
Uw woning wordt verwarmd door een lucht-water warmtepomp. Ook zorgt dit 
systeem voor een duurzame opwarming van water voor uw douche. Op deze 
gebruikerskaart leest u de werking ervan. Ook leest u hoe u de waterdruk van uw 
warmtesysteem op peil houdt. 

Gebruikerskaart  
Verwarming en warm kraanwater

Hoe werkt de verwarming? 

Het lucht-water warmtepompsysteem bestaat uit een buiten- en binnenunit.

De monteur bereikt de buitenunit via een inbraakbestendig en geïsoleerd 

dakluik.

• De buitenunit onttrekt warmte uit de buitenlucht en geeft deze af aan de 

binnenunit. 

• De binnenunit (zie afbeelding) zet die energie om in warm water voor 

ruimteverwarming en warm kraanwater.

Hoe regel ik de verwarming?

• Met de hoofdthermostaat (zie afbeelding) regelt u de temperatuur in de woonkamer. 

• Met een ruimtethermostaat regelt u de temperatuur in de slaapkamer (max. 18 °C)  

en badkamer (max. 23 °C).

Dit lagetemperatuur-afgiftesysteem doet er weliswaar langer over om een ruimte te 

verwarmen, maar kan de ruimte daarna met weinig energie perfect op temperatuur 

houden. Als u de thermostaat in de woonkamer dus een graad hoger zet, duurt het 

enkele uren, voordat de gewenste temperatuur is bereikt. 

Warm kraanwater - Het warmtepompsysteem verwarmt geleidelijk 

warm water voor de kraanwatervraag. Het op temperatuur brengen 

varieert tussen de 45 en 60 minuten. In een boiler (voorraadvat) van 

200 liter wordt het warme water opgeslagen. Ter illustratie: daarmee 

kan gemiddeld zo’n 45 minuten worden gedoucht.
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1  Voorrang tapwater

2  Vakantietoets

3  Naar boven, naar beneden

4  Vakantieaanduiding

5  Kraanwateraanduiding

6  Ingestelde ruimtetemperatuur

7  Batterij vervangen

8  Storing

9  Kamertemperatuur

10  Kamertemperatuursensor actief
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Gebruikerskaart  
Verwarming en warm kraanwater

Let op: haal de thermostaat en de WTW-bediening niet van de muur bij bijvoorbeeld het 

behangen of schilderen van de wand. Dat ontregelt namelijk het verwarmingssysteem.

Controleer de waterdruk 

Voor het functioneren van het verwarmingssysteem is een waterdruk tussen 1 en 2 bar 

nodig. U kunt dit controleren op de drukmeter in het toestel (zie afbeelding). 

Als de druk te laag wordt, moet de installatie worden bijgevuld. Dat 

gaat vrij eenvoudig met de volgende stappen (zie illustratie):

1. Gebruik een vulslang en sluit deze aan op de (koud)waterkraan.

2. Verwijder lucht uit de vulslang door de slang langzaam met 

water vol te laten lopen. Houd hierbij het uiteinde van de slang 

boven een emmer omhoog. Sluit de kraan, zodra het water uit 

de slang loopt.

3. Draai de afsluitdop van de vulkraan en bevestig de slang erop.

4. Draai de waterkraan open en sluit de kraan als de 

waterdrukmeter op 2 bar staat.

5. Sluit de kraan op de verdeler aan en neem de slang weg (er kan 

nog water uit de slang lopen)

6. Het systeem ontlucht daarna automatisch.

Als de druk na het vullen in korte tijd weer zakt onder de 1,5 bar, 

adviseren wij u om contact op te nemen met OFW.
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