
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebruikshandleiding  
TOEPASSING 
De afleverset wordt toegepast in collectieve warmtedistributiesystemen. Deze afleverset is geschikt voor zowel verwarming, koeling als het 
voorbereiden van warm tapwater. Het water van de verschillende installaties  waarop de warmte afleverset wordt aangesloten, dient te 
voldoen aan de waterkwaliteiten zoals vermeld in document 53261 “Requirements on water quality for Heat Interface Units for District 
Heating systems”. De afleverset voldoet aan de IWUN richtlijnen 06283 en 06285 en de meterkastnorm NEN2768. 

 

STATUS INDICATIE LED LAMPJE VAN DE AFLEVERSET 
Algemeen 
Led 1: Onderbroken Groen verwarmings modus 
Led 2: Groen snel knipperend Warmwater modus  
Led 3: Onderbroken Groen koeling modus 
Led 4 : Niet in gebruik 
Led 5: Onderbroken Groen stroom is ingeschakeld. Rood langzaam knipperend storing set. 

  
 

WERKING 
De afleverset is uitgerust met twee warmtewisselaars, één voor tapwater en één voor de CV-installatie. Deze warmtewisselaars zorgen voor 
een fysieke scheiding (hydraulisch) tussen de binneninstallatie en het warmtedistributienet. Het medium in het warmtedistributienet komt 
hierdoor niet in contact met het medium van de binneninstallatie. Warmte wordt vanuit het warmtedistributienet overgedragen via de 
warmtewisselaars naar de tapwaterinstallatie en CV-installatie. 

 

Onderhoud en inspectie 
Voor een goede werking van de afleverset wordt geadviseerd om minimaal eens per 24 maanden de afleverset op de onderstaande 
punten te inspecteren en onderhoud te plegen. Informeer bij GasloOss of uw installateur naar de mogelijkheden voor service en 
inspectie. Onderhoud en reparatie aan de afleverset dient uitgevoerd te worden door erkende vakpersonen. 
• Verwijder bij onderhoud en inspectie aan de afleverset eerst de stekker uit het stopcontact. 
• Sluit de aanvoer- en retourkraan van het warmte distributienet. 
• Controleer de koppelingen en verbindingen binnen en buiten de afleverset op lekkages. Indien nodig de afdichting vervangen en/of de 

koppeling aandraaien. 
• Controleer de filters op vervuiling en reinig deze indien noodzakelijk. 
• Controleer de ventielen op vervuiling en reinig deze indien noodzakelijk. 
• Controleer de druk in de CV-installatie. Deze dient 2 bar te zijn. 
• Controleer de instelling en werking van de CV circulatiepomp. 
• Controleer de warmtelevering voor tapwater en CV. 
• De mantel is te reinigen met een vochtige doek. Gebruik in geen geval oplosmiddelen (bijvoorbeeld: wasbenzine, spiritus, etc.) 

 

Informatie en storing 
Voor informatie over de afleverset en storingen verwijzen wij u naar de website: www.GasLoOss.nl  
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