Nuon
Stadswarmte

Comfort met
toekomst.
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In deze brochure vindt u informatie
over stadswarmte van Nuon. In het
eerste hoofdstuk staat algemene
informatie over stadswarmte (comfort
met toekomst), hoe het werkt en waar
het vandaan komt. In de delen daar
na worden de volgende onderwerpen
behandeld: extra warmwatercomfort,
het gemak van een centrale kamer
thermostaat, vloerverwarming en
het vervangen van een radiator.
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Stadswarmte, comfort met toekomst

Stadswarmte, comfort met toekomst

Stadswarmte van Nuon is comfortabele en milieuvriendelijke warmte. Gemakkelijk in huis
en goed voor het klimaat. Stadswarmte is restwarmte: u hoeft zelf niet te stoken.
Het komt kant en klaar uw woning binnen. Dat noemt Nuon: ‘comfort met toekomst’.
Ervaar zelf het gemak van stadswarmte. Met deze bijzondere

Een cv-ketel of boiler heeft u niet meer nodig in een huis met

energievoorziening is uw woning snel aangenaam warm en komt

stadswarmte. Daar heeft u dus ook geen omkijken naar. Geen

er bijna onmiddellijk warm water uit de kraan. U kunt bovendien

omkijken betekent ook: geen onverwachte kosten voor reparatie

kiezen voor extra comfort met vloerverwarming, een centrale

of vervanging. In de meeste woningen met stadswarmte is geen

kamerthermostaat en extra warm water. In de Nuon Energiewin-

gasleiding aanwezig.

kels treft u daarnaast een ruime keuze in (design)radiatoren aan.
Koken gaat elektrisch in een woning met stadswarmte. Soms is
Stadswarmte is restwarmte van industrie bij u in de buurt.

dat even wennen, maar de meeste mensen vinden het net zo

Bijvoorbeeld een afvalverbrandingsinstallatie of een elektriciteits-

makkelijk. Steeds meer mensen koken elektrisch, ook in woningen

centrale. De warmte die in die bedrijven vrijkomt, gebruiken

die geen stadswarmte hebben.

we nuttig door er woonwijken en bedrijventerreinen mee te
verwarmen. Dat scheelt aanzienlijk in de uitstoot van het

Op de warmteafleverset in de meterkast vindt u ook de warmte-

broeikasgas CO2. Zo draagt u met uw woning direct bij aan

meter. Op deze meter kunt u zien hoeveel u verbruikt. Alle

een beter milieu. En u betaalt er niet meer voor: de kosten van

informatie over stadswarmte en uw meterkast kunt u lezen in ons

stadswarmte zijn namelijk niet hoger dan de kosten van

speciale meterkastboekje. Daarin staan ook praktische tips voor

verwarming in een woning met gas.

maximaal comfort en zuinig energiegebruik. Het meterkastboekje
is verkrijgbaar via Nuon Klantenservice op telefoonnummer

Een woning met stadswarmte

0900 0808 (e 0,10 per minuut).

U woont in een bijzondere woning. Uw woning is aangesloten
op duurzame stadswarmte van Nuon. Nuon zorgt ervoor dat de
warmte - en het warme kraanwater - kant en klaar bij u thuis
wordt afgeleverd, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Stadswarmte is comfortabel: het warme water stroomt rechtstreeks naar de radiatoren en die zorgen voor comfortabele warmte.
En met een centrale thermostaat of met thermostaatkranen
op de radiatoren kunt u de temperatuur nauwkeurig regelen.

Stadswarmte is driedubbel
slimme energie:
Het spaart schaarse brandstoffen,
er is minder gas nodig;
Het voorkomt dat warmte zomaar in de

Stadswarmte zorgt ook voor warm kraanwater. Meestal
verwarmt een ‘warmtewisselaar’ in de meterkast het kraanwater.
Er zijn ook woonwijken met een apart leidingnet voor warm
water. U kunt kiezen uit verschillende comfortklassen
voor warm kraanwater (zie het hoofdstuk over extra

lucht of het oppervlaktewater verdwijnt;
Het geeft een constante stroom van
comfortabele warmte en warm water
voor woningen en bedrijven.

warmwatercomfort).
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» Stadswamte, comfort met toekomst

U draagt bij aan een beter klimaat
In een woning met stadswarmte kunt u met een gerust hart
wonen. Uw woning draagt immers direct bij aan een beter milieu.

Waarom is CO2-reductie
belangrijk?

