
 

 
INSTALLATIEGIDS 

 
Enkel te gebruiken door een erkende installateur. 

 
 

 

 
 

 
1. Plaats het verwarmingselement in de buisopening die zich onderaan in de radiator 

bevindt. 

2. Bevestig de elektrische weerstand op een correcte manier aan de handdoekradiator 

met een 22 mm moersleutel. 

3. Het speciale omhulsel zorgt voor een veilige plaatsing en laat een lichte bijkomende 

aanpassing toe om de thermostaat perfect in lijn met de radiator te plaatsen. 

4. Kantel de radiator zoals in fig. A. Zorg ervoor dat de opening aan de bovenkant van de 

radiator zich op de hoogste positie bevindt. WAARSCHUWING: steun de radiator niet 

op de elektrische thermostaatbediening om breuk te voorkomen. 

5. Vul de radiator met (leiding)water. 

6. Plaats de radiator opnieuw in verticale positie en controleer het interne niveau van het 

water (fig. B). De radiator mag nooit volledig gevuld zijn met water aangezien het 

water zal uitzetten tijdens het opwarmen. 

7. Sluit het apparaat aan op de stroom en start met de verwarming (de bovenste 

opening van de radiator moet open blijven !). 

8. Stel de maximale temperatuur in en controleer het niveau van het water in de 

radiator. Het water kan door de thermische uitzetting over de rand van de radiator 

lopen. 

9. Verwijder het overtollige water (opgelet voor brandwonden!) en voorkom dat het 

water de thermostaatbediening onderaan bereikt. Wanneer het niveau van het water 

niet meer stijgt laat dan de verwarming nog minstens 10 min doorwarmen vooraleer 

de verwarming uitgeschakeld wordt. 

10. Indien de radiator niet volledig opwarmt tijdens de test vul de radiator dan geleidelijk 

aan met water vooraleer het reeds opgewarmde water in de radiator afkoelt. 

Controleer de stand van het water in de radiator de hele tijd. Herhaal dit totdat de 

radiator volledig opwarmt en totdat er geen overtollig water meer over de rand loopt. 

11. Sluit de opening bovenaan de radiator met de bijhorende dop (1/2”). 

12. Bevestig de radiator aan de muur. 

13. Sluit het apparaat aan op het stopcontact.  

 

                                                                                                                                                                                

 
 
 

 

 

Ontkoppel het apparaat van de stroomvoorziening vooraleer de installatie te 

starten. 
 
 

Fig. A 

Fig. B 



 
 

Deze richtlijnen zijn zuiver ter informatie !   
Voor een correcte montage en aansluiting raden wij u aan contact op 

te nemen met een erkende loodgieter en deze werken te laten 

uitvoeren door een gekwalificeerd persoon volgens de regels der 
kunst. 

 

Extra aandacht wordt tevens aanbevolen/gevraagd betreffende de 
algemene elektriciteitsinstallatie in de woning/het gebouw waar het 

product wordt geplaatst !  Bijvoorbeeld de te voorziene 
verliesstroomschakelaars (hoofd – 300mA en bijkomende – 30 mA),  

potentiaalvereffening of aarding, enz. 

 

 


