op de toets [-] totdat 0ff verschijnt in het

display.
4. Druk om te bevestigen op de toets S.
5. In het display verschijnt het symbool C.

6.8 Uitschakeling productie sanitair warm water

Het tapwaterbedrijf van de ketel kan via het "snelmenu" worden
uitgeschakeld. Ga hiervoor als volgt te werk:

1. Druk 1 maal op de toets N.
2. Het symbool N en de actuele temperatuur verschijnt (de

temperatuur knippert, bijvoorbeeld 60°C).
3. Druk meermaals op de toets [-] totdat 0ff verschijnt in het

display.
4. Druk om te bevestigen op de toets S.
5. In het display verschijnt het symbool T.

T000844-C

1x

T000836-E

1x

...x

T000837-C

1x

...x
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7 Controle en onderhoud

7.1 Algemene instructies

De ketel is onderhoudsarm. Desondanks adviseren wij om de ketel
periodiek te laten inspecteren en zonodig te laten onderhouden. Om
het beste moment van service te bepalen, is de ketel uitgerust met
een automatische servicemelding. Afhankelijk van het gebruik van de
ketel, verschijnt de eerste servicemelding uiterlijk na 1 jaar na
installatie van de ketel.

OPGELET

4 De servicebeurten moeten door een erkend
installateur uitgevoerd worden.

4 Het is aanbevolen een onderhoudscontract af te
sluiten.

4 Er mogen alleen originele reserveonderdelen
gebruikt worden.

7.2 Periodieke controles

4 Controleer de waterdruk van de cv-installatie.

Als de waterdruk lager is dan 0,8 bar, moet water worden
bijgevuld. Indien nodig: vul de CV-installatie bij
(geadviseerde waterdruk tussen 1,5 en 2,0 bar).
¼Zie hoofdstuk:  "Vullen van de installatie", pagina
25.

4 Controleer radiatoren op lekkage en (speciaal in vochtige ruimtes)
op roest.

4 Open en sluit de radiatorkranen meerdere keren per jaar om deze
draaibaar te houden.

4 Reinig de buitenzijde van de ketel met een vochtige doek en een
zacht schoonmaakmiddel.

OPGELET

Alleen een erkend installateur mag de binnenzijde van de
ketel reinigen.

T001507-B

1

2

3

4

T000181-B
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7.3 Vullen van de installatie

1. Controleer de waterdruk van de cv-installatie die op de display van
het bedieningspaneel staat aangegeven.

Als de waterdruk lager is dan 0,8 bar, moet water worden
bijgevuld. Indien nodig: vul de CV-installatie bij
(geadviseerde waterdruk tussen 1,5 en 2,0 bar).

2. Open de kranen van alle op de installatie aangesloten radiatoren.

3. Stel de ruimtethermostaat af op een zo laag mogelijke
temperatuur.

4. Wacht totdat de temperatuur onder 40°C gekomen is en de
radiatoren koud aanvoelen, alvorens de centrale verwarming te
vullen.

5. Gebruik voor bijvullen een vulslang met twee kraankoppelingen,
een doek en een ontluchtingssleutel.

1

2

3

4

T000181-B

T000182-A

T000185-A

T000845-A
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6. Sluit de vulslang aan op een (koud) waterkraan.

7. Verwijder lucht uit de vulslang. Vul de slang langzaam met
water. Houd het uiteinde van de slang omhoog, boven een
emmer. Sluit de kraan zodra er water uit de slang loopt.

8. Draai de afsluitdop van de vul- / aftapkraan.

De vul- / aftapkraan hoeft zich niet bij de ketel te bevinden.

9. Bevestig de vulslang aan de vul- / aftapkraan. Draai de vulslang
goed vast.

T000846-A

T000847-A

T000848-A

T000849-A
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10.Draai de vul- / aftapkraan van de CV-installatie open.
11.Draai de waterkraan open.
12.Controleer de waterdruk van de cv-installatie die op de display van

het bedieningspaneel staat aangegeven.
13.Sluit waterkraan als de waterdruk 2 bar is.

14.Sluit de vul- / aftapkraan van de CV-installatie.Laat de slang aan
de vul- / aftapkraan tot de installatie is ontlucht.

Door bijvullen met water komt er lucht in de CV-
installatie. Ontlucht de installatie. Na ontluchten kan de
waterdruk weer onder het vereiste niveau komen.
Controleer de waterdruk van de cv-installatie die op de
display van het bedieningspaneel staat aangegeven. Als
de waterdruk lager is dan 0,8 bar, moet water worden
bijgevuld.

15.Nadat de installatie gevuld is, neemt u de ketel weer in bedrijf.

Het vullen en het ontluchten van de installatie 2 keer per
jaar zou voldoende moeten zijn om de juiste waterdruk te
krijgen. Neem contact op met uw installateur, indien u vaak
water bij moet vullen.

7.4 Ontluchting van de installatie

De eventueel in de boiler, leidingen of kranen aanwezige lucht moet
verwijderd worden, om storende geluiden te voorkomen die tijdens
het verwarmen of tappen van water kunnen ontstaan. Ga hiervoor als
volgt te werk:

1. Open de kranen van alle op de installatie aangesloten radiatoren.

2. Stel de ruimtethermostaat af op een zo hoog mogelijke
temperatuur.

T000850-A

T000853-A

1

2

3

4

T000181-B

T000183-A
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3. Wacht tot de radiatoren warm zijn.

4. Zet de ketel uit.

5. Wacht ongeveer 10 minuten tot de radiatoren koud aanvoelen.

6. Ontlucht de radiatoren. Werk van beneden naar boven.

7. Open de ontluchter-koppeling met de ontluchtingssleutel en houd
daarbij een doek tegen de koppeling gedrukt.

T000184-A

T000155-A

T000185-A

T000854-A

3

1

4

5

2

T000217-A
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8. Wacht totdat er water uit de ontluchter komt en sluit de ontluchter.

OPGELET

Het water kan nog warm zijn.
9. Zet de ketel aan. Er wordt automatisch een ontluchtingscyclus van

3 minuten uitgevoerd.
10.Controleer na het ontluchten of de waterdruk in de installatie nog

voldoende is.

Als de waterdruk lager is dan 0,8 bar, moet water worden
bijgevuld. Indien nodig: vul de CV-installatie bij
(geadviseerde waterdruk tussen 1,5 en 2,0 bar).
¼Zie hoofdstuk:  "Vullen van de installatie", pagina
25

11.De ruimtethermostaat of de regeling instellen.

7.5 Het aftappen van de installatie

Aftappen van de CV-installatie kan nodig zijn als radiatoren moeten
worden vervangen, bij ernstige waterlekkage, of als
bevriezingsgevaar dreigt. Ga hiervoor als volgt te werk:

1. Open de kranen van alle op de installatie aangesloten radiatoren.

2. Onderbreek de elektrische aansluiting van de ketel.

T000218-A

T000183-A

1

2

3

4

T000181-B

T000155-A
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3. Wacht ongeveer 10 minuten tot de radiatoren koud aanvoelen.

4. Sluit een afvoerslang aan op het laagst gelegen aftappunt. Leg
het uiteinde van de slang in een afvoerput of op een plaats waar
afgetapt leidingwater geen schade veroorzaakt.

5. Draai de vul- / aftapkraan van de CV-installatie open. Tap de
installatie af.

WAARSCHUWING

Het water kan nog warm zijn.
6. Als er geen water meer uit het aftappunt komt, de aftapkraan

dichtdraaien.

T000185-A

T000858-A
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8 Bij storing

8.1 Storingscodes

8.1.1. e[05 / e[08 / e[09 / e[10 /
e[11 / e[12

Indien een van de bovenstaande storingscodes wordt weergegeven,
moet de waterdruk gecontroleerd worden. Ga hiervoor als volgt te
werk:

1. Druk bij de storingsweergave tegelijk op de twee f toetsen. Het
symbool Q knippert.

2. Bevestig met de toets S.
3. Druk meermaals op de toets [+] totdat afwisselend pr verschijnt

en de actuele waterdruk Xx bar (bijvoorbeeld).

n Situatie 1 . De waterdruk is hoger dan 0,8 bar:

1. Druk 2 maal op de toets >. De storingsweergave verschijnt
weer in het display.

2. Ontlucht de installatie.
3. Druk na het ontluchten op de J toets voor een reset van het

apparaat. Wacht enkele seconden.
4. Indien de storingscode verdwenen is, werkt de ketel weer

normaal.
5. Indien de display weer een van de storingscodes weergeeft. Neem

contact op met uw installateur.

n Situatie 2 . De waterdruk is lager dan 0,8 bar:

1. Vul de installatie met water.
2. Er wordt aanbevolen de installatie te vullen tot ongeveer 1,5 bar.

Afwisselend verschijnt pr en de actuele waterdruk !5 bar
(bijvoorbeeld).

3. Druk 2 maal op de toets >. De storingsweergave verschijnt
weer in het display.

4. Druk op de J toets voor een reset van het apparaat. Wacht
enkele seconden.

5. Indien de storingscode verdwenen is, werkt de ketel weer
normaal.

6. Indien de display weer een van de storingscodes weergeeft. Neem
contact op met uw installateur.
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8.1.2. e[14

Indien de bovenstaande storingscode wordt weergegeven, dient de
gaskraan te worden gecontroleerd. Ga hiervoor als volgt te werk:

1. Controleer of de gaskraan goed geopend is. Open de gaskraan
indien deze gesloten is.

2. Druk op de J toets voor een reset van het apparaat. Wacht
enkele seconden.

3. Indien de storingscode verdwenen is, werkt de ketel weer
normaal.

4. Indien de display weer een van de storingscodes weergeeft. Neem
contact op met uw installateur.

8.1.3. Andere storingscodes

Neem contact op met de installateur, indien een andere storingscode
verschijnt. Alvorens contact op te nemen met de installateur. Noteer
de volgende gegevens:

4 Storingscode
4 Gebruikte gassoort
4 Type ketel
4 Fabricagedatum
4 Serienr. van het apparaat

Deze gegevens zijn te vinden op de typeplaat die boven op de ketel
is geplakt.

8.1.4. Servicemelding

De ketel is onderhoudsarm. Om het beste moment van service te
bepalen, is de ketel uitgerust met een automatische
servicemelding. Het moment dat deze servicemelding op het display
van de ketel verschijnt, wordt door de besturingsautomaat
berekend. Afhankelijk van het gebruik van de ketel verschijnt de
eerste servicemelding uiterlijk na 3 jaar na installatie van de ketel. Als
het tijd is voor een servicebeurt, dan geeft de display van de ketel dit
als volgt aan:

Knipperend geel display: ? + K + Z

Indien op het toestel de iSense modulerende regelaar is
aangesloten, kan deze servicemelding tevens aan de iSense worden
doorgegeven. Raadpleeg de handleiding van de regelaar. Bel uw
installateur zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 maanden na het
verschijnen van deze melding.