We gooien jaarlijks een hoeveelheid warmte weg die gelijk staat
aan 15 miljard m3 gas (bron: TU Delft). Het is dus zinvol om

De opwarming van de aarde (ook wel ‘ broeikaseffect’

restwarmte nuttig te gebruiken. Bij Nuon Stadswarmte is de

genoemd) is een mondiaal probleem. Als de temperatuur

restwarmte afkomstig van een grote installatie bij u in de buurt.

over de hele wereld stijgt, heeft dat grote gevolgen voor

Die warmte gebruiken we om water te verwarmen. Het warme

het leven op aarde. CO2-uiststoot is de belangrijkste

water pompen we ondergronds in een groot leidingnet naar uw

veroorzaker van het broeikaseffect. CO2 komt vrij bij

woonwijk.

de verbranding van brandstoffen zoals olie en gas.
Stadswarmte gebruikt restwarmte in plaats van

In uw wijk vertakt het leidingnet zich naar woningen en

fossiele brandstoffen en reduceert de CO2-uitstoot

bedrijven. Via uw meterkast komt het water vervolgens uw huis

met gemiddeld 50%. Een huishouden met stadswarmte

binnen. Daar geeft het water zijn warmte af om uw radiatoren

bespaart gemiddeld evenveel CO2 als 55 zonnepanelen of

en uw kraanwater te verwarmen. Het afgekoelde water stroomt

12.000 kilometer niet gereden kilometers in de auto.

daarna weer terug naar de bron voor een nieuwe opwarmronde.
Stadswarmte is een gesloten circuit. Het voorziet u continu
van comfortabele warmte.
wordt bepaald door het verbruik van een groot aantal huis

De prijs van stadswarmte

houdens met stadswarmte en gas met elkaar te vergelijken.

Wie in een huis met stadswarmte woont, kan van één ding zeker
zijn: de energiekosten zijn niet hoger dan in een vergelijkbare

Net zoals bij gas varieert de prijs van stadswarmte. Twee keer

woning met gas. Daarover zijn afspraken gemaakt die bekend zijn

per jaar worden de prijzen aangepast. Op www.nuon.nl zijn de

als het ‘Niet-Meer-Dan-Anders-principe’.

actuele prijzen te vinden. Uw eigen verbruik kunt u aflezen op de
warmtemeter in uw meterkast.

Net als bij gas en elektriciteit bestaat de prijs van stadswarmte uit
een deel vastrecht en een deel verbruikskosten. Het verbruik van

Door de Warmtewet zal de tariefberekening in de toekomst

stadswarmte wordt gemeten in Gigajoules (GJ). Eén GJ warmte is

mogelijk wijzigen en bij wet worden vastgelegd. Als dat gebeurt,

vergelijkbaar met ongeveer 40 m gas. De prijs van stadswarmte

informeren wij u als klant daarover.

3

6 nuon stadswarmte

Stadswarmte, comfort met toekomst

Geen meterkastboekje
meer aanwezig in uw
meterkast?
Bij Nuon Klantenservice kunt u
een nieuw exemplaar aanvragen.
Het telefoonnummer is
0900 0808 (€ 0,10 per minuut).
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Extra warmwatercomfort

Extra
warmwatercomfort
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Warm water naar wens

kraanwater komt kant-en-klaar uw woning binnen: het is altijd direct beschikbaar.
Even zorgeloos als de warmte voor de verwarming. Standaard is uw woning voorzien van
ruim voldoende warm water voor douche, bad en keuken. Maar u kunt ook kiezen voor
extra warmwatercomfort: net zoveel warm water als u wenst in het hele huis.

Warmwaterklasse

Kosten

De hoeveelheid warm water is aangegeven met een CW-klasse.

Voor een hogere CW-klasse betaalt u een hoger vastrecht. Behalve

CW betekent ‘Comfort Warm water’. CW-klasse is een soort

het vastrecht betaalt u ook voor uw verbruik. Als u meer warm

keurmerk van Gaskeur en wordt gehanteerd door vrijwel alle

water gebruikt, heeft u ook hogere kosten. De tarieven zijn te

fabrikanten en energiebedrijven. In de tabel kunt u de kenmerken

vinden op www.nuon.nl. Om extra warmwatercomfort mogelijk

van de verschillende klassen aflezen.

te maken moet Nuon de warmteafleverset in uw meterkast aanpassen. Daarvoor betaalt u eenmalig een bedrag.

De meeste woningen met stadswarmte van Nuon hebben CWklasse 3 of 4. Deze klassen zijn prima geschikt voor douchen,

Informatie

baden en warm water in de keuken. Wie nog meer comfort wil,

Heeft u vragen over extra warmwatercomfort of wilt u het

kan kiezen voor CW-klasse 5 of 6. Alleen bij CW-klasse 6 kunt u op

aanvragen? U kunt terecht in de Nuon Energiewinkels of contact

meerdere plaatsen tegelijk warm water gebruiken zonder dat dat

opnemen met Nuon Klantenservice. Het telefoonnummer is

invloed heeft op de waterhoeveelheid en de temperatuur. Let u er

0900 0808 (e 0,10 per minuut).

wel op dat uw binneninstallatie geschikt is voor CW-klasse 6.

Extra warmwatercomfort kan
extra technische eisen stellen aan
uw binneninstallatie. Uw installateur
kan u daarover informeren.

