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Vanaf nu heeft u een verduurzaamde woning! Dat betekent meer comfort 
en lagere energielasten.

Wilt u echt genieten van de verbeteringen aan uw woning? Lees dan dit boekje 
en bewaar het goed. Hierin staat hoe u de installaties het beste gebruikt. 
En u vindt handleidingen.

Vragen?
Met vragen over de cv-installatie neemt u contact op met Breman via 
telefoonnummer 0800 – 0201 773.

Voor alle overige vragen neemt u contact op met Woningbedrijf Velsen via: 
telefoonnummer 0255 - 566 566 of e-mail: info@wbvelsen.nl

Wij wensen u veel woonplezier!

Met vriendelijke groet,
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1 . 1   Inleiding
In deze brochure vindt u informatie over de nieuwe materialen en installaties 
in de woning. Ook geven we adviezen over hoe u de materialen en installaties 
onderhoudt. Houdt u zich aan de adviezen voor een zo goed mogelijk gebruik 
van uw woning.

 1. Algemene zaken
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2.1 Deuren
In de buitendeuren maakten we meerpuntssluitingen. Hiermee gaan we tegen dat 
het binnen tocht en dat de deur kromtrekt. Het is belangrijk dat u de meerpuntsslui-
ting het hele jaar gebruikt. Bij alle deuren haalt u eerst de klink omhoog voordat u 
de deur op slot draait. Behalve bij de voordeur. Daar hoeft u de klink niet omhoog te 
halen. U gebruikt alleen de sleutel om de meerpuntssluiting te bedienen.

2.2 Hang- en  sluitwerk en sloten
Smeer het hang- en sluitwerk regelmatig (1-2 keer per jaar). 

      Tip: gebruik een slotspray of een teflon spray.

2.3 Ramen
U kreeg isolerend hoog rendement HR++ glas in de bovenlichten en de voordeur. 
HR++ glas kan breken. Zorg ervoor dat het verschil in temperatuur tussen buiten en 
binnen zo klein mogelijk is. Plak geen plakfolie op het glas en plaats geen donkere 
voorwerpen dicht tegen het glas. Dan krijgt u ook geen barsten in het glas.
Bij HR++ glas kan condens aan de buitenzijde van het raam ontstaan. Dat is nor-
maal. In sommige periodes van het jaar is dit meer dan in andere periodes. De 
condens verdwijnt vanzelf.

2.4  Dakisolatie
We isoleerden uw dak. Deze heeft een hele hoge isolatiewaarde van RC 4,5. 

Wilt u iets vastmaken aan 
de isolatie? 
Dat kan alleen op de 
dwarsbalken. 
Niet op de platen zelf.

 2. De woning
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We plaatsten zonnepanelen en u kreeg mechanische ventilatie. In een aantal 
woningen plaatsten we ook een cv-installatie of hebben we de cv-ketel vervangen. 
Hieronder leest u hoe u de installaties gebruikt.

3.1 CO₂ Mechanische ventilatie
We maakten uw woning tochtdicht met ventilatieroosters. Het is belangrijk dat u 
uw woning ventileert. Om te ventileren is de woning voorzien van een CO₂ systeem. 
De ventilatie-unit staat op zolder.

 3. Installaties De installatie zuigt de vervuilde lucht in de keuken, het toilet en de badkamer af via 
de installatie op de zolder. Verse lucht komt uw woning binnen via de roosters of 
open ramen. In uw woning plaatsten wij een bedieningspaneel met een CO₂ sensor 
die het CO₂ niveau in de woning meet en het vochtpercentage. 
Hoe meer vocht er in de woning is, hoe meer ventilatie nodig is. 

Wij raden u aan 24 uur per dag te ventileren. Dit doet u door de ventilatieroosters 
open te zetten, waardoor de mechanische ventilatie zijn werk kan doen. 
De CO₂ sensor zorgt ervoor dat de ventilator aanslaat als 
het CO₂ niveau in de woning te hoog of te laag is. 
Zo is de hoeveelheid CO₂ in de lucht altijd op het juiste niveau. 
En heeft u een comfortabele woning. Handmatig de 
ventilatie bedienen is mogelijk, maar raden 
wij af. 

Hoe u de mechanische ventilatie bedient, 
leest u in de bijlage met de 
CO₂ mechanische ventilatie instructies.

U mag geen afzuigkap met motor 
aansluiten op de afzuigpunten in 
de keuken. 
Doet u dat wel? Dan werkt het ventilatie-
systeem niet meer. 
U kunt uitsluitend kiezen 
voor een motorloze afzuigkap.
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3.2 Zonnestroominstallatie
Als uw woning is voorzien van een zonnestroom-installatie, bestaat deze uit 
zonnepanelen, een omvormer op zolder en een aparte elektriciteitsgroep in de 
meterkast. De slimme meter leidt de opgewekte stroom van de zonnepanelen 
terug in het elektriciteits-netwerk. De opgewekte energie wordt automatisch 
verrekend met het energieverbruik via de energieleverancier. Dit heet salderen. 
De zonnestroom-installatie is via een aparte groep in de meterkast gekoppeld 
aan het elektriciteitsnet. 