T001539-B
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De servicemelding mag alleen door een erkende
installateur worden gereset, nadat de aangegeven
servicebeurt is uitgevoerd en in het Serviceboekje is
vastgelegd.

8.2 Problemen en oplossingen

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Er is geen sanitair warm water.

De ketel werkt niet.

4 Controleer of er spanning op de ketel
staat.

4 Controleer de zekeringen en de
schakelaars.

4 Controleer of de gaskraan goed geopend
is.

De SWW functie is uitgeschakeld. Schakel de functie SWW in.
De waterdruk is te laag (< 0,8 bar). De installatie bijvullen met water.
De spaardouchekop laat te weinig
water door Maak de douchekop schoon of vervang hem.

De radiatoren zijn koud.

De richttemperatuur voor de
verwarming is te laag.

Verhoog de waarde van de parameter p1
of, indien een kamerthermostaat is
aangesloten, de temperatuur hiervan.

De verwarmingsfunctie is
uitgeschakeld. Schakel de verwarmingsfunctie in.

De radiatorkranen zijn niet open. Open de kranen van alle op de installatie
aangesloten radiatoren.

De ketel werkt niet.

4 Controleer of er spanning op de ketel
staat.

4 Controleer de zekeringen en de
schakelaars.

4 Controleer of de gaskraan goed geopend
is.

De waterdruk is te laag (< 0,8 bar). De installatie bijvullen met water.

De ketel werkt niet.

De richttemperatuur voor de
verwarming is te laag.

Verhoog de waarde van de parameter p1
of, indien een kamerthermostaat is
aangesloten, de temperatuur hiervan.

Geen stroomvoorziening.

4 Controleer of er spanning op de ketel
staat.

4 Controleer de zekeringen en de
schakelaars.

De waterdruk is te laag (< 0,8 bar). De installatie bijvullen met water.

De ketel staat op storing. 4 Druk 2 seconden op de Reset-knop.
4 Corrigeer de storing, indien mogelijk.

De gasdruk is te laag. Controleer of de gaskraan goed geopend is.
Open de gaskraan.

De waterdruk is te laag (< 0,8 bar).
Te weinig water in de cv-installatie. De installatie bijvullen met water.
Waterlekkage. Neem contact op met de installateur.

Grote temperatuurschommelingen van
het sanitair warm water. Te weinig watertoevoer. Open de kraan.
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Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Storende geluiden in CV-leidingen/circuit

De beugels van de CV-leidingen zijn
te vast aangedraaid. Neem contact op met de installateur.

Er zit lucht in de
verwarmingsleidingen.

De eventueel in de boiler, leidingen of kranen
aanwezige lucht moet verwijderd worden, om
storende geluiden te voorkomen die tijdens
het verwarmen of tappen van water kunnen
ontstaan.

Het water stroomt te snel binnen de
cv-installatie. Neem contact op met de installateur.

Ernstige waterlekkage onder of bij de
ketel.

De ketel of CV-leidingen zijn
beschadigd.

4 Sluit de watertoevoer.
4 Neem contact op met de installateur.
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9 Verwijdering

9.1 Verwijdering/Recycling

Het verwijderen en afvoeren van de ketel moeten door een
erkend installateur worden uitgevoerd volgens de
plaatselijke en nationale regelgeving.

Ga als volgt te werk om de ketel te verwijderen:

4 Onderbreek de elektrische aansluiting van de ketel.
4 Sluit de gasaanvoer af.
4 Sluit de watertoevoer.
4 Tap de installatie af.
4 Verwijder de sifon.
4 Verwijder de lucht-/rookgasleidingen.
4 Ontkoppel alle leidingen van de ketel.
4 Verwijder de ketel.

9. Verwijdering Calenta 40L
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10 Energie- en milieubesparing

10.1 Tips voor het besparen van energie

4 Zorg ervoor dat de ruimte waarin de ketel is gemonteerd, goed
geventileerd is.

4 Dicht ventilatie-openingen niet af.
4 Plaats geen omkasting om radiatoren en hang er geen gordijnen

voor.
4 Plaats radiatorfolie op muren achter radiatoren; dit reflecteert

warmte die anders verloren gaat.
4 Isoleer de leidingen in ruimtes die niet verwarmd worden (kelders

en kruipruimtes).
4 Draai radiatorkranen dicht in ruimtes waar niemand is.
4 Laat warm (en koud) water niet onnodig stromen.
4 Monteer een spaardouchekop; dit bespaart tot 40 % energie.
4 Neem een douche in plaats van een bad. Een bad vraagt het

dubbele aan water en energie.

10.2 Kamerthermostaten en instellingen

De kamerthermostaat is verkrijgbaar in de volgende uitvoeringen:

4 2 draads aan/uit-thermostaat
4 modulerende regelaar
4 klok- en programmeerbare thermostaat

Type en instelling van de thermostaat zijn van invloed op het totale
energieverbruik.

Enkele tips:

4 Een modulerende regelaar, eventueel in combinatie met
thermostatische radiatorkranen, is energiezuinig en biedt hoog
comfort. Met deze combinatie kan de temperatuur per vertrek
worden ingesteld. Plaats echter geen thermostatische
radiatorkranen in het vertrek waar de kamerthermostaat is.

4 Helemaal open- of dichtdraaien van thermostatische
radiatorkranen geeft ongewenste temperatuurschommelingen.
Draai de thermostaatknop of -kraan in kleine stappen hoger of
lager.

4 Zet de thermostaat lager tot ca. 20°C. Dit bespaart stookkosten
en energie.

4 Zet de thermostaat ruim van tevoren op een lage stand wanneer
ruimtes worden gelucht.

4 Stel de watertemperatuur  ’s zomers lager in dan ’s winters
(bijvoorbeeld respectievelijk 60 en 80) als een aan/uit-
thermostaat wordt gebruikt.
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4 Houd met de instelling van een klok- en programmeerbare
thermostaat rekening met dagen dat er niemand aanwezig is en
met vakanties.
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11 Garanties

11.1 Algemeen

U heeft één van onze apparaten aangeschaft en wij danken u voor
het vertrouwen dat u heeft in ons product.

Graag vestigen wij uw aandacht op het feit dat dit apparaat zijn
oorspronkelijke kwaliteiten des te beter zal behouden als het
regelmatig gecontroleerd en onderhouden wordt.

Uw installateur en onze serviceafdeling staan uiteraard tot uw dienst.

11.2 Garantievoorwaarden

De volgende bepalingen sluiten de toepassing ten gunste van de
koper van de wettelijke toepasselijke bepalingen op het gebied van
verborgen gebreken in het land van de koper niet uit.

De garantie wordt toegepast volgens de verkoop-,
leverings- en garantievoorwaarden van de firma die de
Remeha producten verkoopt.

Op dit apparaat is een contractuele garantie van toepassing tegen
alle fabricagefouten; de garantieperiode gaat in op de op de rekening
van de installateur vermelde datum van aankoop.

De garantieperiode staat vermeld in onze prijslijst.
Als fabrikant kunnen wij geenszins aansprakelijk worden gesteld
indien het apparaat niet goed wordt gebruikt, niet of slecht wordt
onderhouden of niet correct gemonteerd wordt (wat dat betreft moet
u zelf zorgen dat de montage aan een erkend installateur wordt
toevertrouwd).

In het bijzonder kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor
materiële schade, immateriële verliezen of lichamelijke ongevallen
naar aanleiding van een installatie die niet overeenstemt met:

4 De wettelijke en reglementaire of door de plaatselijke overheid
opgelegde bepalingen,

4 De nationaal of plaatselijk geldende bepalingen en de bijzondere
bepalingen met betrekking tot de installatie,

4 Onze handleidingen en installatievoorschriften, met name voor
wat betreft het regelmatige onderhoud van de apparaten.

Onze garantie is beperkt tot de vervanging of reparatie van de door
onze technische diensten als defect erkende onderdelen, met
uitsluiting van de arbeids-, verplaatsings- en transportkosten.

Onze garantie geldt niet voor de vervangings- of reparatiekosten voor
onderdelen die defect zijn naar aanleiding van normale slijtage, een
verkeerd gebruik, de tussenkomst van niet-vakbekwame derden, een
gebrekkig of onvoldoende toezicht of onderhoud, een niet-conforme
elektrische voeding of het gebruik van ongeschikte brandstof of van
brandstof van slechte kwaliteit.
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Op de kleinere onderdelen, zoals motoren, pompen, elektrische
afsluiters, enz. is de garantie enkel geldig als deze nooit
gedemonteerd werden.

De rechten, vermeld in de europese richtlijn 99/44/EEG,
geïmplementeerd door het wettelijk besluit nr. 24 van 2 februari 2002,
gepubliceerd in het staatsblad nr. 57 van 8 maart 2002, blijven van
kracht.
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12 Bijlage

12.1 ErP-informatie

12.1.1. Productkaart

Keteltype Calenta 40L
Ruimteverwarming - temperatuurtoepassing  Midden
Waterverwarming - opgegeven capaciteitsprofiel  XXL
Seizoensgebonden energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming  A

Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming  B

Nominale warmteafgifte (Prated of Psup) kW 35
Ruimteverwarming - jaarlijks energieverbruik kWh 106
Waterverwarming - jaarlijks energieverbruik kWh

GJ
49
24

Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming % 95
Energie-efficiëntie van waterverwarming % 78
Geluidsvermogensniveau LWA binnen dB 55

Voor specifieke voorzorgsmaatregelen voor assemblage, installatie
en onderhoud:

¼ "Algemene veiligheidsinstructies", pagina 4
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12.1.2. Pakketkaart

Pakketkaart voor ketels met vermelding van de energie-efficiëntie
voor ruimteverwarming van het pakket

AD-3000743-01
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 overeenkomstig productkaart zonne-energie-installatie 

  Bijdrage zonne-energie EN aanvullende warmtepomp  

  Bijdrage zonne-energie  

 De energie-effi ciëntie van het pakket producten waarop deze kaart betrekking heeft, stemt eventueel niet overeen met de feitelijke energie-

effi ciëntie na installatie in het gebouw aangezien deze effi ciëntie ook door andere factoren wordt beïnvloed, zoals het warmteverlies in het 

distributiesysteem en de dimensionering van de producten in verhouding tot de grootte van het gebouw en de kenmerken ervan. 