CW-klassen

Keuken (60°)

Douche (40°)

Bad (40°)

Zo leest u bovenstaand schema
Als voorbeeld beschrijven we CW-klasse 4:

3

Keuken of douche of bad (100 liter)

≥ 6,0 liter per minuut

≥ 10,0 liter per minuut

≤ 12 minuten

4

Keuken of douche of bad (120 liter)

≥ 7,5 liter per minuut

≥ 12,5 liter per minuut

≤ 11 minuten

5

Keuken of douche of bad (150 liter)

≥ 7,5 liter per minuut

≥ 12,5 liter per minuut

≤ 10 minuten

6

Keuken en douche

≥ 7,5 liter per minuut

≥ 12,0 liter per minuut

-

Keuken en bad (150 liter)

≥ 7,5 liter per minuut

-

≥ 10 minuten

Bad (200 liter)

-

-

≥ 10 minuten

Kolommen ‘Keuken’ en ‘Douche’: minimale waterhoeveelheid in liters per minuut. Kolom ‘Bad’: maximale tijdsduur in minuten.

Keuken: hier is minimaal 7,5 liter warm
water van 60 graden Celsius, per minuut
beschikbaar.
Douche: hier is minimaal 12,5 liter
warm water van 40 graden Celsius,
per minuut beschikbaar.
Bad: een bad met een inhoud van 120 liter
loopt in maximaal 11 minuten vol met
water van 40 graden Celsius.

(cw - 2003)
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Extra warmwatercomfort

Nuon Stadswarmte zorgt ook voor warm kraanwater in uw woning. Het warme

Centrale kamerthermostaat

Centrale
kamerthermostaat
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Het gemak van een centrale warmteregeling

Over de verwarming van uw woning wilt u niet nadenken. Dat moet gewoon goed geregeld
zijn. Aangename warmte in alle woonruimtes in een handomdraai. U kunt het eenvoudig
zelf regelen met een centrale kamerthermostaat of een klokthermostaat. U kunt uw woning
zelfs verdelen in verschillende zones waarin u de warmte apart van elkaar regelt.

Centrale kamerthermostaat
In veel stadswarmtewoningen zijn de radiatoren standaard uitgerust met een thermostaatknop. Daarmee regelt u de warmte per
radiator afzonderlijk. Met een centrale kamerthermostaat regelt
woning. Dat kan tot op een halve graad nauwkeurig.

U stelt de temperatuur voor de hele woning in op
één centraal punt;
De thermostaat zorgt voor extra comfort en

Klokthermostaat

regelgemak;

Nog meer gemak heeft u van een klokthermostaat. Daarmee

De temperatuur is instelbaar tot op een halve graad

programmeert u de warmte in het hele huis voor een langere

nauwkeurig;

periode, per dag en per week. Zo kunt u een kwartiertje voordat

De actuele kamertemperatuur wordt exact

u ’s ochtends opstaat de woonkamer alvast verwarmen.

weergegeven;

Of u schakelt de verwarming een half uur voordat u gaat slapen

Met een klokthermostaat programmeert u voor elk

alvast uit. De kamer houdt de warmte zolang wel vast. Intussen

tijdstip de gewenste temperatuur;

bespaart u op uw warmteverbruik. Dat is niet alleen goed voor

U kunt uw energieverbruik nog beter beheersen.

uw portemonnee, maar ook voor het milieu.
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Centrale kamerthermostaat

u de gewenste warmte met één schakelaar naar alle ruimtes in uw

De voordelen van een
kamerthermostaat:

» Centrale kamerthermostaat

Tweezonesysteem

Thermostaat en vloerverwarming

Energie besparen kunt u ook met het tweezonesysteem. Daarmee

Vloerverwarming als hoofdverwarming zorgt bij het juiste gebruik

verwarmt u twee zones in huis, bijvoorbeeld boven en beneden,

voor voldoende aangename warmte. U heeft dan geen kamerther-

afzonderlijk van elkaar. Bij het tweezonesysteem heeft de ene

mostaat nodig. Als u naast vloerverwarming ook radiatoren heeft,

plaats vaak een centrale kamerthermostaat, terwijl de andere met

kan een centrale thermostaat wel handig zijn. Zorgt u er dan wel

afzonderlijke thermostaatkranen wordt verwarmd.

voor dat de thermostaat geen invloed heeft op de vloerverwarming. Een thermostaat reageert namelijk snel op veranderingen in

Bent u de hele dag boven aan het werk en is er niemand beneden?

temperatuur, veel sneller dan de vloerverwarming kan volgen.

Dan zet u de centrale thermostaat beneden lager en zorgt de
thermostaatkraan in uw werkkamer voor comfortabele warmte.
De warmte gaat via een eigen circuit naar boven, zonder eerst
warmte af te staan aan de benedenverdieping. Zo kiest u bewust
welke kamers wel en welke niet verwarmd worden.

Illustratie:

Centrale kamerthermostaat

tweezonesysteem

De voordelen van een
tweezonesysteem:
U kunt de temperatuur in beide zones onafhankelijk
van elkaar regelen;
Door de gescheiden circuits wordt elke gewenste
ruimte snel optimaal verwarmd;
Door bewust met de indeling en warmteverbruik om
te gaan (welk ruimtes regelt u wel en niet centraal)
bespaart u energie.

