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Koelen of verwarmen, zo kunt u het beste handelen!
Wij adviseren u om onderstaande instructies te volgen om eventueel ongemak tijdens verwarmen of
koelen zo veel mogelijk te voorkomen.

In sommige woningen zijn de leidingen in spiegelbeeld uitgevoerd.

Koelen

Verwarmen

1.

1.

In de meterkast bevindt zich de DEVO afleverset inclusief de
aanvoer- en retourleidingen.

2.

aanvoer- en retourleidingen.

Zet de rode en blauwe hendel bij koelen in de posities zoals

2.

weergegeven op de foto en hieronder staat omschreven:
3.

3.

Open de warmte aanvoer door de rode hendel naar beneden te
zetten, in de lengterichting van de leiding.

Sluit de warmte aanvoer door de rode hendel een kwartslag naar

4.

boven met de klok mee te draaien zodat deze haaks op de leiding
staat. U krijgt wel gewoon warmte voor uw warme tapwater.
5.

Zet de rode en blauwe hendel bij verwarmen in de posities zoals
weergegeven op de foto en hieronder staat omschreven:

Open de koude aanvoer door de blauwe hendel naar beneden te
zetten, in de lengterichting van de leiding.

4.

In de meterkast bevindt zich de DEVO afleverset inclusief de

Sluit de koude aanvoer door de blauwe hendel een kwartslag
naar boven te draaien zodat deze haaks op de leiding staat.

5.

Handelingen aan de overige hendels raden wij ten zeerste

Handelingen aan de overige hendels raden wij ten zeerste

af aangezien dit de werking van uw klimaatsysteem en

af aangezien dit de werking van uw klimaatsysteem en

tapwatervoorziening blokkeert.

tapwatervoorziening blokkeert.

Vragen?

Heeft u vragen over deze instructies? Neemt u dan op werkdagen tijdens kantooruren contact op met onze storingsdienst
via telefoonnummer 0800-333 77 75.
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