  Ketel en aanvullende warmtepomp geïnstalleerd met lagetemperatuurwarmtestralers bij 35 °C?  

  Seizoensgebonden energie-effi ciëntieklasse van ruimteverwarming door pakket  

  Seizoensgebonden energie-effi ciëntie van ruimteverwarming door pakket  

  OF  

 Seizoensgebonden energie-effi ciëntie van 

ruimteverwarming (in %) 

  Aanvullende warmtepomp  

 Klasse warmwatertank 

 Collectoreffi ciëntie (in 

%) 

 Volume warmwatertank 

(in m³) 

 Collectoroppervlak (in 

m²) 

 Seizoensgebonden energie-effi ciëntie van 

ruimteverwarming (in %) 

  Tweede ketel  

 Klasse I = 1%, Klasse II = 2%, Klasse III = 1,5%, 

Klasse IV = 2%, Klasse V = 3%, Klasse VI = 4%, 

Klasse VII = 3,5%, Klasse VIII = 5% 

  Temperatuurregelaar  

  Seizoensgebonden energie-effi ciëntie van ruimteverwarming door ruimteverwarmingstoestel met 

ketel  

 (1)   Als de klasse van de warmwatertank boven A is, gebruik dan 0,95 

 selecteer kleinste waarde 

 overeenkomstig productkaart warmtepomp 

 overeenkomstig productkaart warmtepomp 

 overeenkomstig productkaart ketel 

 overeenkomstig productkaart temperatuurregelaar 
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I De waarde van de seizoensgebonden energie-efficiëntie
voor ruimteverwarming van de hoofdverwarming,
uitgedrukt in %.

II De factor voor het wegen van de warmteafgifte van hoofd-
en aanvullende verwarmingstoestellen van een pakket
zoals aangegeven in de volgende tabel.

III De waarde van de wiskundige formule: 294/(11 .
Prated), waarbij (Prated) is gerelateerd aan het
ruimteverwarmingstoestel als hoofdverwarming.

IV De waarde van de wiskundige formule: 115/(11 .
Prated), waarbij (Prated) is gerelateerd aan het
ruimteverwarmingstoestel als hoofdverwarming.

Psup / (Prated + Psup)(1)(2) II, pakket zonder warmwatertank II, pakket met warmwatertank

0 0 0
0,1 0,3 0,37
0,2 0,55 0,70
0,3 0,75 0,85
0,4 0,85 0,94
0,5 0,95 0,98
0,6 0,98 1,00
≥ 0,7 1,00 1,00
(1) De tussenliggende waarden worden berekend door lineaire interpolatie tussen de twee aangrenzende waarden
(2) Prated is gerelateerd aan het ruimteverwarmingstoestel of het combinatieverwarmingstoestel als hoofdverwarming
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Pakketkaart voor combinatieverwarmingstoestellen (ketels of
warmtepompen) met vermelding van de energie-efficiëntie voor
waterverwarming van het pakket

AD-3000747-01
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 De energie-effi ciëntie van het pakket producten waarop deze kaart betrekking heeft, stemt eventueel niet overeen met de feitelijke energie-

effi ciëntie na installatie in het gebouw aangezien deze effi ciëntie ook door andere factoren wordt beïnvloed, zoals het warmteverlies in het 

distributiesysteem en de dimensionering van de producten in verhouding tot de grootte van het gebouw en de kenmerken ervan. 

  Energie-effi ciëntieklasse van waterverwarming door pakket onder gemiddelde klimaatomstandigheden  

  Energie-effi ciëntie van waterverwarming door pakket onder gemiddelde klimaatomstandigheden  

 Aanvullende elektriciteit   Bijdrage zonne-energie  

  Energie-effi ciëntie van waterverwarming door combinatieverwarmingstoestel  

 overeenkomstig productkaart zonne-energie-

installatie 

 Kouder: 

 Warmer: 

  Energie-effi ciëntie van waterverwarming onder koudere en warmere klimaatomstandigheden  

 Opgegeven capaciteitsprofi el: 

I De waarde van de energie-efficiëntie voor
waterverwarming van het combinatieverwarmingstoestel,
uitgedrukt in %.

II De waarde van de wiskundige formule (220 * Qref)/
Qnonsol, waarbij Qref is ontleend aan Verordening EU
811/2013, tabel 15 van bijlage VII en Qnonsol is
overgenomen van de productkaart van de zonne-energie-
installatie voor het opgegeven capaciteitsprofiel M, L, XL
of XXL van het combinatieverwarmingstoestel.
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III De waarde van de wiskundige formule (Qaux . 2,5)/(220 .
Qref), uitgedrukt in %, waarbij Qaux is overgenomen van
de productkaart van de zonne-energie-installatie en Qref
is ontleend aan Verordening EU 811/2013, tabel 15 van
bijlage VII voor het opgegeven capaciteitsprofiel M, L, XL
of XXL.

Keteltype Calenta 40L
iSense % 97
iSense
Alleen met buitensensor

%
98
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In bedrijf stellen
Als de Honeywell Round in bedrijf wordt gesteld dan geeft het uitleesvenster gedurende enkele seconden achtereenvolgens weer:

Ruimtetemperatuur
De ruimtetemperatuur wordt standaard in het venster weergegeven. De thermostaat meet de
ruimtetemperatuur continu in de ruimte waar hij hangt.

Ingestelde temperatuur
De ingestelde temperatuur is de gewenste temperatuur in de ruimte waar de thermostaat hangt. 
U stelt de thermostaat hierop in. De thermostaat zal zo nauwkeurig mogelijk de ingestelde temperatuur 
voor die ruimte handhaven. 

U kunt de ingestelde temperatuur controleren door de draai-/instelring één voelbare klik linksom of 
rechtsom te draaien. U ziet de ingestelde temperatuur dan knipperen. Na vijf seconden verschijnt de 
ruimtetemperatuur weer in het venster.

NB:  Bij de eerste inbedrijfstelling bedraagt de ingestelde temperatuur standaard 17°C.  
Na spanninguitval zal altijd de laatst ingestelde temperatuur weer actief zijn.

De temperatuurinstelling wijzigen
Wanneer u het warmer of kouder wilt hebben dan kunt u de temperatuurinstelling wijzigen. U doet dit
door de draai-/instelring te verdraaien. Bij iedere klik linksom verlaagt u de ingestelde temperatuur
met een halve graad. Iedere klik rechtsom verhoogt de ingestelde temperatuur met een halve graad.

U ziet de ingestelde temperatuur knipperen in het venster. Bij de gewenste temperatuur laat u de ring
los. Na vijf seconden verschijnt dan weer de ruimtetemperatuur in het venster. De thermostaat zal de
temperatuur in de ruimte zo nauwkeurig mogelijk aanpassen naar de zojuist ingestelde temperatuur.

Nachtverlaging
Bij afwezigheid en ’s nachts kan de thermostaat het best op een lagere temperatuur worden ingesteld. Zo wordt er energie bespaard.
In het algemeen wordt een verlaging van maximaal 5°C aanbevolen. Onder invloed van de opwarmcapaciteit van de installatie en de
mate van isolatie van de woning kan een andere temperatuurverlaging gewenst zijn.

50094158-009 B

Gebruiksaanwijzing



Voeding
De Round On/Off wordt gevoed door een speciale Lifetime Power Pack.

Bij normaal gebruik werkt dit power pack gedurende de hele 
levensduur van de thermostaat zonder vervangen te hoeven worden.

Inleveren en recycling
Gooi elektronisch afvalmateriaal niet weg, maar lever ze in bij het afvalbrengstation (klein chemisch afval). 
U kunt de speciale Lifetime power pack met montageplaat ook inleveren bij diverse winkels.
Nooit verbranden of in open vuur gooien.

Storingswijzer
 Geen voeding naar Controleer of de thermostaat op de juiste wijze op de montageplaat is geplaatst.
 de thermostaat. 

 Thermostaat defect. De thermostaat moet worden vervangen.
 

Meer weten?
Honeywell Infolijn: 020 - 56 56 392
E-mail: infolijn@honeywell.com

Honeywell B.V.
Postbus 12683
1100 AR Amsterdam Z.O.
Tel.: 020 - 56 56 911
www.honeywell.nl

© 2015 Honeywell B.V. Wijzigingen voorbehouden.

Printed in Europe. 50094158-009 B

WEEE-richtlijn 2012/19/EU
Richtlijn voor elektronisch en
elektrisch afvalmateriaal
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Gebruiksaanwijzing

In bedrijf stellen
Als de Honeywell Round in bedrijf wordt gesteld dan geeft het uitleesvenster gedurende enkele seconden achtereenvolgens weer:

Ruimtetemperatuur
De ruimtetemperatuur wordt standaard in het venster weergegeven. De thermostaat meet de
ruimtetemperatuur continu in de ruimte waar hij hangt.

Ingestelde temperatuur
De ingestelde temperatuur is de gewenste temperatuur in de ruimte waar de thermostaat hangt. 
U stelt de thermostaat hierop in. De thermostaat zal zo nauwkeurig mogelijk de ingestelde temperatuur 
voor die ruimte handhaven. 

U kunt de ingestelde temperatuur controleren door de draai-/instelring één voelbare klik linksom of 
rechtsom te draaien. U ziet de ingestelde temperatuur dan knipperen. Na vijf seconden verschijnt de 
ruimtetemperatuur weer in het venster.

NB:  Bij de eerste inbedrijfstelling bedraagt de ingestelde temperatuur standaard 17°C.  
Na spanninguitval zal altijd de laatst ingestelde temperatuur weer actief zijn.

De temperatuurinstelling wijzigen
Wanneer u het warmer of kouder wilt hebben dan kunt u de temperatuurinstelling wijzigen. U doet dit
door de draai-/instelring te verdraaien. Bij iedere klik linksom verlaagt u de ingestelde temperatuur
met een halve graad. Iedere klik rechtsom verhoogt de ingestelde temperatuur met een halve graad.

U ziet de ingestelde temperatuur knipperen in het venster. Bij de gewenste temperatuur laat u de ring
los. Na vijf seconden verschijnt dan weer de ruimtetemperatuur in het venster. De thermostaat zal de
temperatuur in de ruimte zo nauwkeurig mogelijk aanpassen naar de zojuist ingestelde temperatuur.

Nachtverlaging
Bij afwezigheid en ’s nachts kan de thermostaat het beste op een lagere temperatuur worden ingesteld. Zo wordt er energie bespaard.
in het algemeen wordt een verlaging van maximaal 5°C aanbevolen. Onder invloed van de opwarmcapaciteit van de installatie en de
mate van isolatie van de woning kan een andere temperatuurverlaging gewenst zijn.

