WANNEER BELT U HVC KRINGLoOPENERGIE?

• Wanneer er geen warm water uit de kraan komt.
•	Bij een lekkage aan de warmte unit:
- Draai afsluiters 1, 2, 5 en 6 van uw warmte unit dicht.
- Bel direct ons storingsnummer 0800 - 482 3637.

WANNEER BELT U UW INSTALLATEUR?

• Als u een probleem heeft met uw radiator.
•	Problemen met uw temperatuurregeling/thermostaat
van de woning.
De binnenhuisinstallatie (radiatoren/vloerverwarming)
valt onder uw eigen verantwoordelijkheid. Uw
binnenhuisinstallateur kan deze problemen verhelpen.

ONGEMERKT GOED BEZIG
MET WARMTE VAN
HVC KRINGLOOPENERGIE
Informatie over bijvoorbeeld uw
warmteverbruik, tarieven, voorwaarden en
technische informatie vindt u op
www.hvckringloopenergie.nl
of bel met de klantenservice via
088 – 64 64 100.
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WAT KUNT U ZELF DOEN?

•	Bij onderhoud is het belangrijk dat de warmte unit
goed bereikbaar is voor de monteurs. Zorg ervoor
dat de warmteleidingen, afsluiters en kruipluiken
goed bereikbaar zijn.
•	Controleer regelmatig of er geen lekkage in de
meterkast is.
•	Kijk voor veelgestelde vragen bij problemen
eerst op hvckringloopenergie.nl. Ook vindt u
hier informatie over waar u op moet letten bij het
vervangen van radiatoren.

BEL BIJ WARMTE STORING: 0800 – 482 3637
24/7 GRATIS BEREIKBAAR
BEL BIJ WARMTE STORING: 0800 – 482 3637
24/7 GRATIS BEREIKBAAR

1. DE WARMTEMETER

HOEVEEL WARMTE VERBRUIKT U?

Op de warmte unit is een warmte-meter geplaatst.
In het afleesvenster van de warmtemeter is te zien
hoeveel warmte u afneemt.
Als u de bedieningsknop
indrukt, verschijnt steeds een
ander meetgegeven in het
afleesvenster.
Om inzage te krijgen in uw verbruik kunt u uw
meterstanden af en toe controleren. Een keer per
jaar kunt u via mijnkringloopenergie.nl of via de
klantenservice aan ons uw meterstanden doorgeven.

2. DE WARMTE UNIT

REGELT WARME RADIATOREN & VLOERVERWARMING
EN WARM KRAANWATER

In uw meterkast is een warmte unit geplaatst.
Hierop zijn de leidingen van de binnenhuisinstallatie
(radiatoren en/of vloerverwarming) aangesloten (5+6).
Het water van minimaal 70°C stroomt vanuit het
warmtenet (2) naar de warmte unit in de meterkast.
Vanaf hier gaat dit warme water rechtstreeks naar
uw verwarming. Het afgekoelde water stroomt
weer terug het warmtenet (1) in voor een nieuwe
opwarmronde.
Voor warm kraanwater bevindt zich een warmtewisselaar (6) in de warmte unit. Deze zorgt ervoor dat
het koude kraanwater (3) minimaal tot 55°C wordt
verwarmd. Het kraanwater heeft is beveiligd met een
terugstroombeveiliging (8). Het opgewarmde water
(4) stroomt direct naar uw warmwaterkranen in uw
badkamer of keuken.
Hiernaast is afgebeeld welke onderdelen eigendom
zijn van HVC en welke eigendom zijn van de
woningeigenaar of verhuurder, zodat u weet wie u
voor storingen moet benaderen.
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