
Beste gebruiker, 

Bedankt dat u voor ons systeem hebt gekozen, om uw huis te klimatiseren. 

U bent misschien voor het eerst in het bezit van vloer verwarming. 

Dit systeem reageert heel anders als dat u  gewend bent bij een radiator verwarming of 

convector verwarming. 

Vloerverwarming is een zeer traag systeem en reageert hierdoor langzaam. 

Omdat we met een lage watertemperatuur de buizen verwarmen, die op hun beurt de 

cementdekvloer weer verwarmen, gaat dit allemaal heel langzaam. 

Een advies is om de temperatuur dag en nacht gelijk te houden, want u bespaart niet als 

u verlaagd, omdat de energie die u denkt te besparen, niet opweegt tegen de extra 

energie die er nodig is om de ruimte weer op het gewenste niveau terug te krijgen. Ons 

advies is dan ook geen klok thermostaten te gebruiken.  

Als uw woning nog nieuw is en net is opgeleverd, zal de installatie mogelijkerwijs reeds 

op een ingestelde temperatuur werken. 

U moet niet gaan denken in de trant van temperatuur, dus ik wil het 20 of 21 °C hebben, 

maar ik wil het comfortabel hebben. 

Hoe werkt dat? U stelt de thermosta(a)t(en) in op een 

temperatuur die tussen de 5 en 30°C ligt op de schaal verdeling. 

Tussen – en +. U kunt de verdeling daarmee zelf bepalen hoe u uw 

temperatuur wilt instellen. 

Als u de thermostaat heeft ingesteld, laat deze dan voor minimaal 2 

weken zo staan, omdat dan de installatie zich kan stabiliseren, steeds 

draaien wordt het allemaal erg onrustig van en krijgt u geen lekker 

gevoel van , de behaaglijkheid verdwijnt. 

Als u een nieuwe woning heeft of net alleen een nieuwe vloerverwarming, komt er eerst nog redelijk 

veel vocht vrij en dat moet uit de woning(vloer en wanden). Dit vocht voelt wat verkoelend aan, maar 

als er voldoende ventilatie is  zal dit verdwijnen. Na een 2 tal weken kunt u voor u zelf kijken, is deze 

temperatuur comfortabel, of is het te koud of te warm. 

Dat kunt u dan bijstellen, door de thermostaat een millimeter of iets meer te verstellen naar de – of +. 

Dan laat u de installatie wederom voor een 2 tal weken zo staan, totdat u na enige pogingen de 

gewenste comfort temperatuur heeft. 

Nu kan u zelf de gewenste niveaus in de diverse ruimtes zo zelf instellen. Nu kan bij een nieuwbouw 

woning de hoeveelheid vocht die nog in de woning was er na een jaar uit zijn en dan kan het zijn dat u 

na verloop de temperatuur toch iets moet bijstellen, maar doe dat dan ook weer in hele kleine stappen 

om zo weer op het gewenste niveau terug te komen. 

 

 