50094158-001 B



Storingswijzer
 Geen voeding naar Sluit het cv-toestel aan op de netvoeding (stekker in stopcontact en bedrijfsschakelaar,
 de thermostaat.  indien aanwezig, aan). Controleer de bedrading en aansluiting van de thermostaat op het 

cv-toestel.

 Het cv-toestel heeft Er verschijnt een “F” eventueel gevolgd door een één- of tweecijferige code. Raadpleeg
 een storing. de handleiding van het cv-toestel voor een verklaring van deze code.

 OpenTherm® Ot en de ruimtetemperatuur worden afwisselend getoond. Controleer de bedrading en 
 communicatiefout aansluiting van de thermostaat op het cv-toestel. Is de thermostaat aangesloten op de
 (knipperend).  klemmen bestemd voor OpenTherm® communicatie? Raadpleeg de handleiding van het 

cv-toestel voor de juiste aansluiting.

 Thermostaat defect. De thermostaat moet worden vervangen.
 

Meer weten?
Honeywell Infolijn: 020 - 56 56 392
E-mail: infolijn@honeywell.com

Honeywell B.V.
Postbus 12683
1100 AR Amsterdam Z.O.
Tel.: 020 - 56 56 911
www.honeywell.nl

© 2014 Honeywell B.V. Wijzigingen voorbehouden.
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REINIGINGS- EN ONDERHOUDSTIPS   
VOOR GEVELBEGLAZING 
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1. NORMALE REINIGING  
 
De normale reiniging van het glas geschiedt met voldoende schoon water, waaraan u eventueel een beetje neutraal 
afwasmiddel of een ander aangepast commercieel product toevoegt. Verder gebruikt u een trekker of speciaal hiervoor 
bestemde doeken. Na de eigenlijke reiniging dient u het glas met schoon water af te spoelen en met een trekker te drogen. 
 

2. FREQUENTIE  
 
De frequentie waarmee u de beglazing reinigt hangt sterk af van de omgeving en haar mate van vervuiling. Beglazing 
wordt sneller vuil in een stoffige, industriële omgeving, temidden van druk autoverkeer, aan de zee of wanneer ze weinig 
aan regen wordt blootgesteld. Gebrekkige voorzorgsmaatregelen bij het ontwerpen van de gevel of het plaatsen van de  
beglazing spelen eveneens een rol. de frequentie dient zodanig te worden aangepast dat een normale reiniging, zoals 
hierboven beschreven, volstaat. Wij raden u aan de beglazing minimaal eenmaal in de 6 maanden te reinigen. 
 

3. BIJZONDERE REINIGING  
 
Wanneer een normale reiniging niet volstaat kan men: 

 Vetvlekken en organisch vuil verwijderen met oplosmiddelen als isopropylalcohol of aceton, die u met een zachte, 
schone doek aanbrengt. 

 De overige resten verwijderen door met een oplossing van cerium-oxyde in water – 100 tot 200 g per liter   – licht 
over het glas te wrijven. 

 Vervolgens uitgebreid spoelen en het glas verder normaal reinigen. 
 

4. EERSTE REINIGING NA DE VOLTOOIING VAN EEN WERF  
 
Vooral bij een eerste reiniging na voltooiing van een werf kunnen beglazingen extra vuil zijn. Wij raden u daarom aan: 

 Etiketten en kurken afstandhouders zo snel mogelijk te verwijderen. 
 Het glas uitgebreid te spoelen, om meteen alvast zoveel mogelijk stof te elimineren. 
 Eerst een normale reiniging te verrichten om vervolgens te kijken  wat er nog aan vuil over is. 
 Heel zorgvuldig de aller ernstigste afzettingen van lijm, kit, cement, enz. te verwijderen met behulp van een 

speciale krabber of een scheermesje. het risico op krassen is bijzonder groot en u moet dus altijd heel goed 
opletten. Vooral bij gecoat glas. 

 Waar nodig een bijzondere reiniging toe te passen. 
 

5. SPECIFIEKE KENMERKEN VAN GECOAT GLAS  
 
Dit soort beglazing, en met name die van het type zonbeheerse beglazing (b.v. stopsol, sunergy en G-fast), bevat een 
laagje metaaloxide dat warm op het glas is aangebracht. Deze metaaloxiden zijn bijzonder sterk en duurzaam. Wanneer 
de coating aan de binnenzijde van de isolerende beglazing (positie 2 of 3, in contact met de lucht- of gasspouw) is 
aangebracht, zijn geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist. In een beglazing of wanneer de coating aan de buitenzijde 
van de isolerende beglazing zit (positie 1, buitenzijde van het gebouw, of positie 4, binnenzijde van het gebouw), zijn de 
hierboven beschreven normale en bijzondere reinigingen eveneens geschikt. Maar in dit geval moet u er wel van bewust 
zijn dat u hier te maken heeft met een doorzichtig en dus zeer dun metaaloppervlak. Dit betekent dat: 

 Elke kras onherroepelijk door het oppervlak van de coating dringt. 
 Elke overdadige mechanische behandeling de coating lokaal kan doen verdwijnen. 
 Elk contact met metalen voorwerpen vermeden dient te worden. 
 Alle chemische producten vermeden dienen te worden die het oppervlak op de één of andere manier 

onherstelbaar zouden kunnen aantasten. 
u dient dan ook bijzonder goed te letten op de voorzorgsmaatregelen die in dit document worden genoemd. Bij hardnekkig 
vuil zal u een beroep moeten doen op de behandelingen en producten van ervaren specialisten. 
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6. PREVENTIEVE MAATREGELEN  
 
Een goede preventie van vuil is de beste manier om reinigingsproblemen te voorkomen en uw onderhoudskosten te 
beperken. Hierbij zou u bijvoorbeeld kunnen denken aan: 
Bij het ontwerp: 

 Ontwaterings- en lozingssystemen, zodat vuil water afkomstig van bakstenen, beton, zink, dakbedekking, enz. 
niet over de beglazing kan stromen 

 Toegangswegen ten behoeve van de reiniging bij de werkzaamheden: 
 Lopers vermijden van pleister, beton, roest of overvloedige stofresten, enz. 
 Vuil en spatten van verf en gevelbehandelingsproducten vermijden 
 Voorkomen dat bij las- of slijpwerk metaalresten op de beglazing zouden kunnen spatten. Deze zijn namelijk 

achteraf niet meer te verwijderen. 
 Zo nodig de beglazing met een zeil of plastic film beschermen, mits u er voor zorg draagt dat u voldoende 

geventileerde en droge lucht doorlaat. 
 Geen voegen, kitten, oliën, siliconen, enz. gebruiken die sporen op de beglazing achterlaten 
 De gebruiksaanwijzing respecteren 
 De plaatsingsvoorschriften voor de beglazing naleven.  

 

7. TRUCS EN HANDIGHEDEN  
 

 Alle producten die fluorwaterstofzuren of fluorderivaten bevatten, zijn verboden. Zij kunnen de coatings en 
oppervlakken van het glas vernietigen. 

 Erg zure en basische producten dienen te worden vermeden. Hetzelfde geldt voor bijtende stoffen. 
 Denk aan de compatibiliteit van de gebruikte producten met de overige elementen die hiermee in contact komen 

(glas, verf op de ramen, aluminium, steen…) 
 Houd u aan de gebruiksaanwijzing. Neem bij twijfel contact op met de fabrikanten. 
 Bij bijzondere reiniging altijd eerst een test uitvoeren op een klein oppervlak. 
 Het glas niet in de volle zon reinigen, al te koude of warme periodes vermijden. 
 Grijp de reiniging aan om de staat van voegen, ontwatering en ramen te inspecteren. 
 Zie altijd toe op de goede staat van doeken, trekkers en andere hulpmiddelen. 
 Denk aan uw veiligheid! 
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1. ISOLEREND DUBBELGLAS EN HR ++  BEGLAZING (NIET ZOMAAR GLAS!) :  
 
Wilt u isolerend dubbelglas of HR ++  beglazing aanschaffen, of heeft u dit al gekocht? Dan is het verstandig de informatie  
in deze brochure goed door te lezen, zodat u optimaal profijt heeft van uw beglazing. 
 

2. ISOLEREND DUBBELGLAS EN HR ++  BEGLAZING (WAT IS HET EN WAAR KAN HET WORDEN GEBRUIKT ?) :   
 
Isolerend dubbelglas  

Isolerend dubbelglas bestaat uit twee glasbladen die door een afstandhouder (bijv. een metalen kader) aan de rand van 
het glas van elkaar worden gehouden. De randen van het glas zijn afgesloten door een speciale kit zodat een gesloten 
eenheid ontstaat. De ruimte tussen het glas (spouw), is gevuld met droge lucht. 
 
1) Isolerend dubbelglas 

isoleert  tot twee 
maal beter dan 
enkele beglazing.  

2) HR ++  beglazing 
isoleert zelfs tot vijf 
maal beter! 

 
 
 
HR ++  beglazing 

HR ++  beglazing (Hoog Rendements-beglazing) is isolerend dubbelglas met een nog veel betere warmte-isolatie. Dit 
komt omdat op één zijde van het glas (in de spouw) een heel dunne coating is aangebracht en de spouw niet met lucht 
maar met een speciaal gas is gevuld. 
 
Overige toepassingen 

Isolerend dubbelglas en HR ++  beglazing worden door de fabrikanten nog steeds verbeterd. Daarbij gaat het niet alleen 
om warmte-isolatie maar ook om andere eigenschappen. Voorbeelden hiervan zijn zonwering, zelfreiniging, geluidwering, 
brandwering, inbraakwering en het voorkomen van letsel. Al deze eigenschappen kúnnen in één product gecombineerd 
worden. Vraag uw glaszetter of montagebedrijf naar deze extra mogelijkheden. 
 

3. MOGELIJKE VRAGEN BIJ HET GEBRUIK VAN ISOLEREND DUBBELGLAS EN HR ++  BEGLAZING  
 
Condensvorming aan de kamerzijde 

Condensvorming aan de kamerzijde ontstaat meestal bij een lage buitentemperatuur en een hoge relatieve 
luchtvochtigheid in de woning. Het aanwezige vocht condenseert dan tegen het glasoppervlak. Met HR ++  beglazing is 
het risico op condensvorming het kleinst, enkel bij een zéér hoge luchtvochtigheid is condensvorming nog mogelijk. Bij 
standaard isolerend dubbelglas en zeker bij enkele beglazing zal veel eerder condens aan de kamerzijde ontstaan, dit is 
echter geen fout in het product. 
 
Eventuele condensvorming is te voorkomen door goed te ventileren. Zeker als u uw bestaande beglazing laat vervangen, 
moet dus goed gekeken worden naar de mogelijkheden om te ventileren. 
 