AR A=aanvoer R=retour =zone 1 =zone 2
Zo kan een woning met twee aparte warmtegebieden bijvoorbeeld worden ingedeeld.
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» Centrale kamerthermostaat

Technische informatie:
De regelklep:

Om een centrale temperatuurregeling te installeren moet u de
nodige technische kennis in huis hebben. U leest hier waar u op

Heeft een elektrische aandrijfmotor (24V);

moet letten en welke materialen u nodig hebt. Het is erg belang-

Is geen magneetklep of thermische klep;

rijk dat de installatie zorgvuldig wordt uitgevoerd. Dus ook al bent

Heeft een ‘looptijd’ van 10 tot 30 seconden;

u een ervaren klusser: we adviseren u een erkend installateur in te

Heeft een Kvs-waarde van minimaal 4 m3/h

schakelen. Laat uw installateur deze brochure ook vooraf lezen.

(bij een verkeerde keuze kan geluidshinder ontstaan).

Voor een centrale temperatuurregeling moet een regelklep (met

De klok- of kamerthermostaat:

motor en transformator) worden gemonteerd in de leiding die

Heeft een tijdsproportionele regeling die instelbaar is op

warmte in uw woning aanvoert. Deze regelklep laat de gevraagde

minimaal 12 schakelingen per uur.

warmte door naar de radiatoren. Bij een éénzonesysteem zijn
dat alle radiatoren. Bij een systeem met twee zones zijn dit de

Thermostaatkranen verwijderen

radiatoren die aangestuurd worden door de centrale thermostaat.

Kiest u voor een klok- of kamerthermostaat? Verwijder dan de

In combinatie met vloerverwarming moet de vloerverwarming

thermostaatkranen op alle radiatoren die aangestuurd worden

vóór de regelklep worden aangesloten en de radiatoren erna.

door uw centrale thermostaat.

Centrale kamerthermostaat

Waaraan moeten de thermostaat en regelklep voldoen?
Het is belangrijk dat de regelklep een perfect werkende tweeeenheid vormt met de klok- of kamerthermostaat. Daarom
moeten ze voldoen aan de volgende specificaties:

Illustratie: vloerverwarmingsinstallatie en klok- en kamerthermostaat
Aanvoer (warm)
Retour (koud)

Thermostaatradiatorkranen

Warmte
Afleverset

208

Klok- en kamerthermostaat

Radiatorkranen

Vloerverwarmingsinstallatie

Disclaimer
Het aanschaffen en installeren van een centrale thermostaat en regelklep doet u geheel op eigen risico. Hoewel de informatie in deze brochure met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Nuon is niet aansprakelijk voor het ontstaan van eventuele schade
als gevolg van de hierin vermelde informatie. Raadpleeg onze aansluitvoorwaarden voor u begint. Deze kunt u opvragen via 0900 0808 (€ 0,10 per minuut).
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Vloer
verwarming
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Vloerverwarming: overal lekker warm

Ontdek het comfort van vloerverwarming. Deze verwarming maakt de ruimte van top tot
teen behaaglijk. De koude vloer wordt met vloerverwarming direct mee verwarmd, waardoor de luchttemperatuur op hoofdhoogte wat lager kan zijn. En dat is voordelig, want u
verbruikt daardoor minder energie.

Warmte afkomstig van radiatoren, haarden en convectoren stijgt

gewend dat ze vrij snel warmte afgeven, maar na het uitzetten

eerst op. Daarna ‘vult’ deze warmte de ruimte van boven naar

ook vlot weer afkoelen. Vloerverwarming is een meer geleidelijke

beneden. De temperatuur aan de grond blijft zo eigenlijk te laag.

verwarming, waardoor het energieverbruik doorgaans lager is

Met vloerverwarming werkt dat precies omgekeerd. Die verwarmt

dan met radiatoren. Het extra verbruik door het laten aanstaan

eerst de grond en stijgt daarna op. Op zithoogte heb je zo snel

van de vloerverwarming, wordt gecompenseerd doordat vloerver-

prettige warmte, waardoor de temperatuur op hoofdhoogte zelfs

warming niet steeds opnieuw hoeft op te warmen.

drie tot vier graden lager kan zijn.
Vloerverwarming kan alle ruimtes zelfstandig verwarmen. U kunt
Vloerverwarming heeft nog meer voordelen. Het zorgt voor

het ook combineren met verwarming door radiatoren. De vloer-

gelijkmatige verdeling van warmte door de ruimte heen. De lucht

verwarming zorgt dan voor een comfortabele basiswarmte, terwijl

in de ruimte circuleert minder en dat beperkt het dwarrelen van

de radiatoren zorgen voor de aanvullende verwarming. Als uw

stof. Van een luchtdrogend effect, zoals bij hete radiatoren, is bij

radiatoren voorzien zijn van thermostaatkranen, vragen ze geen

vloerverwarming ook nauwelijks sprake. Bovendien heeft u in

warmte meer, zodra de ruimte op temperatuur is. Voor vloerver-

principe geen radiatoren nodig. Die ruimte kunt u voor iets anders

warming als bijverwarming kunt u een systeem met een kleinere

gebruiken.

capaciteit gebruiken.

