Zeer gebruiksvriendelijk
Twee stooklijnen door intelligente aansturing
Doelgericht in eigen beheer ontwikkeld
Scherpe prijs-kwaliteitsverhouding

Weersafhankelijke regelaar

Doorbraak in
warmtecomfort
Uniek: vloerverwarming in het hoofdvertrek en ook
aangename warmte in andere vertrekken van het huis.

Veel woningen worden opgeleverd met vloerverwarming in het hoofd-
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vertrek en radiatoren of convectoren in alle andere ruimten. Gevolg: de
woonkamer wordt aangenaam warm terwijl slaapkamers, bijkeuken en
kantoor aan huis vaak koud blijven. De weersafhankelijke regelaar van
Schouten Techniek biedt uitkomst. Doelgericht ontwikkeld vanuit een
probleem uit de praktijk, zeer eenvoudig in gebruik.

www.schoutentechniek.nl

“Optimaal comfort
zonder het risico op
foute instellingen”

Het probleem
Als vloerverwarming niet weersafhankelijk wordt geregeld, wordt de ruimte
verwarmd door het constant rondpompen van water met een temperatuur
van 45°C. Wanneer de gewenste kamertemperatuur is bereikt, blijft de vloer
nog lang warm. De watertemperatuur daalt of de cv-ketel gaat zelfs uit.

Modulerende (open-therm)
kamerthermostaat
Plaatsen in de woonkamer

Voorzieningen op het
front van de regelaar,
achter een transparante
deksel:
• Indicatie spanning
aanwezig
• Indicatie pomp
ingeschakeld
• Indicatie klep
aangestuurd
• 3-standen schakelaar

2x0,8mm

Maximale afwijking
opnemers ± 1,0° C

De oplossing

AVDO
Enkelvoudige
Regelaar
wandcontactdoos 190 x 160 x 115mm (hxbxd)

Buitenopnemer
Noordgevel

Servomotor
inclusief kabel
Max. 10 VA

De weersafhankelijk regelaar van Schouten Techniek
2 x 0,8mm

Aanvoeropnemer
incl. kabel

creëert twee stooklijnen: één voor vloerverwarming
op een laag temperatuurniveau en één voor radiator-

Pomp
Max. 8A

cq convectorverwarming op een hoog temperatuurniveau. Door de vloerverwarming weersafhankelijk te
stoken, wordt deze hoofdwarmtebron getemperd en
produceert de ketel een watertemperatuur die ook
geschikt is voor de radiatoren in de overige vertrekken.

Legenda
Signaal
Data (Open-Therm)
CV-aanvoer
CV-retour

Apparatuur binnen kader geplaatst bij vloerverwarmingsverdeler

Schematische opstelling weersafhankelijke regelaar

De ketel blijft bovendien langer in bedrijf waardoor
radiatoren of convectoren op temperatuur blijven.
Zeer eenvoudig in gebruik
De regelaar wordt geplaatst bij de verdeler van de
vloerverwarming. Er zit één knop op voor lichte
bijstelling. Meer is niet nodig. Enige vereiste is een
(willekeurige) modulerende ruimtethermostaat

comfort van morgen

Weersafhankelijke regelaar

Radiatoren of convectoren krijgen dan geen warmte meer aangeboden.

in het hoofdvertrek.
Uniek
De weersafhankelijke regelaar van Schouten Techniek
is in eigen beheer ontwikkeld. Klachten van installateurs en eindgebruikers vormden de aanleiding. Er is
geen andere regelaar op de markt die zo gebruikersvriendelijk en doelmatig werkt.

Comfort in
het héle huis
Laat u informeren over de werking en voordelen van
de weersafhankelijke regelaar. Een gesprek is
kosteloos en geheel vrijblijvend.
Bel 0229 - 291 500 of mail naar
info@schoutentechniek.nl