Condensvorming aan de buitenzijde 

Condensvorming aan de buitenzijde kan ontstaan bij een lage buitentemperatuur en een hoge relatieve luchtvochtigheid. 
Het risico op condensvorming is het grootst in de ochtenduren tijdens het voorjaar en het najaar. De condens verdwijnt 
zodra de buitentemperatuur stijgt en de luchtvochtigheid afneemt. Eventuele condensvorming komt niet door een fout in 
het product, maar is juist een gevolg van de zeer hoge warmte-isolatie van de beglazing. 
 
Condensvorming aan de buitenzijde komt maar in een beperkt aantal situaties voor, maar is helaas niet te voorkomen. Het 
droogwrijven van de ruit heeft geen zin. Zolang de buitentemperatuur laag en de relatieve vochtigheid buiten hoog is, zal 
de condens terug kunnen komen. 
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Kleurvlekken (Interferentie) 

Soms zijn in het glas olieachtige vlekken zichtbaar. Als u op het glas drukt en de vlekken verplaatsen zich, dan is er sprake 
van interferentie. Dit is geen fout in het product, maar een natuurkundig verschijnsel. Onder een bepaalde lichtval kan glas 
werken als een prisma en splitst het glas het daglicht in verschillende kleuren. Dit wordt aan het glasoppervlak zichtbaar 
als olieachtige vlekken, stroken of cirkels.  
Het risico op deze kleurvlekken bij isolerend dubbelglas wordt kleiner als de glasbladen onderling verschillen van dikte. Dit 
is meestal het geval. Bij HR ++  beglazing vermindert de aangebrachte coating het risico op deze kleurvlekken al fors. 
 
De kleurbeleving van glas 

Glas is nooit helemaal kleurloos, maar heeft, afhankelijk van de dikte, altijd een bepaalde tint. Omdat voor grote ruiten 
dikker glas moet worden gebruikt dan voor kleinere ruiten, zijn kleine kleurverschillen mogelijk. Hoewel dit in de meeste 
gevallen niet als storend wordt ervaren, kunt u dit risico uitsluiten door alle beglazing in dezelfde glasdikten uit te voeren.  
 
HR ++  beglazing heeft door de coating een iets andere kleur dan gewoon isolerend dubbelglas. Het is mogelijk dat tussen 
de coatings van verschillende fabrikanten kleine kleurverschillen zitten. Bij vervanging van een bestaande ruit kan er dus 
een klein kleurverschil met de andere ruiten ontstaan. Overleg hierover vooraf met uw glaszetter of montagebedrijf. 
 
Vertekeningen in het glas 

Het kan lijken dat een ruit hol of bol staat en de spiegeling van beelden in de beglazing verbogen of doorgebogen zijn. Dit 
verschijnsel is niet te voorkomen en heeft te maken met de luchtdruk en temperatuur in de atmosfeer. Tijdens de fabricage 
wordt lucht tussen de twee glasbladen opgesloten. Bij verandering van de luchtdruk buiten verandert de luchtdruk tussen 
de glasbladen niet mee. Zo zal de ruit bol kunnen gaan staan wanneer de luchtdruk buiten lager wordt (lagedrukgebied) en 
hol kunnen gaan staan bij een hoge luchtdruk (hogedrukgebied). 
 
Thermische breuk 

Thermische breuk in glas ontstaat door temperatuurverschillen in het oppervlak van het glas. Wanneer er een 
temperatuurverschil van meer dan ca. 30°C ontstaat, kan een ruit op een bijzondere manier breken. Dit noemt men een 
thermische breuk. Een thermische breuk heeft een speciaal breukpatroon en is niet te vergelijken met het breken van glas 
door bijvoorbeeld het inslaan van de beglazing. Een thermische breuk is te herkennen aan één breuklijn die loodrecht 
vanuit rand van het glas begint en daarna in een grillige vorm verder loopt. Of er sprake is van een thermische breuk kan 
het best door een vakman worden beoordeeld.   
 
Een thermische breuk is geen productfout, maar het gevolg van sterke temperatuurverschillen in het glas. U kunt de kans 
op thermische breuk fors verkleinen door: 
>  jaloezieën, lamellen of overgordijnen op enige afstand van de beglazing te plaatsen, 
>  verwarmingselementen niet te dicht bij de beglazing te plaatsen, 
>  de beglazing niet te beschilderen of te beplakken met plakfolie, 
>  geen grote voorwerpen te plaatsen aan de binnenkant, dicht achter de beglazing en 
>  handelingen te voorkomen die tot een temperatuurverschil in de beglazing kunnen leiden (bijvoorbeeld een gerichte  
koudewaterstraal op een door de zon verwarmde beglazing). 
 
Thermische breuk kan worden voorkomen door gehard glas toe te passen. Gehard glas is speciaal behandeld glas dat 
tegen veel grotere temperatuurverschillen kan en minder gevoelig is voor een thermische breuk. In situaties waar het glas 
te maken kan krijgen met grote temperatuurverschillen is het raadzaam gehard glas toe te passen. 
 
Een ander belangrijk voordeel van gehard glas is dat het veiligheidsglas is en bij breuk in kleine veilige korrels uiteen valt 
en dus geen ernstig letsel veroorzaakt. Laat u hierover informeren door uw glaszetter of montagebedrijf. 
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4. WAT TE DOEN BIJ EEN KLACHT?  
 
U dient altijd het garantiebewijs en de gegevens te bewaren van de glaszetter of het montagebedrijf van de beglazing. 
Mocht uw beglazing binnen de garantietermijn een defect vertonen, dan kunnen zij voor u nagaan of uw klacht binnen de 
garantie van de fabrikant valt. In het algemeen staat op de afstandhouder tussen de glasbladen de productnaam en 
productiedatum van de beglazing. Zo weet u van welke fabrikant de beglazing is en wanneer de beglazing geproduceerd 
is. Maak vooraf duidelijke afspraken over de eventuele kosten voor het vervangen van de beglazing. Zo komt u niet voor 
verrassingen te staan. Ook defecten die binnen de garantie vallen, brengen immers kosten met zich mee. 

 
 

5. HET PLAATSEN VAN BEGLAZING  
 
Om de kwaliteit van isolerend dubbelglas en HR ++  beglazing te garanderen en de eigenschappen tot hun recht te laten 
komen, moet de beglazing op de juiste wijze worden geplaatst. In Nederland zijn hier normen voor. In de meeste gevallen 
vindt u die in de garantievoorwaarden van de isolatieglasproducent. Voor het plaatsen van de beglazing is dus 
deskundigheid en vakmanschap nodig. Laat dit bij voorkeur dan ook verzorgen door een professionele glaszetter of 
montagebedrijf. 
 

6. ONDERHOUD  
 
Vanaf het moment dat de beglazing is geplaatst, bent u verantwoordelijk voor het goed onderhouden hiervan. Zo hebt u 
niet alleen langer plezier van uw isolerend dubbelglas en HR ++  beglazing, maar houdt u ook recht op garantie. 
 
Normen en richtlijnen 

Ook voor het onderhoud zijn normen en richtlijnen opgesteld. Voor u is belangrijk dat het schilderwerk, de kit en/of 
beglazingsrubbers (afdichting tussen de beglazing en het kozijn) in goede staat blijven en eventueel aanwezige 
beluchtinggaten (openingen aan de buitenkant van het kozijn) schoon en open blijven. 
 
Slecht onderhoud aan het kozijn verhoogt de kans op schade aan uw beglazing. Geadviseerd wordt om één jaar na 
plaatsing en vervolgens tenminste eenmaal in de drie jaar een inspectie uit te (laten) voeren. 
 
Hieronder ziet u voorbeelden van goed en slecht onderhoud. 

 
 
Reiniging  

De normale reiniging van het glas geschiedt met voldoende schoon water, waaraan u eventueel een beetje neutraal 
afwasmiddel of een ander aangepast commercieel product toevoegt. Verder gebruikt u een trekker of speciaal hiervoor 
bestemde doeken. Na de eigenlijke reiniging dient u het glas met schoon water af te spoelen en met een trekker te drogen. 
Wij raden u aan om de ruiten min. 1x in de 6 maanden te reinigen, neemt u hierbij ook het kader mee. Wanneer normale 
reiniging niet werk, kun u uw glas reinigen met speciale reinigingsmiddelen, hierover kunt u informatie in winnen bij uw 
glasbedrijf of u  kunt uw ruiten laten reinigen door een gespecialiseerd  reinigingsbedrijf.  
Indien u zich aan boven genoemde gebruiksaanwijzing houdt, heeft u het langste plezier van uw product. 
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7. GARANTIE  
 
In het algemeen geeft een fabrikant tien jaar garantie op isolerend dubbelglas en HR ++  beglazing. Deze garantie geldt 
uitsluitend voor het volledig dicht zijn van de eenheid. Dit betekent dat het doorzicht niet wordt verminderd door inwendige 
aanslag, condensatie, stof of aantasting van de coating tussen de glasbladen. Aan deze garantie is een aantal 
voorwaarden verbonden. Naast de voorwaarden met betrekking tot de plaatsing en de samenstelling van de beglazing, 
wordt ook de verplichting van goed onderhoud door de eigenaar genoemd. 
 
Wanneer zich een defect voordoet binnen de garantieperiode, zal gekeken moeten worden waardoor het defect is 
ontstaan.  
Dit kan zijn door: 
>    een productiefout, 
>    een plaatsingsfout of  
>    onvoldoende onderhoud. 
 
Productiefout in de beglazing 
Wanneer het om een productiefout gaat die onder de garantievoorwaarden van de beglazing valt, zal de fabrikant een 
nieuwe ruit leveren aan de glaszetter of het montagebedrijf inclusief een vaste vergoeding voor de herplaatsingkosten. Dit 
is ook vooraf aangegeven in de garantievoorwaarden. In veel gevallen is deze vergoeding niet kostendekkend. De extra 
kosten voor het vervangen van de beglazing door de glaszetter of het montagebedrijf komen voor uw rekening. Belangrijk 
is wel dat dit van tevoren is vastgelegd in de overeenkomst en/of garantiebepalingen. 
 
Plaatsingsfout 

Als degene die de beglazing heeft geplaatst een fout heeft gemaakt waardoor de beglazing binnen tien jaar kapot gaat, is 
diegene volledig aansprakelijk. Zowel de vervangende beglazing als het plaatsen daarvan komen dan voor zijn rekening. 
 