Vloerverwarming in uw woning

Als u naast vloerverwarming ook radiatoren heeft, kan een

Vloerverwarming zorgt voor een geleidelijke verwarming van

centrale kamerthermostaat handig zijn. Zorgt u er dan wel voor

de woonruimtes. Het duurt wat langer voordat een vloer is

dat de thermostaat geen invloed heeft op de vloerverwarming.

opgewarmd, maar u hoeft ’s nachts of als u even weg bent deze

Een thermostaat reageert namelijk snel op veranderingen in tem-

verwarming niet lager of uit te zetten. Van radiatoren bent u

peratuur, veel sneller dan de vloerverwarming kan volgen.

Vloerverwarming is goed te combineren met

2 0° c

24°c

2 0° c

22°c

2 0° c

2 0°c

24° c

18 ° c

tegels of plavuizen, tapijt, linoleum en steeds
meer soorten parket.

VLOERVERWARMI NG

RADIATORVERWARMING
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Vloerverwarming

Uw eigen stijl met
vloerverwarming

» Vloerverwarming: overal lekker warm

Waar moet u op letten bij de aanschaf van
vloerverwarming?
Als u een vloerverwarmingsinstallatie gaat aanschaffen,
denkt u dan eerst aan de volgende punten:
Gebruik géén vloerverwarmingsset, leidingen, kranen, radia
toren, etc. van aluminium, want die zijn niet geschikt voor
toepassing bij stadswarmte. Ook een vloerverwarmingsset voor
aansluiting op een cv-ketel is níet geschikt voor stadswarmte.
Plaats de vloerverwarmingsset niet in de meterkast. De hierin

Stap voor stap naar een juiste
vloerverwarmingsinstallatie:
In welke vertrekken wilt u vloerverwarming?
Waar als hoofdverwarming en waar als bijverwarming?
Vraag, voor optimaal comfort, uw installateur om
een transmissieberekening.
Controleer of het vloerverwarmingssysteem dat
u aanschaft voldoet aan de eisen die in deze
brochure staan.
Laat bij voorkeur de vloerverwarming aanleggen

aanwezige leidingen, aansluitingen en meters moeten goed

door een installateur. Doet u dit zelf, volg dan de

bereikbaar blijven.

instructies van de fabrikant of leverancier.

Wij adviseren de vloerverwarming zo aan te sluiten dat een
kamerthermostaat of nachtverlaging er géén invloed op heeft.
Kamerthermostaten reageren snel op veranderingen in de
temperatuur, sneller dan vloerverwarming kan volgen.
Als u iets verandert aan de verwarmingsinstallatie in uw woning, bijvoorbeeld het loskoppelen van een radiator of het aansluiten van
vloerverwarming, dan merken wij het daarmee gepaard gaande waterverlies in het stadswarmtenet. Daarom willen wij graag weten
wanneer de koppeling van de vloerverwarming aan de warmteafleverset plaatsvindt. U kunt uw werkzaamheden doorgeven bij Nuon
Klantenservice op telefoonnummer 0900 0808 (€ 0,10 per minuut) of door een e-mail te sturen naar warmte@nuon.com. Vermeld u
in deze mail uw naam, adres en woonplaats, wanneer en welke werkzaamheden u gaat uitvoeren.

Vloerverwarming

Technische informatie:
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» Vloerverwarming: overal lekker warm

1

Gescheiden verdeler/verzamelaar

verbruik van elektriciteit en voorkomt het vastlopen van de

Het aantal slangaansluitingen is afhankelijk van het te verwar-

pomp in de zomer. Een pompschakelaar op basis van retour-

men vloeroppervlak; hoe groter, hoe meer aansluitingen.

temperatuur is géén alternatief voor een retourtemperatuurbegrenzer. De retourtemperatuurbegrenzer moet in elk geval

2

Temperatuurregelaar

geïnstalleerd worden. Zie (5) hieronder.

Met deze regelaar (thermostaatkraan) bepaalt u de temperatuur
van de vloer en daarmee de temperatuur in de ruimte. Daarvoor

4 Terugslagklep

meet deze regelaar de temperatuur van het water in de aan-

In de circulatieleiding moet een terugslagklep zitten. Deze

voerverdeler. Is de watertemperatuur hier te hoog, dan sluit de

voorkomt ‘kortsluiting’ tussen het aangevoerde water en het

regelaar de toevoer af, totdat de temperatuur weer op het juiste

water dat retour stroomt. Dat wil zeggen: deze klep voorkomt

niveau is. De temperatuur is regelbaar met een draaiknop. Door-

dat het warme water dat uit de aanvoerleiding naar de vloer-

gaans laat een installateur u weten welke stand correspondeert

verwarmingsset komt, de weg van de minste weerstand kiest

met welke watertemperatuur. Heeft u deze informatie niet, dan

en direct in de retourleiding stroomt.

kunt u proefondervindelijk vaststellen welke instelling voor u
de gewenste is. Begin dan met een lage stand en verhoog hem

