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Ingebruikname vloerverwarming
U dient zich altijd te houden aan het stookprotecol van de leverancier van de bedekking op de vloer (bv tegels, hout, pvc, laminaat, grind, natuursteen) wij geven enkel ons eigen stookadvies
Indien tegels op de vloer gelijmd zijn mag u nadat de laatste tegel gelijmd is de vloerverwarming de eerste

weken niet gebruiken, indien tegels in de specie gelegd zijn mag u de eerste 8 weken niet stoken met de vloerverwarming.

Indien er een nieuwe zand/cement dekvloer is aangebracht mag u de eerste 8 weken niet stoken met de vloerverwarming.
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1 a 2 graden lager te zetten dan overdag, hiermee verbruikt u de minste energie, niet 5 of 6 graden verschil, afkoelen is makkelijker dan opwarmen.

Montage handleiding SLIM verdeler - Grundfos Alpha A-Labelpomp
Als u gaat beginnen met opstarten van de vloerverwarming , wilt u dan de huiskamerthermostaat
goed hoog houden! aangeraden wordt om een paar uur per dag de thermostaat op b.v. 23 graden
te houden, zodat de ketel blijft branden en de vloerverwarming goed de kans krijgt om op te
warmen, dit geldt alleen voor de eerste paar dagen met opstarten, daarna kunt u stoken zoals u
wenst.
Stap: 1. steek de stekker in het stopcontact, druk hierna op driehokje net zolang tot vakje 3

A.

Aanvoer kraan voorzien van
thermostaatkop instelbaar 5°C t/m
55°C standen 1 t/m 9

B.

Retour ventiel CV

D.

Retour balk

E.

M30, groepsafsluiter retour

F.

Retour thermometer

G.

ontluchter

L.

Aanvoer balk

brand, heeft u 6 groepen of meer dan op vakje 4.
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Stap: 2. Controleer of de retour ventiel (B) openstaat, U draait het 6 kantige afschermdopje eraf, dan
ziet u aan de binnenkant een 6 kantig gat zitten (imbussleutel 8 mm), Deze staat open als hij gelijk zit
met het uiteinde van de koppeling (linksom draaien is los) deze staat dicht als hij helemaal naar
binnen is gedraaid (rechtsom)

M.

Aanvoer thermometer

N.

Vul en aftapkraan 1/2”

O.

Stekker met randaarde

P.

Maximaal thermostaat
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MMA thermostaat ventiel standaard.

Stand op knop
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Stap: 3. Stel de watertemperatuur in met de thermostaatknop (A) Begin op stand 4 (27 Graden)
geduurde 1 week, hierna elke dag 1 stand hoger, tot maximaal stand 8 (49 graden)

MMA MTWZ thermostaatkop 5-55C.

Temp. in C.
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ALPHA2 AUTO ADAPT:. heeft u een pomp als onderstaande afbeelding dan hoeft u alleen de
stekker in het stopcontact te doen, de pomp gaat automatisch draaien op de juiste wattage (nr 1).

P.S. Een stadsverwarmings regelunit wijkt iets af van de foto, echter de handelingen zijn hetzelfde

nr. 1 wattage

Indien vloerverwarming als hoofdverwarming fungeert is het raadzaam om ergens in het huis een radiator
iets open te laten staan, dit kan het pendelen van de C.V. installatie voorkomen.

nr. 2 handmatige instelling pompsnelheid (indien auto adapt niet voldoet)
nr. 3 en 4 niet gebruiken
nr. 5 drukknop
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