Instructie Infrarood verwarming
Algemeen:








Het lijkt een hele tekst, maar de werking is heel simpel. Lees de instructie goed door.
De infrarood systemen staan allemaal standaard op een automatisch programma ingesteld.
Dat betekent dat zij zijn uitgeschakeld en alleen de vorstbescherming is ingesteld op 5
graden. Dus de systemen gaan alleen automatisch aan, indien de temperatuur beneden de 5
graden Celsius komt.
De theekamer alleen aanzetten indien die ruimte daadwerkelijk wordt gebruikt.
Indien de infrarood verwarming in de zaal aanstaat, kan de centrale verwarming uitgezet
worden. Daarmee voorkomen we onnodig gasgebruik en worden de radiatoren in de zaal
niet warm (algemene klacht tijdens evenementen). De thermostaat hangt in de theekamer,
achter de bar.
Indien de centrale verwarming aan moet blijven staan, nooit hoger zetten dan 17 graden.
Dan wordt het in de zaal al snel onbehaaglijk warm bij de radiatoren.

Zaal:






Het systeem werkt op gas. Je kunt aan de buitenkant van het systeem niet zien of hij brandt.
De zwarte pijp wordt b.v. niet rood of oranje.
De regelkast/thermostaat hangt tussen de bar en de zaal.
Aanzetten:
o Druk op de linker toets van het paneel. Er verschijnt een bericht dat je gaat
overschakelen naar de comfort modus. Feitelijk haal je hem daarmee uit het
automatische programma en schakelt over op handmatige bediening.
o Druk nu op de middelste knop. Het systeem staat nu handmatig (comfort modus). Er
verschijnt op de display een tekst, waarmee je kunt instellen hoelang het systeem
aan moet blijven. Dit is standaard ingesteld op 5 uur. Gewoon accepteren door de
middelste toets weer in te drukken. Eventueel kun je met de linker- en rechtertoets
de tijd anders instellen.
o Er verschijnt in de display de ingestelde temperatuur. Die is standaard ingesteld op
22,5 graden. Met de linker- en rechtertoets kun je die verhogen of verlagen. 21
graden moet voldoende zijn. Druk op de middelste toets. Het systeem gaat nu aan en
de groene schakelaar op het paneel gaat branden.
o Het duurt ongeveer 2 minuten voordat je warmte voelt (onder het systeem).
Normaal zou na 30 minuten de ruimte op temperatuur moeten zijn (indien het niet
extreem koud is).
o Bovenop de regelunit zit een groene schakelaar met twee standen. Stand 1 betekent
dat de verwarming op hoog vermogen werkt. Stand 0 betekent dat het systeem op
laag vermogen werkt. Gewoon op stand 1 laten staan. Eventueel kun je hem tijdens
voorstellingen op stand 0 zetten. Het systeem maakt dan minder geluid en warmt
minder snel op.
Uitzetten:
o Druk op de linker toets. Het systeem gaat nu uit en keert terug naar de automatische
modus (vorstbescherming). De groene schakelaar gaat uit.



Controleer bij het verlaten van de Groene Zwaan altijd of het systeem uit staat (groene
schakelaar niet verlicht).

Theekamer:









Het systeem werkt op elektriciteit. Je kunt aan de buitenkant van het systeem niet zien of hij
brandt. De zwarte panelen worden niet rood of oranje.
De thermostaat hangt achter de bar in de theekamer, naast de deur.
De maximum temperatuur is ingesteld op 21 graden Celsius.
Aanzetten:
o Druk op de toets “prg”. Het systeem schakelt over van het automatische programma
naar handbediening. Op het display verandert de aanduiding “prg” (program) in
“man” (manual).
o Stel de gewenste temperatuur in met de linker- en rechter toets. De temperatuur
kan niet hoger dan op 21 graden worden ingesteld.
o Het systeem gaat aan.
Uitzetten:
o Druk op de toets “prg”. Het systeem keert terug in de automatische modus met
alleen vorstbescherming. Het display geeft “prg” aan in plaats van “man”.
Controleer na het verlaten van de Groene Zwaan altijd of het systeem uit staat (“prg”).

Toiletten:









Het systeem werkt op elektriciteit. Je kunt aan de buitenkant van het systeem zien of hij
brandt. De drie panelen geven een oranje licht.
De thermostaat hangt in het toiletblok. Na binnenkomst links hoog naast de deur.
De maximum temperatuur is ingesteld op 19 graden Celsius.
Aanzetten:
o Druk op de toets “prg”. Het systeem schakelt over van het automatische programma
naar handbediening. Op het display verandert de aanduiding “prg” (program) in
“man” (manual).
o Stel de gewenste temperatuur in met de linker- en rechter toets. De temperatuur
kan niet hoger dan op 19 graden worden ingesteld.
o Het systeem gaat aan.
Uitzetten:
o Druk op de toets “prg”. Het systeem keert terug in de automatische modus met
alleen vorstbescherming. Het display geeft “prg” aan in plaats van “man”.
Controleer na het verlaten van de Groene Zwaan altijd of het systeem uit staat (“prg”).