Onvoldoende onderhoud en veranderingen 

Wanneer onvoldoende onderhoud is gepleegd en dit aanwijsbaar de oorzaak is van schade aan de isolerende beglazing, 
dan zijn de kosten voor de vervangende beglazing en het plaatsen daarvan voor uw eigen rekening. Ook bij veranderingen 
of wijzigingen aan de beglazing die de oorzaak zijn van eventuele schade, bent u verantwoordelijk voor alle kosten. 
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1. Veilig 
Uw aluminium raam, deur, pui of serre is zeer sterk 

door de aluminiumconstructie, is daarmee inbraak-

werend en voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit 

(ministerie van VROM).

2. Onderhoudsarm 
Met gering onderhoud en inspectie is langdurig 

gebruik gegarandeerd!

 1. Waarvoor dient deze brochure?

3. Duurzaam
Bij goed onderhoud bedraagt de levensduur van 

uw aluminium gevelelement tenminste 75 jaar.

4. Natuurlijk 
Aluminium is voor meer dan 95% recyclebaar. 

Uw product is op den duur bijna volledig 

te hergebruiken en dus goed voor het milieu.

Bovendien beschikt u over een product met het 

VMRG-Keurmerk®. Het VMRG-Keurmerk® 

houdt in dat uw VMRG-bedrijf kwaliteit heeft 

geleverd volgens de VMRG-Kwaliteitseisen en 

Adviezen®. In deze kwaliteitseisen zijn alle 

wettelijk geldende normen en voorschriften 

opgenomen.

Graag wijzen wij u erop dat service en onderhoud 

van groot belang is bij aluminium producten. 

Vraag uw VMRG-bedrijf naar de mogelijkheid 

van een servicecontract en naar de onderhouds-

voorwaarden. Hij is u graag van dienst. 

In deze brochure kunt u meer lezen over het 

belang van reiniging en onderhoud en over 

reinigingsmogelijkheden. 

U heeft deze brochure ontvangen omdat u een aluminium raam, deur, pui, serre of gevel 

heeft aangeschaft of in gebruik heeft genomen. Wij verzekeren u dat u veel plezier zult 

hebben van uw aluminium product met VMRG-Keumerk®, vanwege een aantal belangrijke 

kenmerken:

KEURMERK
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2. Het belang van reiniging en onderhoud

Dit houdt in dat uw gevelelement onder normale 

omstandigheden een zeer lange levensduur heeft. Die 

levensduur hangt echter nauw samen met juiste en 

frequente reinigings- en onderhoudsbeurten. 

Hiermee zorgt u ervoor dat:

• het uiterlijk van uw gevel(element) behouden blijft 

• de levensduur van uw gevel(element) verlengd wordt

Het uiterlijk van een vuil gebouw verliest zijn glans 

en is daardoor minder representatief. Vuilconcen-

traties en streepvorming op de gevels, versterken dit 

beeld. Uiteraard geldt dit ook voor het glas. Vuile 

ruiten belemmeren bovendien een goed doorzicht. 

Regelmatige reiniging is dan ook essentieel voor de 

representativiteit van een gevel(element).

Door de verontreiniging periodiek te verwijderen, 

voorkomt u dat de in het vuil aanwezige chemische 

stoffen op de beschermlaag inwerken. Bescherm-

lagen zijn namelijk gevoelig voor zuren, zouten en 

andere agressieve stoffen en verouderen hierdoor 

sneller. Daarnaast kunnen dikke vuillagen meer 

vocht opnemen en vasthouden, hetgeen de 

agressieve inwerking op de beschermlaag kan 

vergroten. 

De praktijk heeft 

uitgewezen dat een goed 

aangebrachte beschermlaag, indien 

regelmatig gereinigd, tientallen jaren zijn 

beschermende en esthetische eigenschappen 

behoudt. Het correct en tijdig reinigen van het 

gevelelement is ook noodzakelijk voor het behoud 

van de garantie, die het VMRG-bedrijf u geeft.

Soorten beschermlagen
Het aluminium oppervlak is altijd behandeld: 

het is geanodiseerd of gecoat. Ondanks zorg-

vuldige reiniging en goed onderhoud, zal door 

de jaren heen de laklaag verouderen en verweren 

door onder andere de zon en weersinvloeden. 

De gevelelementen kunnen hierdoor een deel van 

hun glans en kleur verliezen. Om dit te beperken 

kunt u het gevelelement na reiniging behandelen 

met een conserverende was.

Aluminium ramen, deuren, puien, serres en gevels, of ook wel 

aluminium gevelelementen genoemd, die geleverd zijn volgens 

de VMRG-Kwaliteitseisen en Adviezen® zijn voorzien van 

een goede beschermlaag. 
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De reinigingsfrequentie wordt met name bepaald 

door de mate van vuilbelasting van de gevel-

elementen. Hierbij dient u te letten op de 

volgende factoren.

Omgevingsfactoren
• ligging binnen 25 km van de kust (zout neerslag)

• ligging direct boven maaiveld (opspattend vuil)

• ligging boven water (condens)

Gebouwen, en dus ook gevelelementen, worden voortdurend bloot gesteld aan diverse 

factoren die ervoor zorgen dat het gebouw verontreinigd raakt. Het VMRG-bedrijf zorgt 

voor kwaliteit van materiaal en afwerking. Het behoud van de gevelelementen ligt deels 

in uw eigen hand. 

• stedelijk gebied (uitstoot verbrandingsgassen)

•  industriële omgeving (uitstoot chemicaliën, 

rookgassen, ertsstof)

•  verkeersbelasting (zwavelverbindingen, 

stikstofverbindingen, stofdeeltjes van remvoe-

ringen, ijzer- en koperdeeltjes van railverkeer)

• overdekte gebieden (geen beregening)

• bevuiling door dieren (honden, katten, vogels)

Gebruiksfactoren
• moeilijk bereikbaar voor doelmatige reiniging

• veel handeling (deuren)

Oriëntatiefactoren
• ongunstige ligging op de zon

• weinig beregening

Indien sprake is van één of meerdere van deze vuil-

belastende factoren, spreken we van een verhoog-

de belastingsfactor; in alle andere gevallen 

spreken we van een normale belastingsfactor. 

De mate waarin een beschermlaag al dan niet 

in combinatie met het onderliggende aluminium 

kan worden aangetast door hiervoor genoemde 

3. Reinigingsfrequentie
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factoren is afhankelijk van:

1. het type aluminium

2. het type oppervlaktebehandeling

3. de applicatie

4. de ernst en duur van de belastende factoren

De eerste drie punten worden (eventueel na 

ingewonnen advies van een deskundige) met de 

opdrachtgever overeengekomen en door de 

VMRG-garantie afgedekt. Het vierde punt valt   

onder de verantwoording van de opdrachtgever 

c.q. beheerder of gebruiker.

Voor een definitieve vaststelling van de frequentie 

is het raadzaam na een of twee reinigingsbeurten 

de gevel te inspecteren en zo nodig de reinigings-

frequentie bij te stellen. Dit kan dus per project 

verschillen. Bij deze inspectie moet u met name 

letten op de mate en aard van de vervuiling en

op de plaatselijke vervuilingsinvloeden.

Degene die de inspectie uitvoert moet over een 

ruime mate van kennis en ervaring beschikken.

Vuilbelastende factoren
Om een indruk te geven met welke frequentie een 

gevel dient te worden gereinigd, wordt hiernaast 

een indicatie van de reinigingsfrequentie gegeven 

bij normale of verhoogde belastingfactor. 

Vlakke 
beregende gevels

Belastingsfactor verhoogd: 2 x per jaar

Belastingsfactor normaal: 1 x per jaar

Geprofileerde en 
niet beregende gevels

Belastingsfactor verhoogd: 3 x per jaar

Belastingsfactor normaal: 2 x per jaar
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 U kunt het beste een witte handpad van non-

woven nylon gebruiken (verkrijgbaar via verkoper 

van professionele schoonmaakmiddelen). Alleen 

het gebruik van neutrale middelen, met een pH-

waarde tussen zes en acht (zie het etiket op schoon-

maakmiddel), zijn toegestaan. Daarnaast mogen 

deze middelen niet krassen. Bovendien is het ge-

bruik van aluminiumborstels, aluminiumwol, 

oplosmiddelen, schuursponsjes, schuurpapier en 

dergelijke, niet toegestaan. Ook reinigen met de 

hogedrukreiniger kan schade veroorzaken.

Voor alle te gebruiken reinigings- en conserveringsmiddelen geldt, dat zij de toegepaste 

materialen in de gevel niet mogen beschadigen en/of aantasten.

Er zijn gebouwen waarvan de aluminium 

raamprofielen als onderdeel van de glasbewassing 

worden gereinigd. Dit geldt voor volledige glas-

gevels en voor gevels met een relatief gering stijl- 

en regelwerk, dat slechts beperkt boven het glas 

uitsteekt.

In de overige gevallen en ook bij aluminium 

plaatgevels kan dit redelijkerwijs niet als onderdeel 

van de glasbewassing worden meegenomen en is 

separate reiniging noodzakelijk.

Deze reiniging vraagt om een aanpak waarbij 

vakmanschap vereist is. Zo is er kennis nodig van 

de diverse toegepaste materialen, hun onderlinge 

samenhang en de invloed hierop van reinigend 

onderhoud. 

Bovendien is specifieke kennis vereist van de

• vervuilingsaard en –graad

• reinigingsmethoden

• apparatuur

• enzovoort.

4. Reinigingsmiddelen
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Hang- en sluitwerk
Het hang- en sluitwerk van ramen en deuren dient 

regelmatig onderhouden te worden. Ten minste 

eenmaal per jaar moet de werking van hang- en 

sluitwerk gecontroleerd worden en indien nodig 

moet het gesmeerd worden. Mechanische 

aandrijvingen zoals vloerveerpotten, deur-

drangers, automatische schuifdeuren en tourni-

quets moeten bij veelvuldig gebruik vaker worden 

onderhouden.

Voor een blijvende en optimale werking van deze 

producten en voor het onderhoud ervan is het aan 

te bevelen een onderhoudscontract met het VMRG-

bedrijf af te sluiten.

Kit
Uw raam, deur, pui, serre of gevel bevat vaak ook 

(beglazings)rubbers of kit. De kitvoeg wordt door 

werking  van de gevel, als gevolg van tempera-

tuurverschillen en door invloed van uv-straling, 

voortdurend belast. Ter voorkoming van 

eventuele lekkage is het gewenst de kitvoegen 

periodiek (eenmaal per twee jaar) te laten inspecte-

ren en waar nodig te herstellen.

Glas en 
beglazingsrubbers
Om aantasting van het glasoppervlak 

door neergeslagen vuil te voorkomen, dient 

ook glas regelmatig te worden gereinigd. 

