
 

 

Gebruikshandleiding Verwarming Transvaal Den Haag 
 

In  alle kamers  is een thermostaat aangebracht waarop de gewenste ruimtetemperatuur kan worden 

ingesteld, door middel van het  verdraaien van schijf A.  Alleen met  behulp van de thermostaat in de 

woonkamer,  is het mogelijk de gehele woninginstallatie op koelen of verwarmen in te stellen 

(druktoets B).   In  de woonkamer en overige vertrekken kunt u voor verwarmen en voor koelen 

verschillende temperaturen instellen. 

Let op: nadat u de installatie in de woonkamer heeft omgeschakeld naar verwarmen of koelen moet u 

in de overige kamers de ingestelde temperatuur controleren door  aan de thermostaat de draaien. 

Doet u dat niet dan wordt er niet gekoeld of verwarmd. Deze extra handeling is ingebouwd om 

onnodig energiegebruik te voorkomen. 

 
Als de thermostaat in de woonkamer  op koeling staat kan er nergens in de woning verwarmd worden, 

indien deze op verwarmen staat kan er nergens in de woning gekoeld worden. 

Of uw installatie op verwarmen of koelen staat  kunt u  controleren door op de thermostaat  in de 

woonkamer op knop B te drukken. Het symbool dat  dan zichtbaar wordt geeft aan of de installatie op 

verwarmen of koelen staat. Door nogmaals te drukken kunt u de instelling aanpassen. 

In de overige ruimten is een thermostaat geplaatst waarmee de gewenste ruimtetemperatuur ingesteld 

kan worden.  Met deze thermostaat kan geen keuze (omschakelfunctie) gemaakt worden voor  

verwarmen  of koelen. 

Verder kan het gebeuren dat de stadsverwarming unit op storing F8 valt. Dit gebeurt wanneer de 

thermostaat op koelen wordt ingesteld, terwijl er nog geen koelwater wordt geleverd door het 

energiebedrijf. Indien dit gebeurt kunt u de unit resetten door de stekker van de unit even uit het 

stopcontact te halen en er na 10 seconden  weer in te doen.                                                         

Wanneer u gebruik wilt maken van de koeling, kunt u op de site van Energiek controleren of er ook 

daadwerkelijk koelwater wordt geleverd. 

Er wordt alleen warmte aan de vloer geleverd als er verwarmd moet worden. Als dat niet het geval is 

staat de verwarming dus uit of op koelen en kan de vloer koud aanvoelen. Om condensatie tijdens 

koelen te voorkomen wordt de badkamer in koelbedrijf uitgeschakeld.             

 
 