5

Retourtemperatuurbegrenzer

stap voor stap in enkele dagen. Wij adviseren deze temperatuur

Hiermee stelt u de maximale temperatuur van het retourwater

zo laag mogelijk in te stellen. Houd hierbij wel rekening met de

in het systeem in. Wij adviseren u de begrenzer op maximaal

temperatuurniveaus waarmee de berekeningen voor het vloer-

30°C te zetten. De temperatuur van het water in de slangen

verwarmingssysteem zijn uitgevoerd. N.B. Een dubbelinstelbare

kan anders te hoog worden, waardoor de slangen stuk kunnen

thermostaatkraan biedt tevens de functie van een inregelkraan,

gaan.

zie hieronder.
6

Slangen en koppelingen

Inregelkraan

De kunststof slangen en koppelingen van de vloerverwarming

Deze kraan begrenst de maximale doorstroming bij een vol-

moeten een KOMO-keur hebben, volgens KIWA-certificaat-

ledig geopende temperatuurregelaar. Dit voorkomt dat de

nummers BRL 5601, 5602, 5603 en 5604 (bij een werkdruk

vloerverwarming en de vloer te warm worden. De meeste

van 0,6 of 1,0 Mpa), afhankelijk van het materiaal waarvan ze

vloerverwarmingssets bieden de mogelijkheid meerdere

zijn gemaakt. Dit betekent onder meer dat de slangen 100%

vloerverwarmingsslangen apart in te regelen en af te sluiten.

zuurstofdiffusiedicht zijn en dat ze bestand zijn tegen het

Wij adviseren u te kiezen voor zo’n uitvoering, omdat de

gebruik in een vloerverwarmingsinstallatie.

warmte daarmee gelijkmatiger over de vloer te verdelen is, of
Voor het aansluiten van uw vloerverwarmingsset aan de

Is bij toepassing van meerdere vloerslangen de lengte van de

huisinstallatie (na de warmteafleverset) moeten slangen en

vloerslangen gelijk, dan is apart inregelen niet noodzakelijk.

koppelingen van hetzelfde soort materiaal zijn als het overige

Het inregelen is werk voor een ervaren installateur.

materiaal dat in de huisinstallatie gebruikt wordt. Is dit kunststof, dan moeten slangen en koppelingen een KOMO-keur

3

Pomp

hebben, volgens KIWA-certificaatnummers BRL 5605, 5606 of

De pomp pompt het water door de vloerverwarmingsslangen

5607 (bij een werkdruk van 0,6 of 1,0 Mpa), afhankelijk van de

heen. De pomp mag continu werken of door een pompschake-

specifieke kunststof. Er mag voor deze verbinding géén vloer-

laar aan en uit worden gezet. Een pompschakelaar beperkt het

verwarmingsslang worden toegepast, wel een radiatorslang.

Disclaimer
Het aanschaffen en installeren van vloerverwarming doet u geheel op eigen risico. Hoewel de informatie in deze brochure met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Nuon is niet aansprakelijk voor het ontstaan van eventuele schade als gevolg van de hierin vermelde
informatie. Raadpleeg onze aansluitvoorwaarden voor u begint. Deze kunt u opvragen bij Nuon Klantenservice via 0900 0808 (€ 0,10 per minuut).
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Vloerverwarming

zelfs (wanneer van toepassing) over verschillende vertrekken.

Radiator vervangen

Radiator
vervangen
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Stap voor stap naar een nieuwe radiator

U kunt een radiator zelf vervangen als u voldoende doe-het-zelf ervaring heeft. In dit
hoofdstuk staat precies hoe u dat moet doen. Het is van groot belang dat u dit hoofdstuk
helemaal leest, vóór u begint. Twijfelt u dan nog of het zal lukken, dan is het beter een
erkend installateur in te schakelen.

!

Let goed op bij de keuze van een radiator:
niet alle radiatoren zijn geschikt voor een woning met stadswarmte.

Radiatorkraan

Wat wij graag van u willen weten

Gebruik bij uw nieuwe radiator bij voorkeur de radiatorkraan

Als u een radiator gaat vervangen of andere werkzaamheden aan

(en indien aanwezig het voetventiel) van uw oude radiator.

de verwarmingsinstallatie uitvoert, dan wil Nuon dat graag weten.

Deze is namelijk ingesteld op een optimale doorstroming.

Wij weten dan dat het waterverlies in het stadswarmtenet het gevolg

Indien u een nieuwe radiatorkraan wilt, koop er dan een met

is van werkzaamheden en niet van een lekkage ergens in één van

een zogenaamde voorinstelling (dubbele instelling) en laat u

onze leidingen. U kunt uw werkzaamheden doorgeven bij Nuon

informeren over de manier waarop u deze moet instellen en

Klantenservice op telefoonnummer 0900 0808 (€ 0,10 per minuut)

monteren.

of door een e-mail te sturen naar warmte@nuon.com. Vermeld u
in deze mail uw naam, adres en woonplaats, wanneer en welke
werkzaamheden u gaat uitvoeren.