Om te voorkomen dat vuil waswater op de 

profielen achterblijft, moeten deze altijd 

worden mee gewassen.

Hoewel de meeste glassoorten, naast normale 

reiniging, geen onderhoud behoeven, mag de 

randverbinding van het (isolerende) glas niet 

langdurig blootgesteld worden aan water. 

De toetreding van water tot de sponning dient 

dan ook beperkt te blijven. Dit betekent dat een 

periodieke controle van de beglazingsrubbers 

wenselijk is. Met name de hoeken dienen 

gecontroleerd te worden.

5. Reiniging overige materialen

Er zijn diverse toepassingen in de aluminium gevelbouw: 

een raam, deur, pui, serre of gevel. Bij een dergelijk 

gevelelement worden vaak ook andere materialen 

toegepast, zoals hang- en sluitwerk, kit, glas, 

beglazingsrubbers en ventilatieroosters.
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Ondanks de goede werking van beglazingsrub-

bers dient rekening gehouden te worden met 

enige watertoetreding in de sponning. Wateraf-

voergaten in de sponning zorgen ervoor dat dit 

water naar buiten wordt afgevoerd.

Een periodieke controle op de goede werking van 

de waterafvoergaten (niet verstopt zijn) is 

noodzakelijk. Als controletermijn voor zowel de 

beglazingsrubbers als de waterafvoergaten kan, 

afhankelijk van de ligging en oriëntatie, een 

periode van een tot drie jaar aangehouden worden.

Ventilatieroosters
Veel ramen of deuren bevatten ventilatieroosters. 

Ventilatieroosters dienen minimaal eenmaal per 

jaar volgens de reinigingsvoorschriften van de 

fabrikant te worden gereinigd. Voor reiniging van 

het aluminium dient dezelfde reinigingsfrequen-

tie te worden aangehouden als voor de gehele 

gevelelementen. 
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Wij wensen u veel gebruiksgemak toe!

Deze brochure wordt u aangeboden door uw VMRG-bedrijf:

Sticker/stempel VMRG-bedrijf

Indien u na het lezen van deze brochure nog vragen heeft, kunt u zich tot 

uw VMRG-bedrijf of tot de VMRG wenden.

 VMRG

 Postbus 1496

 3430 BL Nieuwegein

 telefoon 030-6053644

 e-mail info@vmrg.nl

 website www.vmrg.nl



 1.   Voorkom beschadiging van de 

beschermlaag.

 2.   Zorg ervoor dat de gevel tijdig en 

correct wordt gereinigd.

 3.    Inspecteer de gevel na één of twee 

reinigingsbeurten.

 4.    Gebruik voor het reinigen van glas 

reinigingsmiddelen die de overige 

geveldelen niet aantasten.

 5.    Gebruik niet-krassende en 

 
 pH-neutrale reinigingsmiddelen.

 6.    Gebruik voor het reinigen een witte 

handpad van non-woven nylon en 

 
 géén aluminiumborstel, aluminiumwol, 

 
 oplosmiddel, schuurpapier, e.d.

 7.  Spoel de gevel na het reinigen 

zorgvuldig met water af.

 8.    Zorg voor een goede conservering van de 

beschermlaag, bijvoorbeeld door 

het gebruik van was na de reiniging.

 9.   Schenk aandacht aan hang- en 

sluitwerk, glas en beglazingsrubbers, 

kitvoegen en ventilatieroosters.

 10.  Raadpleeg in geval van twijfel uw VMRG-

bedrijf of de VMRG.

in een notendopTI
PS
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Onderhoudsinstructies

Gedurende de levensduur kan Cape Cod gevelbekleding 

een aantal natuurlijke eigenschappen vertonen die  

inherent zijn aan hout. Zulke eigenschappen kunnen 

worden verwacht en zijn afhankelijk van de omstandig-

heden van iedere installatie. Kleine imperfecties aan de 

lak, als resultaat van deze natuurlijke eigenschappen, 

vallen niet onder de Cape Cod garantie. Het is daarom 

belangrijk om de Cape Cod gevelbekleding regelmatig 

te inspecteren en de onderstaande aanbevelingen voor 

onderhoud op te volgen om aan de garantievoorwaar-

den te blijven voldoen. 

1. Reiniging

Vuilaanslag heeft geen invloed op de lakkwaliteit, maar 

het verdient aanbeveling dit te reinigen om esthetische 

redenen. Indien u de gevelbekleding reinigt, dient 

dit met een zeepoplossing en een zachte borstel te 

gebeuren. Afspoelen onder lage druk met een tuin-

slang. Gebruik geen hogedrukspuit. Hierdoor zal de 

lak beschadigen. Tevens zijn er verfreinigingsmiddelen 

verkrijgbaar, waarvan de gebruiksvoorschriften dienen 

te worden opgevolgd. Voorkom watervlekken door 

opspattend water en  zorg dat hemelwaterafvoeren van 

de Cape Cod panelen af gericht staan. 

2. Schimmel en alg 

Door de lucht aangevoerde schimmelsporen en alg 

kunnen zich hechten aan het oppervlak van de lak 

en zichtbare vlekken vormen. Schimmel en alg kun-

nen zich vormen op vochtige schaduwrijke plekken en 

vaak op west en noord gerichte zijden van het gebouw.     

Schimmel kan variëren in aanzicht maar is in de regel 

zwart van kleur. Schimmel en alg moeten van de gevel-

bekleding worden verwijderd daar dit de eigenschappen 

van de lak kan beïnvloeden. Schade door alg en schimmel 

vallen buiten de garantie. 

3. Blootlegging van het hout 

Alhoewel de Cape Cod lak zeer duurzaam is, is het 

mogelijk dat door onachtzaamheid of andere factoren, 

na verloop van tijd een schilfer, deuk of kras in de lak 

komt, waardoor het onderliggende hout zichtbaar wordt. 

Zichtbaar hout biedt een mogelijkheid voor vocht om in 

het hout te dringen en kan resulteren in beschadiging 

van het laksysteem. Zichtbaar hout moet worden bij-

gewerkt met correctielak. Correctielak van Cape Cod 

kan worden besteld bij uw Cape Cod leverancier. Het 

bijwerken dient zorgvuldig te gebeuren, het liefst met 

een penseel. Indien de correctielak op het lakoppervlak 

komt, kan dit een glansverschil veroorzaken, waardoor 

het nodig kan zijn, uit esthetische redenen, de hele wand 

over te schilderen.

4. Verkleuring

Voor Cape Cod gevelbekleding wordt de hoogste 

kwaliteit verkleuringsresistente 100% acrylaat water-

gedragen lak gebruikt die op de markt beschikbaar 

is. De kleuren worden gemengd in een eigen verf-          

laboratorium. In tegenstelling tot veel concurrenten 

worden geen tinten gebruikt, maar worden gekleurde 

lakken die vanaf de verffabriek komen gemengd.    

Echter, lichte verkleuring zal voorkomen, speciaal op 

de zuid- en westzijde van het gebouw. Kleuren als 

rood en geel zullen het snelst een verkleuring vertonen. 

Verkleuring valt niet onder de garantie, immers, zelfs 

autolak verkleurt. 

Verkleuring valt niet onder de garantie, immers, zelfs 

lakken die vanaf de verffabriek komen gemengd.    

Echter, lichte verkleuring zal voorkomen, speciaal op 

de zuid- en westzijde van het gebouw. Kleuren als 

rood en geel zullen het snelst een verkleuring vertonen. 

Verkleuring valt niet onder de garantie, immers, zelfs 

rood en geel zullen het snelst een verkleuring vertonen. rood en geel zullen het snelst een verkleuring vertonen. 

Verkleuring valt niet onder de garantie, immers, zelfs 
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5. Natuurlijke houteigenschappen

Cape Cod is gemaakt van echt hout en de stabiliteit van dit 

natuurlijke materiaal kan niet worden gegarandeerd. Iedere 

boom is anders qua structuur en densiteit. Gedurende 

de fabricage wordt geprobeerd om de natuurlijke       

houteigenschappen zoveel mogelijk te minimaliseren. 

Alhoewel niet vaak, kunnen deze natuurlijke eigen-

schappen voorkomen. Deze zijn inherent aan alle 

houtsoorten, maar zullen de eigenschappen van de 

gevelbekleding niet beïnvloeden. Om esthetische 

redenen kunnen deze simpel worden bijgewerkt. 

-   Harsuittreding: Gedurende de fabricage van Cape 

Cod doet men het mogelijke om hars in het hout te 

laten kristalliseren, om zo eventuele harsuittreding 

te minimaliseren. Echter, het is mogelijk dat er 

lichte harsuittreding voorkomt, vooral gedurende 

de warme zomermaanden. De hars heeft echter 

geen invloed op de lakkwaliteit. Er kan voor worden 

gekozen om de hars te verwijderen met een zachte 

borstel en warm water met zeep. Harsuittreding 

valt niet onder de garantie. 

-   Kwastlift en raising grain: Ook wordt tijdens de 

fabricage van Cape Cod geprobeerd om zoveel 

mogelijk de kwasten en vezels te stabiliseren, 

echter het is mogelijk dat deze karakteristieken 

zich openbaren en dat is normaal. Gebruik Cape 

Cod correctielak om zichtbaar hout bij te werken 

conform punt 3 van deze onderhoudsinstructie. * 

* Indien correctielak wordt gebruikt, zorg ervoor dat de lak niet is/
wordt blootgesteld aan vorst. De lak moet eerst worden getest op 
een monster om de kleur te vergelijken met de gevelbekleding op 
het gebouw. Cape Cod Wood Products B.V. is niet verantwoordelijk 
voor kleurverschillen veroorzaakt door vorst of door verkleuring van 
de originele gevelbekleding. 

6. Reparaties en onderhoud

Gedurende de garantieperiode is het de verant-   

woordelijkheid van de eindgebruiker om eventuele 

krassen en/of beschadigingen direct na constatering te 

reinigen en met twee lagen Cape Cod lak te behan-

delen.

Regelmatige inspectie van de gevelbekleding op 

eventuele krassen en beschadigingen is vereist.  

Tevens dient de gevelbekleding ééns per twee jaar, 

of eerder indien vervuild door algen of zeezout (salt-

spray), te worden gereinigd met water en een mild 

schoonmaakmiddel. Een hogedrukreiniger mag niet 

worden gebruikt. 

7. Reparaties en onderhoud semi-transparant

Voor onderhoud na de garantieperiode van acht jaar is 

er een verdunde lak beschikbaar om de kleur weer op 

te halen. 