       Let op: de omvormer kan warm worden. 

Zorg ervoor dat de omvormer op zolder vrij kan luchten. Om te voorkomen dat
 de omvormer opwarmt, houdt u rondom de omvormer 30 centimeter ruimte. 

U heeft het meeste voordeel van de zonnestroominstallatie op het moment 
dat de installatie energie opwekt. Dat betekent dat uw voordeel het grootst is 
als u uw huishoudelijke apparaten overdag gebruikt.

Omvormer opbrengst
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1.000 W 0 W
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Verbruik in huis

Verbruik in huis

Zonnepanelen op het dak 
zetten zonlicht om in stroom

Omvormer zet de gelijkstroom 
van de zonnepanelen om in 
bruikbare wisselstroom

Voor apparaten is er geen 
verschil tussen zonnestroom 
en netstroom

Zonnestroom die over is gaat 
via de meterkast het net in.
Als de zon niet genoeg schijnt, 
wordt het verschil aangevuld met netstroom.
U zit dus nooit zonder stroom.

Hoe werkt het systeem?
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3.3 CV-installatie
U regelt de temperatuur voor alle kamers met de thermostaat in de woonkamer. 
Hier stelt u de temperatuur in. Is de temperatuur goed in de woonkamer, maar te 
warm in een andere kamer? Draai dan de radiatorknop in de kamer waar het te 
warm is, terug (naar een lager getal op de knop). Maar zet ‘m niet helemaal uit. 
U wilt natuurlijk dat de cv-installatie goed werkt. Dan is het belangrijk dat u alle 
radiatorknoppen, in ieder geval, een klein beetje openzet. 

Zit er lucht in de cv-installatie? U merkt dit door de borrelende geluiden in de 
radiatoren of leidingen. De radiator wordt dan niet goed warm. U lost dit op door 
de radiator te ontluchten. Dit kunt u zelf . 

Uitleg hoe u de radiator ontlucht
 1.  Draai met de ontluchtingssleutel de radiator open tot de lucht is ontsnapt 
 uit de cv-installatie en er een beetje water uitkomt. U moet rustig met de 
 ontluchtingssleutel draaien.
2.  Gebruik een handdoek tussen de sleutel en uw handen om het eventuele 
 water op te vangen. 
3.  Draai de sleutel nu terug. 
4.  Ontlucht alle radiatoren in de woning op deze manier.
 
Na het ontluchten kan de druk in de ketel teruglopen. Controleer of de wijzer van  
de barmeter van de cv-ketel tussen de 1,5 en 2,0 bar staat. Is dit onder de 1,5 bar? 
Vult u dan de cv-ketel bij.
 A.  Is er een vulkraan bij de cv-ketel? Dan kunt u de cv-ketel zelf vullen. 
  Volg de stappen die hieronder staan. 
 B. Ziet u geen vulkraan of twijfelt u of u dit zelf kunt? Neemt u dan contact op 
  met de cv-monteur van Breman 0800 – 0201 773.

Uitleg hoe u de cv-ketel zelf bijvult
 1.  Draai alle radiatoren open en zet de thermostaat terug naar 10 graden. 
2.  Sluit de meegeleverde vulslang aan op de vulkraan bij de cv-ketel. 
 Laat deze rustig vollopen tot de slang gevuld is. 
3.  Sluit de slang aan op de vulaansluiting van de ketel. 
4.  Draai de kraan open en vul de ketel tot de bar-meter op 2 bar staat. 
5.  Sluit de kraan en haal de vulslang eraf. Sluit als laatste de vulkraan 
 van de cv-ketel. 

      Let op: bij het loshalen van de slang kan er water uit de slang lopen. 
      Gebruik een emmer om de slang leeg te laten lopen. 
      Hang de slang terug naast de ketel. 
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 Legenda

 1  Bovenste led

 2  Middelste led

 3  Onderste led

4  Bedieningsknop

 5  CO₂-led

1

2

3

4

5
CO₂

Voorzijde CO₂ Sensor

  • Eerste keer aanraken (uitsluitend indien ledjes niet de hoogste 
  intensiteit hebben): weergave ledjes tijdelijk in hoogste intensiteit  
  zetten
 • Kort aanraken: volgende functie selecteren
 • Gedurende 5 seconden aanraken: 
  eerste keer: instellingen menu activeren 
  daarna: gekozen instelling bevestigen

 Zodra er 30 seconden niet op de bedieningsknop wordt gedrukt terwijl 
 er geen stand is bevestigd, keert het apparaat terug naar de normale  
 bedieningsstand. Er worden in dit geval geen wijzigingen opgeslagen. 

