
Vloerdroogfunctie
Bij nieuwbouw en renovatie komt het voor dat men een nieuwe (tegel)vloer met een bepaald protocol
geleidelijk wil verwarmen, hiervoor is een mogelijkheid opgenomen in het menu.

54°C
22°C

12°C

In het service menu (5) treft u de vloerdroogfunctie (menu 5.9) aan.

Hoe komt u in het service menu?

Als u in het ‘begin’ staat en de pictogrammen ziet (zie afbeelding hiernaast)
drukt u de ‘terugtoets’ gedurende 10 seconden in: u ziet dan het service menu erbij
komen.

U selecteert dit menu (wieltje draaien voor selectie en vervolgens OK indrukken) en
kiest vervolgens menu 5.9 : Vloerdroogfunctie.

In dit menu kunt u de gewenste aanvoertemperatuur en dagen naar wens invullen.

Als u dat heeft gedaan zet u bovenaan in dit menu (5.9) een vinkje     in het bolletje
achter ‘geactiveerd’, vanaf dan is de functie actief.

Voor de werking van dit programma wilt u natuurlijk niet afhankelijk
zijn van buiten- en/of ruimte temperatuur. Om onafhankelijk te zijn
van deze temperaturen dient u menu 4.2 op handmatig te zetten.
Vervolgens zet u daar ook een vinkje bij ‘heating / verwarmen’.

Noot: vergeet niet om na het drogen van de vloer, deze weer terug
op auto te zetten.
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Bedrijfsstand 4.2

Als u de vloer wil drogen zonder gebruik te maken van de compressor:

In een enkel geval kan het voorkomen dat u de vloer wil drogen zonder compressor, bijvoorbeeld bij
nieuwbouw waarbij de bron nog niet gereed is.

In dat geval kunt u een doorverbinding zetten op aux 1 (zie verkort elektrisch aansluitoverzicht van het
betreffende toestel, voor de juiste klemmen).

In het service menu wijst u, bij in en uitgangen software (menu 5.4)  aux 1 toe aan: “ blokkeer compressor”.
De compressor is dan geblokkeerd.

In menu 4.2 (afbeelding boven) vinkt u vervolgens naast ‘heating’ ook ‘addition’ aan.

Het elektrisch element zal dan de warmte leveren.
Noot: in menu 5.1.12 heeft u toegewezen met hoeveel kW dit mag, als u daar voor 0 kW heeft gekozen zal
het element niet aan gaan.