De onderhoudsvoorschriften zijn gelijk aan de volle-

dig dekkende producten van Cape Cod. Wanneer de 

semi-transparante lak moet worden bijgewerkt, dient 

extra voorzichtigheid te worden betracht om zeker 

te zijn dat het eindresultaat is wat er van verwacht 

wordt. Om er zeker van te zijn dat de kleur dichtbij de         

originele kleur komt, dient u een klein stukje (liefst uit 

het zicht) te lakken en goed te laten drogen alvorens 

verder te gaan. 

een monster om de kleur te vergelijken met de gevelbekleding op 
het gebouw. Cape Cod Wood Products B.V. is niet verantwoordelijk 
voor kleurverschillen veroorzaakt door vorst of door verkleuring van 
de originele gevelbekleding. 

een monster om de kleur te vergelijken met de gevelbekleding op 

voor kleurverschillen veroorzaakt door vorst of door verkleuring van 
de originele gevelbekleding. de originele gevelbekleding. 

een monster om de kleur te vergelijken met de gevelbekleding op 
het gebouw. Cape Cod Wood Products B.V. is niet verantwoordelijk 

Michel
Rechthoek
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HOUTKUNSTSTOF METAAL STEEN



 

 

INSTRUCTIEKAART 
CONCEPT II 
Fabrieksmatig dekkend voorgelakte houten gevelelementen en 
deuren conform BRL 0817 

 

Dekkend afwerken op de bouw 
 Afwerking op bouw (1,5 beurt) 
 Afwerkingen binnen 18 maanden na levering 
 

Voorbehandeling 
 Het geheel kalkschoon maken. Reinigen met reinigingsmiddel Polyfilla Pro S600 verdund met water. 
 De ondergrond licht matteren, opzuiveren en stofvrij maken. 
 Gebruik voor de beglazing Polyfilla Pro W500 (MS polymeer). Deze is overschilderbaar met de 

geadviseerde producten. 
 Spijkergaten, nietgaten e.d. repareren met Polyfilla Pro W350. 
 De uitgestopte en/of gerepareerde delen na droging schuren en deze alsmede beschadigingen, tot de 

oorspronkelijke laagdikte bijwerken met: Rubbol Primer Extra (buiten) of Rubbol BL Primer (binnen).   

Buitenschilderwerk 
 Gerepareerde, beschadigde en kale plaatsen in de oorspronkelijke laagdikte 

bijwerken met Rubbol Primer Extra.  
 Het geheel aflakken met Rubbol SB plus. 
 
Als alternatief kan gekozen worden voor Rubbol Express High Gloss, Rubbol XD 
Semi-gloss en Rubbol XD Gloss. 

 
 

Binnenschilderwerk  
 Gerepareerde, beschadigde en kale plaatsen in de oorspronkelijke laagdikte 

bijwerken met Rubbol BL Primer.  
 Het geheel aflakken met Rubbol BL Satura. 
 
Als alternatief kan gekozen worden voor Rubbol BL Safira, Rubbol BL Rezisto 
Satin, Rubbol BL Rezisto Semi-gloss en Rubbol BL Rezisto High gloss. 
 
 
Voor uitgebreide technisch productinformatie zie het TDS op www.sikkens.nl  
 

SIKKENS 
AFWERKINGS 
VOORSCHRIFT 

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V., Postbus 3, 2170 BA Sassenheim, Nederland. Afdeling Technische Voorlichting, Tel.: 071-3083400, Fax. 071-3083273, Internet: 
www.sikkens.nl. De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze 
systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd 
en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzeniedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen 
controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten diensten staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het 
verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit document zijn geldigheid. 

http://www.sikkens.nl/
http://www.sikkens.nl/


ONDERHOUDSVOORSCHRIFT DEVENTER DICHTINGEN

De DEVENTER dichtingen bestaan uit materialen van uitstekende kwaliteit, 
bestand tegen weersinvloeden, UV en ozon. Bij vakkundige inbouw van de 
dichting, is er normaal gesproken geen extra onderhoud nodig. De dichting kan, 
indien nodig, met huishoudelijk reinigingsmiddel schoongemaakt worden. Geen 
oplosmiddelen gebruiken!! De dichting mag niet beschilderd worden!!
Bij een noodzakelijke verfbeurt van de houten kozijnen ten tijde van renovatie, 
dient de dichting eruit gehaald en in een milde zeepoplossing gereinigd te worden.  
Nadat de verflaag volledig droog is, kan de dichting weer ingebouwd worden.

DEVENTER valdorpels hebben een onderhoudsvrij mechanisme, alleen de 
dichting van de valdorpel dient tegen grote vervuiling beschermd te worden, omdat 
dit tot blokkering van de dichting in de buitenste laag van de valdorpel kan leiden.
Met dit onderhoud zal de dichting jarenlang zijn functie behouden.

Onderhoud

Voorerf 75 
4824 GM Breda
T: 076 5416900 
F: 076 5416910

www.deventer-profielen.nl 
info@deventer-profielen.nl

totaaloplossingen 
voor ramen en deuren







KleiVa b.v. Dakbedekkingsbedrijf 
Nessenweg 15         

2995 DA Heerjansdam       Internet         : www.kleiva.nl  

Fax                 : 078 677 56 19      BTW  nr.                      : NL8110.29.542.B.01 

Telefoon    : 078 677 14 16      K.v.K  nr.                     : 24 28 30 36      

E-mail                    : info@kleiva.nl             Bank AMN AMRO         : 51 02 03 175 

 

                                                                                                                                    
* Dakisolatie en dakbedekking.      * Reparatie. 

* Renovatie, Nieuwbouw.        * Het vernieuwen van houten dakbeschot.    

* Onderhoud van bitumineuze dakbedekking.    * Dakbestrating.  

* Onderhoud kunststof dakbedekking.     * Voor bedrijf en particulier. 

* Vrijblijvende offerte met een geldigheid van 6 maanden.                                     * 10 jaar schriftelijke garantie.   

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Project               : 26 woningen Oude Tol te Reeuwijk 

Behandeld door :  J.A.Vat     

Ons kenmerk     : 2016.0873 

Uw BTW nr.        : NL    

Onderwerp        : Onderhoudsvoorschrift 

Datum            : 6-4-2018                              

                                                                                                              Aan: de nieuwe Bewoners 

 
 
 
Onderhoudsvoorschrift 
 

• Verwijderen van vreemde voorwerpen (stenen,takken e.d.) die niet op het dak thuishoren. 

• Onderzoek op dichtheid van de bedekking, lossen overlappen onmiddellijk bijwerken. 

 
• Onderzoek van randafwerkingen, expansievoegen, afsluitprofielen, waterdichte aansluitingen HWA’s, 

aansluitingen lichtkoepels- of straten, dakdoorvoeren, schoorstenen. Open delen onmiddellijk herstellen. 

• Reinigen van HWA’s en goten. 

 

• Onderzoek dakoppervlak op mechanische beschadigingen, scheuren, vervormingen, verzakkingen. 

• Organische- of andere vervuiling verwijderen. 
 

• Bij eventuele beschadigingen, plooi en of blaasvorming  KleiVa bellen om een reparatie uit te voeren en  

de garantie instant te houden 
 

 
 

 

 
 

 
 
Met vriendelijke groet,  
  

J.A.Vat 
 

Kleiva dakbedekkingsbedrijf B.V. 
  

 
 

  



 



 
 
 

ONDERHOUDS VOORSCHRIFTEN SVEDEX DEUREN 
 
Reinigen van Superlakdeuren 

- Pen-, potlood en viltstiftstrepen verwijderen met gom.  
- Overige vervuilingen reinigen met huishoudelijke reinigingsmiddelen.  
- Bij sterke vervuiling reinigen met terpentine of wasbenzine.  
- Het gebruik van schuurmiddelen wordt sterk afgeraden.  
- Na het reinigen de deur afnemen met schoon water. 

 
Overschilderen van Superlakdeuren 
Svedex superlak deuren zijn voorzien van een milieusparende EPC coating. Het resultaat is een harde 
laklaag die lichtecht, krasvast en in hoge mate bestand is tegen huishoudchemicaliën. Mocht het toch 
noodzakelijk zijn om een deur over te schilderen, dan kunt u het volgende advies gebruiken: 

- Ontvetten met een oplossing van ammoniak in water. 
- Deur opschuren met schuurpapier 160-180. 
- Deur naschuren met schuurpapier 180-220. 
- Alvorens aflakken stofvrij maken. 
- Aflakken met een lak op acrylaat basis. 
- Langdurig contact met plakband vermijden. 

 
Reinigen van glas 

Normaal blank glas kunt u reinigen met schoon water eventueel in combinatie met huishoudelijke 

schoonmaakmiddelen.  

  

Gebruik nooit schuurmiddelen.  

Glas met een bewerkt oppervlak zoals satijn glas en of gezandstraald glas zijn wat gevoeliger. Deze zijn het 

best te reinigen met natuurazijn vermengd met water of gewoon water.Het is zaak geen sponzen of 

doeken gebruikt die resten op het glas achter kunnen laten.Het simpelst is om bijv.een gewone katoenen 

doek(van goede kwaliteit)te gebruiken om het glas schoon te maken.Om vlekvorming te voorkomen moet 

het gehele glas schoongemaakt worden en niet alleen een klein stukje.  

  

Gebruik geen glasreinigers als Glassex!!!  

 
Reinigen van satijnglas 

Satijnglas is een speciaal glassoort dat aan 1 zijde bewerkt is, waardoor de “ondoorzichtigheid” ontstaat. 

De bewerkte zijde van het glas is te herkennen omdat deze zijde ruwer aanvoelt. Omdat deze zijde van 

het glas bewerkt is, adviseren wij om tijdens het schoonmaken de volgende stappen op te volgen. Deze 

stappen gelden alleen voor de bewerkte zijde van het glas. 

  

Stap 1 Schoonmaken. 

Breng het schoonmaakmiddel aan op het glas. Gebruik een spons om het glas goed schoon te maken.  

  

 

 

 



 

 

 

Stap 2 Nawassen. 

Na behandeling het glas schoonmaken met warm schoon leidingwater. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een 

spons.  

Zorg ervoor dat de glaslijsten niet met teveel water in aanraking komen. 

  

Stap 3 Droogwrijven. 

 

 

Maak het glas zo droog mogelijk met een droge spons. Wrijf het glas na met een droge microvezel doek. 

Het oppervlak droogt dan egaal op. 

  

Let op: 

Gebruik geen glasreiniger die snel opdroogt, dit geeft namelijk “droogvlekken”. Ook word afgeraden om 

allesreiniger te gebruiken. Agressieve, zuurhoudende of schurende schoonmaakmiddelen mogen niet 

gebruikt worden. 

  

 


