Aansluitsets 2e kamerthermostaat
Set 1. draadloze klokthermostaat

Artikelnummer
Bruto adviesprijs

: 07.90.80.047
: € 310,50 exclusief BTW

Inhoud set 1.
In de verpakking van de set met de draadloze klokthermostaat treft u het volgende aan:
1. CMT 927 A1015 draadloze klokthermostaat
2. R6660D1017 ketelregeling/relais module
3. Y-VC8615AG1100 tweewegklep met eindschakelaar cq. contact
4. Installatievoorschrift, installatierichtlijnen en gebruikershandleidingen.

Set 2. aan/uit kamerthermostaat

Artikelnummer
Bruto adviesprijs

: 07.90.80.048
: € 198,74 exclusief BTW

Inhoud set 2.
In de verpakking van de set met de aan/uit thermostaat treft u het volgende aan:
1. T87G1006 kamerthermostaat Round On/Off
2. Y-VC8615AG1100 tweewegklep met eindschakelaar cq. contact
3. Installatievoorschrift, installatierichtlijnen en gebruikershandleidingen.

Omschrijving:
De Daalderop aansluitsets zijn samengesteld om het aansluiten van een 2e kamerthermostaat op het 2e cv-circuit
bij de CombiFort en CombiPact te vereenvoudigen. Met deze sets kan een tweede cv groep zoals radiatoren op
studeerkamer, badkamer radiator of vloerverwarming onafhankelijk van de hoofdverwarming geregeld worden
zonder dat de overige radiatoren in de woning warm worden. Indien de vloerverwarming direct op het 2e circuit
wordt aangesloten dient, bij voorkeur in de retour aansluiting van het 2e cv circuit, een RTL ventiel gemonteerd te
worden om een te hoge temperatuur op de vloerverwarming te voorkomen.

Installeren:
1. Let op! monteer bij CombiFort eerst op de aansluiting van het tweede cv circuit het overstort ventiel
(aanvoer aansluiting) en monteer vervolgens de tweewegklep.
2. Let op! monteer bij CombiPact eerst op de aansluiting van het tweede cv circuit het expansievat (retour
aansluiting) en monteer vervolgens de tweewegklep.
3. Leidingen en radiatoren vervolgens aansluiten zoals aangegeven op de aansluitschema’s.
4. Monteer in de aanvoer of retour aansluiting van het tweede circuit bijvoorbeeld een Taco setter of een
voetventiel om de circulatie in te regelen op het maximale aantal kW welke mogelijk zijn op het 2e cv
circuit. De maximale aansluitingen op het 2e cv circuit zijn; CombiPact toestellen 2,5 kW en voor de
CombiFort toestellen 5 kW.
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