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Problemen oplossen V1 

De pomp geeft geen lichtjes 
Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit. 
Controleer of er stroom op het stopcontact staat.  

Indien bovenstaande in orde is  
Mogelijk: de maximaalbeveiliging is ingeschakeld. Indien de verdeler te heet 
wordt (>50°C) treedt de maximaalbeveiliging in werking. De stroomtoevoer naar 
de pomp wordt dan onderbroken. Als de verdeler afkoelt zal de pomp 
automatisch weer aangaan. De zwarte clickson maximaal beveiliging op de 
pompunit tussen de pomp en de aanvoerbalk met de rode flowmeters is 
bevestigd.   

Oorzaken voor een te hete verdeler:  
Temperatuur van de thermostaatknop te hoog ingesteld, de CV leiding aanvoer en retour zijn 
omgedraaid, de thermosstaatknop is niet goed gemonteerd, de thermostaatknop of de 
thermosstaatklep zijn defect. Mogelijk kabelbreuk: Neem contact op met ons of de verdeler 
fabrikant op.  

De flowmeters geven geen indicatie 
• Controleer of de pomp functioneert.
• Controleer of de betreffende groepen open staan (blauwe dop aan achterzijde moet 

losgedraaid zijn).
• Controleer of de flowmeters open staan. (Rode ring omhoog schuiven en flowmeter uitdraaien).
• Controleer of het systeem goed ontlucht is.
• Geen resultaat: Neem contact met ons of de verdeler fabrikant op.

Geen warmteafgifte 
• Geen warmtevraag door kamerthermostaat: stel thermostaat hoger in om warmtevraag

te creëren.
• Pomp loopt niet: Controleer indicatie flowmeters.
• Geen of onvoldoende aanvoer van warm water:

o Juiste Ø aanvoer- en retourleiding?
o Is de aanvoertemperatuur vanaf de CV ingesteld op 60°C of hoger?

• Geen resultaat: Neem contact met ons of de verdeler fabrikant op.

Druk primaire warmtebron is te laag 
Controleer in de eerste twee weken na de installatie van de verwarming regelmatig of de druk van de 
primaire warmtebron op het gewenste niveau is. Indien de druk te laag is dient voor een goede werking 
van de primaire warmtebron de druk te worden opgevoerd tot het gewenst niveau. Bij een te hoge druk 
zul je water moeten aftappen.  




