
Handleiding:
Op waterdruk zetten van project verdeler

Stappenplan: 
 
Stap 1: Zorg dat alle groepen op de verdeler aangesloten zijn middels slangklemkoppelingen,
deze dienen aangedraaid te zijn met steeksleutel 24. 

Stap 2: De stekker van de pomp hoeft niet aangesloten te zijn. 

Stap 3: Draai de aanvoer en retour dicht op de bovenkant van de verdeler. (A & B) 

Stap 4: Draai alle groepen op de bovenste balk volledig dicht. (C) 

Stap 5: Draai de vul/aftap op de onderste balk open (wieltjes). (D) 

Stap 6: Draai met het wieltje de ontluchter onderaan de verdeler open. (D) 

Stap 7: Plaats de waterslang op de vul/aftap van de onderste balk van de verdeler (aanvoer). (D) 

Stap 8: Draai de groep aan de linkerkant van de verdeler open (boven). (C) 

Stap 9: Zet de waterslang aan die op de onderste balk van de verdeler bevestigd is. (D) 

Stap 10: Wacht tot er boven en beneden in de vloerverwarmingsbuis een constante straal water te zien is zonder 
luchtbelletjes in de slang. Let op: er kan water uit de ontluchter bovenop de verdeler komen. 

Stap 11: Wanneer er een constante straal water is, mag je de groep die je aan het vullen bent boven op de verdeler 
dichtdraaien. (C) 

Stap 12: Vervolgens kun je de volgende groep opendraaien en bovenstaande stappen (9 t/m 11) herhalen. (C) 
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Stap 13: Wanneer je alle groepen op de verdeler gevuld hebt met water mag je alle groepen opendraaien en het 
laatste stukje nog bijvullen met de aanvoerslang. (C)

Stap 14: Je kan de waterslang uitzetten. (D)

Stap 15: Vervolgens kun je de slangen op de vul/aftap onder op de verdeler losdraaien en de vul/aftap weer dicht-
draaien door middel van de wieltjes. Let op: hier kan water dat in de slang is overgebleven, vrijkomen. (D) 

Stap 16: De verdeler staat nu op waterdruk.

Stap 17: Controleer de ruimtes waarin je de vloerverwarming hebt gelegd op water. Zo weet je of er geen lek is 
ontstaan.