Waarop moet u op letten bij
de keuze van een radiator?
	Géén aluminium: radiatoren, leidingen en radiatorkranen van aluminium zijn niet geschikt voor
toepassing bij stadswarmte.
	De aansluitmaten: als de aansluitingen bij de nieuwe
radiator op dezelfde plek zitten, dan hoeft u het leidingwerk niet aan te passen. Dat scheelt veel werk!
	De oppervlakte van de radiator: deze oppervlakte

Radiator vervangen

bepaalt de hoeveelheid warmte die de radiator kan
afgeven. Kiest u een te kleine radiator dan wordt de
ruimte niet warm genoeg. Vraag uw verkoper om
advies over de gewenste oppervlakte.
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» Radiator vervangen

Technische informatie:
1

Zet alle radiatoren in uw huis helemaal open.

knelfittingen te gebruiken.
Gebruikt u een systeem met

2

Sluit de aanvoer- en retourleidingafsluiter in de meterkast

schroefdraad, dan kunt u bijvoor-

door de kraanhendels langzaam van de verticale naar de

beeld hennep gebruiken. Als het

horizontale stand te draaien. Zie meterkastboekje. U herkent

nodig is om de leidingen bij te

de aanvoerleidingafsluiter aan de rode hendel. De retourlei-

buigen, gebruik dan een pijpbuig-

dingafsluiter is blauw.

tang. Doet u dit op een andere
manier, dan kan een leiding gaan

3 Maak het uiteinde van een vulslang vast aan de aftapkraan

knikken. Sluit het aftappunt (zie

van uw verwarmingsinstallatie. De aftapkraan zit op een laag

stappen 3 en 4) van de verwar-

punt in de installatie, bijvoorbeeld in de meterkast of op een

mingsinstallatie weer af.

laaggelegen radiator. Het water in het stadswarmtenet is niet
schadelijk voor het milieu. U kunt het water dat u aftapt dus
via het toilet of een andere waterafvoer in huis laten weglopen.

7

Open de aanvoer- en retourleidingafsluiters in de meterkast
als volgt:

4

Draai vervolgens de aftapkraan
van de installatie een kwartslag

Controleer of alle radiatorkranen helemaal openstaan en

open met een steeksleutel. Wacht

of de ontluchtingsventielen op alle radiatoren gesloten zijn;

tot er geen water meer uit de

Zet eerst langzaam de retourleidingafsluiter (met de

vulslang loopt. Controleer of de

blauwe hendel) een stukje (ca. een kwart) open. U kunt

te vervangen radiator leeg is door

nu horen dat er water gaat stromen;

langzaam het afvoerpunt onder-

Kijk gedurende een aantal minuten bij de geplaatste

aan open te draaien (met een

radiator of er niets lekt;

bak eronder!). Als er geen water

Is dat niet het geval zet de retourleiding dan langzaam

meer uit komt is de radiator leeg
of, afhankelijk van het model, bijna
leeg (zie ook stap 6).

helemaal open;
	Ontlucht alle radiatoren, beginnend op de benedenverdieping met de radiator die het laagst hangt. Dit kan de
radiator zijn die u net heeft opgehangen. Draai het ontluch-

5

Draai de koppelingen van de knelfittingen op de radiator los.

tingsventiel met een ontluchtingssleuteltje open. Het is vol-

Schroef de bevestigingsbeugels boven en onder de radiator

doende om het ventiel enige slagen open te draaien. Draai

los en til de radiator eraf. Let op! Er kan altijd nog wat water,

nooit de spindel geheel uit het ventiel! U kunt hem dan niet

vaak met moeilijk verwijderbaar bezinksel, uit de radiator

snel genoeg dichtdraaien als de lucht uit de radiator is en

lopen! Als de nieuwe radiator een andere vorm of afmeting

er water uit het ontluchtingsventiel spuit. Zorg ervoor dat u

heeft als de oude, dan moet u

een doekje bij de hand heeft om het water dat ontsnapt op

eerst de bevestigingsbeugels op

te vangen. Sluit het ontluchtingsventiel op het moment dat

de goede plek monteren. Verwij-

er water uit komt;

der zo nodig de oude beugels.
Plaats tenslotte de nieuwe

	Zet tenslotte de afsluiter van de aanvoerleiding langzaam
(met rode hendel) helemaal open.

radiator waterpas in de beugels.
Het kan zijn dat er nog steeds wat lucht in uw verwarmings-

Radiator vervangen

6

Nu kunt u de radiator aansluiten op de aan- en afvoerleidin-

systeem zit. Ontlucht daarom enkele dagen later nog eens alle

gen. Zorg voor een waterdichte afsluiting door bijvoorbeeld

radiatoren afzonderlijk.

