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1. Handleiding afleverset Fort Isabella Vught 
Uw woning wordt verwarmd door een collectief systeem. In deze handleiding leest u hoe de 

installatie werkt en wat u moet doen bij eventuele storingen. Lees dit goed door en bewaar 

deze informatie in de buurt van de installatie. Ook voor eventuele volgende bewoners is deze 

informatie belangrijk. Laat deze handleiding daarom in de woning achter als u verhuist.  

2. Afleverset 

Afleverset in uw woning 

De warmte bereikt uw woning via een warmtedistributienet met verdeelstations. De warmte-

installatie in uw woning bestaat o.a. uit de afleverset en verbruiksmeter zoals weergegeven in 

Figuur 2. De afleverset bestaat uit een warmte station (boven) en een koude station (onder). Er 

zijn diverse aanvoer- en retourleidingen op aangesloten die voorzien zijn van kranen 

(afsluiters). Ook hoort er een digitale verbruiksmeter bij het warmte station van de afleverset. 

Hierop wordt het verbruik van uw warmte en warmtapwater bijgehouden.  

De opstellingsruimte 

De plek waar de afleverset staat, moet goed toegankelijk zijn en blijven bijvoorbeeld in geval 

van calamiteiten, storingen of voor inspectie of reparatie. U hoeft geen onderhoud aan de 

afleverset te plegen. Het af en toe afstoffen en/of voorzichtig reinigen van de afleverset is 

uiteraard wel toegestaan. Gebruik voor het reinigen nooit reinigingsmiddelen en reinig alleen 

voorzichtig met een droog of licht met water bevochtigd, niet schurend en krassen 

veroorzakend, doekje. 

Verwarming van uw woning 

De afleverset zorgt ervoor dat er warm cv-water vanuit het aanvoerdistributienet naar de 

radiatoren, convectoren of vloerverwarming in uw woning gaat. Het afgekoelde water gaat 

via de afleverset terug naar het retourdistributienet. De drukverschilregelaar is voor uw 

woning op de juiste waarde ingeregeld. Voor een comfortabele en veilige werking van uw 

verwarming is het van belang dat u deze instelling niet wijzigt. 

Afsluiten 

Staan de rode en/of blauwe hendels horizontaal, zoals het geval bij de blauwe hendel in 

Onderstaande afbeelding, dan zijn de leidingen afgesloten! De binneninstallatie krijgt in dit 

geval geen warmte, koude en/of warm water.  

Staan de rode en/of blauwe hendels verticaal, het 

lange gedeelte naar beneden en in lijn met de 

leiding, dan zijn de leidingen geopend! De 

binneninstallatie krijgt in dit geval wel warmte, 

koude en/of warm water.  

Het is goed om deze afsluiters eens open en dicht te 

zetten, u kunt hier niets mee kapot maken. 

 
Figuur 1 Afsluiter, dicht (links) en open (rechts) 
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Figuur 2 Afleverset 
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3. Warmtestation 
Aan de onderzijde van het warmte station zijn diverse leidingen aangesloten.  

 

 

Figuur 3 Montage beugel Warmte – LET OP KLEUR HENDELS! 

 

Figuur 4 De twee middelste nippels zijn niet van toepassing. Afsluiten van set middels de rode en blauwe kogelkranen 
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4. Verbruiksmeter 
Voor het registreren van de warmte en het 

warme water die u in uw woning verbruikt, is er 

een digitale verbruiksmeter geplaatst. Deze 

meter meet hoeveel verwarmingswater door 

de afleverset in uw woning stroomt. Ook de 

temperatuur van het aanvoerwater verwarming 

en de temperatuur van het retourwater 

verwarming wordt gemeten. Met deze 

gegevens berekent de meter het warmte-

verbruik. Dit warmteverbruik geven we weer in 

GigaJoules (afgekort: GJ). Standaard geeft de 

meter het totaal aantal GJ weer (met drie cijfers 

achter de komma wat tot op dat moment aan 

de woning is geleverd).  

 

De in uw woning geplaatste digitale 

verbruiksmeter is opgenomen in een netwerk. 

We kunnen de meterstanden op afstand 

automatisch uitlezen. Een handmatige 

meteropname behoort dus tot het verleden. 

Ook zijn we op deze wijze in staat om uw 

verbruik en het goed functioneren van de 

meter, regelmatig te controleren. De 

toegepaste verbruiksmeter is van 

hoogwaardige kwaliteit.  

 

Zichtbaar maken meterstanden 

De GJ-stand is standaard zichtbaar op de 

verbruiksmeter.  

De verbruiksmeter in uw woning is als 

onderstaand weergegeven.  

 

 

 

Figuur 5 Verbruiksmeter 
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5. Koude station 
De afleverset zorgt ervoor dat er koel-water vanuit het aanvoerdistributienet naar de vloerverwarming 

in uw woning gaat. Het “opgewarmde" water gaat via de afleverset terug naar het retourdistributienet. 

De drukverschilregelaar is voor uw woning op de juiste waarde ingeregeld. Voor een comfortabele en 

veilige werking van uw koeling is het van belang dat u deze instelling niet wijzigt. 

Aan de onderzijde van het koude station zijn diverse leidingen aangesloten.  

 

 

Figuur 6 Montage beugel Koude – LET OP KLEUR HENDELS! 
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Figuur 7 De twee middelste nippels zijn niet van toepassing. Afsluiten van set middels de rode en blauwe kogelkranen 

6. Isolatiekap 
Bij een meterkastontwerp moet rekening gehouden worden met voldoende ventilatie om de 

warmte af te voeren die diverse componenten in de meterkast produceren. De totale 

warmteproductie van alle componenten in de meterkast mogen niet hoger zijn dan 100 Wth. 

Om de bijdrage van een afleverset aan de totale warmteproductie in de meterkast te beperken 

past men een isolatiekap toe. 

 

Figuur 8 Isolatiekap 
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Figuur 9 Borgschroefjes in isolatiekap 

 

7. Drukverschilregelaar 
Een drukverschilregelaar compenseert de drukverschillen die in de cv-installatie door het 

dichtgaan van kranen ontstaan. Het compenseren van de drukverschillen zorgt ervoor dat de 

waterstroom naar de vloerverwarming en de pompdruk constant blijven. Hierdoor wordt 

lawaai in de leidingen en ongelijkmatige verwarming voorkomen. 

 