 Weergave van de handmatig gekozen ventilatie: stand 1 (laag). 
 Deze stand gebruiken bij een lage ventilatiebehoefte.

 
 Weergave van de handmatig gekozen ventilatie: stand 2 (normaal).  
 Deze stand gebruiken bij een normale ventilatiebehoefte.

4.1 Aanmelden zonnestroominstallatie
 1. Ga naar www.energieleveren.nl
2. Klik op “NOG GEEN ACCOUNT?” en volg de stappen
 

3. Naast persoonlijke gegevens vult u een aantal technische gegevens in:
 • EAN code aansluiting: deze vindt u op uw jaarafrekening van uw 
  energieleverancier
 • aantal zonnepanelen: zoals in de Energiewacht opdracht, of zoals geplaatst

 • vermogen per zonnepaneel: zoals in de Energiewacht opdracht, of zoals 
 geplaatst (meestal tussen de 300-325 Wp per paneel) 

 • het systeem rekent zelf het totaalvermogen van de panelen samen uit
  Voorbeeld: stel u heeft 6 panelen van 310 Wp per stuk, dan zal het systeem  
  1.860 Wp weergeven.

 • als laatste vult u een aantal gegevens van de omvormer in: 
  • Merk omvormer    
  • Vermogen omvormer in kilowatt (kW): bij de meeste omvormers staat dit 
   op de sticker op de omvormer in Watt gegeven (rated power of output  
   power). Het getal dat er staat deelt u door 1.000. Bijvoorbeeld: staat er  
   1.500 W, dan deelt u 1.500 : 1.000 = 1,5 kW. U vult dan 1,5 kW in.
4. Zijn alle gegevens compleet? 
 Klik dan op verzenden. Uw installatie is aangemeld. 
5. Vanaf dit moment is de energieleverancier verplicht de energie die u levert aan  
 het stroomnet te salderen op uw energierekening. Dit betekent dat ze de energie die 
 u levert in mindering brengen op uw verbruik bij de energieleverancier.

 4. Bijlagen: handleidingen 4.2 Bediening C0₂ sturing in de woonkamer
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CO₂
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CO₂

CO₂
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Bij een rode CO₂-led: selecteer de stand ventilatie op basis van de gemeten   
CO₂-waarde (zie hoofdstuk 4.3). Zorg, indien de indicator rood blijft, voor 
extra ventilatie door het openen van ramen en/of deuren.

4.3 Informatie over ventileren
De CO₂ Sensor is bedoeld voor automatische ventilatie. Bij een correcte installatie 
zal deze voor voldoende ventilatie zorgen in de ruimte waar deze geplaatst is.
In bepaalde gevallen wordt aanbevolen om een handmatige ventilatiestand 
te kiezen:

• Kies stand 2 wanneer enkele personen in een verblijfruimte zijn waar geen 
 CO₂ Sensor is.

• Kies stand 3 wanneer veel personen in een verblijfruimte zijn waar geen 
 CO₂ Sensor is.

Deze ‘bediening CO₂ sturing in de woonkamer’ is een korte samenvatting van de 
belangrijkste onderdelen uit de Zehnder CO₂ Sensor gebruikershandleiding,
die in uw woning door de aannemer is achtergelaten.

 Weergave van de handmatig gekozen ventilatie: stand 3 (hoog).  
 Deze stand gebruiken bij een maximale ventilatiebehoefte.

 Weergave van de CO₂-concentratie.
 Staat deze uit, dan staat de helderheid uit. Druk 1x op de bedieningsknop.  
 Hierbij gaat de CO₂-led gedurende 5 seconden aan.

 Groene CO₂-led: de CO₂-concentratie in de gemeten lucht is in orde.

 Oranje CO₂-led: de CO₂-concentratie in de gemeten lucht is verhoogd.

 Rode CO₂-led: de CO₂-concentratie in de gemeten lucht is te hoog.
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4.4 Ventilatiestand instellen
 1.  Druk kortstondig op de bedieningsknop om een ventilatiestand te selecteren.
2.  Herhaal stap 1 totdat de ledjes van de gewenste ventilatiestand branden.

       Het gebruik van ventilatiestand  1 wordt afgeraden behalve voor 
 kortstondig gebruik.

 Wanneer de ventilatiestand handmatig wordt aangepast wordt de ventilatie 
 op basis van de gemeten CO₂-waarde 12 uur uitgeschakeld.

 Wanneer de ledjes niet branden:  druk kortstondig op de bedieningsknop.

 Indien alleen de CO₂-led brandt, regelt het apparaat de ventilatie op basis 
 van de gemeten CO₂-waarden.
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