Disclaimer
Het vervangen van een radiator doet u geheel op eigen risico. Hoewel de informatie in deze brochure met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld,
kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Nuon is niet aansprakelijk voor het ontstaan van eventuele schade als gevolg van de hierin vermelde informatie.
Raadpleeg onze aansluitvoorwaarden voor u begint. Deze kunt u opvragen bij Nuon Klantenservice via 0900 0808 (€ 0,10 per minuut).
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Het verangen
Radiatorvan
vervangen
een radiator
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Energie besparen

De prijs van energie kunt u als consument niet beïnvloeden. De kosten wel. Door slim met
uw energie om te gaan, kunt u flink besparen. En dat ziet u dan ook terug op uw rekening.
Hoeveel precies, dat is afhankelijk van de middelen die u gebruikt om te besparen.
Energie besparen draagt bovendien bij aan de reductie van CO2-uitstoot en dat is goed
voor het milieu. Vandaar dat wij een aantal handige tips voor u op een rijtje hebben gezet.

Goede isolatie houdt tocht buiten de deur en bespaart zo een

Radiatoren uitzetten: zet de radiator laag in de ruimten die

hoop warmte. Gordijnen zijn ’s avonds en ’s nachts een goede

u niet gebruikt. Zorgt u er alleen voor dat u ze niet helemaal

isolatielaag voor de ramen.

uitzet als er kans is op schade door vorst.

Tochtstrips bij kieren van ramen en deuren verbeteren het

Radiatorfolie: Er is speciaal folie om op de muur achter een

comfort en besparen flink. En ook een tochtborstel of een klep

radiator te plaatsen. De folie weerkaatst de warmte.

op uw brievenbus houdt de kou buiten.

Daarmee voorkomt u dat warmte weglekt in een (buiten)
muur. Het houdt al gauw een kwart van het warmteverlies

Kamerthermostaat instellen: kijkt u eens na of de kamerther-

via de muur tegen.

mostaat nog goed is ingesteld. Als de thermostaat al een uur
voor u gaat slapen in de nachtstand gaat, scheelt dat ongeveer

Voor meer informatie over energiebesparing kunt u terecht in

4% in de kosten. Het huis blijft zo lang wel op temperatuur,

één van de Nuon Energiewinkels. Onze winkelmedewerkers

zeker in nieuwe, goed geïsoleerde woningen. Bekijkt u tegelijk

adviseren u graag. Kijkt u ook eens op www.nuon.nl voor tips

ook eens of uw huis ’s ochtends niet al te vroeg warm is.

en adviezen.
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Nuon Energiewinkels

Alkmaar
Noorderkade 132
1823 CJ Alkmaar
(winkelcentrum Noorder Arcade)

Beek
Polychemstraat 12
6191 NL Beek
(tegenover Makado)

Leiderdorp
Elisabethhof 32
2353 EZ Leiderdorp
(woonwinkelcentrum WOOON)

Amsterdam
Spaklerweg 20
1096 BA Amsterdam
(tegenover Gamma)

Enschede
Schuttersveld 9
7514 AC Enschede
(woonboulevard Enschede)

Nijmegen
Ziekerstraat 43
6511 LE Nijmegen
(in de binnenstad)

Baarn
Minervaweg 3
3741 GR Baarn
(Nijhof bouw- en woonwarenhuis)

Groningen
Sontplein 4a
9723 BZ Groningen
(naast Praxis)

Zwolle
George Stephensonstraat 5
8013 NL Zwolle
(naast Praxis)

Beek
Leiderdorp
Polychemstraat 12
Elisabethhof 32
6191 NL Beek
2353 EZ Leiderdorp
(tegenover
Makado)
(woonwinkelcentrum WOOON)
Bij de Nuon Energiewinkels weten ze alles over stads-

Service

warmte. De deskundige medewerkers helpen u graag
of
Enschede
Nijmegen
Schuttersveld
9 In de Energiewinkels kunt u ook terecht
Ziekerstraat 43Nuon regelt voor u de warmte tot en met de warmtegeven u advies.
afleverset in uw meterkast. Het stadswarmtenet is heel
7514 AC Enschede
6511 LE Nijmegen
voor de aanschaf van nieuwe (design)radiatoren,
betrouwbaar, maar er kan altijd iets gebeuren. Heeft
(woonboulevard Enschede)
(in de binnenstad)
thermostaten en het aanvragen van extra warm

Groningen
watercomfort.
Sontplein 4a
9723 BZ Groningen
(naast Praxis)

u onverhoopt een storing, dan kunt u die 7 dagen per

week, 24 uur per dag melden bij onze storingsdienst:
Zwolle
0800 0513 (gratis).
George Stephensonstraat
5 En als er in of om uw huis een
reparatie moet plaatsvinden, dan nemen we binnen
8013 NL Zwolle
(naast Praxis) 2 uur contact met u op. Ook ’s nachts en in het week-

Nuon
Energiewinkels

end. Heeft u geen storing, maar wel een vraag, klacht of
opmerking? Belt u dan naar Nuon Klantenservice op telefoonnummer 0900 0808 (e 0,10 per minuut).
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Meer weten?
Kijk voor meer informatie op www.nuon.nl.
Of bel Nuon Klantenservice, 0900 0808
(€ 0,10 per minuut). We zijn bereikbaar op
werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur.
n.v. Nuon
Postbus 41920
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1009 DC Amsterdam

