Hoe houd je je huis op temperatuur
met de Inventum Spaarpomp?
Je woning wordt verwarmd door de Inventum Spaarpomp. Dit betekent
voor jou het comfort van een constante temperatuur tegen lagere
energiekosten. Doordat de warmtepomp van een andere technologie
gebruik maakt, zul je de thermostaat op een andere manier moeten
gaan gebruiken dan je misschien gewend bent. Graag geven we
je tips hoe je de thermostaat en centrale afzuiging slim met
elkaar laat samenwerken om je woning zo zuinig mogelijk
te verwarmen.

Wat betekent dit voor jou?
De Spaarpomp houdt je woning op de temperatuur die je
hebt ingesteld. Wanneer je de temperatuur hoger zet, kan
de cv-ketel voor korte tijd bijspringen. Zodra de gewenste
temperatuur bereikt is, houdt de Spaarpomp de
temperatuur op het nieuwe niveau. Een van de voordelen
is dat je radiatoren nu niet meer gloeiend heet worden
en vervolgens weer afkoelen. Ze hebben een
constantere, lagere temperatuur en voelen
daardoor meestal lauwwarm aan.

Het regelen van de
temperatuur in de woning

Tip
Frisse lucht in huis is
belangrijk. Af en toe de ramen
open zetten is prima, maar niet
te lang. Want hiermee verlies
je ook warmte die uit de lucht
gewonnen kan worden.

Bij goed geïsoleerde woningen is het
verstandig om één constante
temperatuur aan te houden. Wanneer je
de temperatuur toch graag wat lager wilt
hebben, bijvoorbeeld als je naar bed
gaat, zet dan de thermostaat niet meer
dan twee graden lager. Dit geeft het
meeste comfort en is ook het zuinigst.
Onnodig hoge temperaturen stoken is
nadelig voor zowel de ketel als de
Spaarpomp.

Tip
Houd het eenvoudig voor jezelf en stel de
temperatuur één keer in. Dan heeft
je woning altijd de juiste temperatuur.

Hoe werkt de thermostaat?
De Spaarpomp is geïnstalleerd met één van de
hiervoor geschikte thermostaten*
1. Draai aan de knop om de gewenste
temperatuur in te stellen. Je ziet de
temperatuur in de display verschijnen.
2. Na drie seconden verschijnt in het scherm
de huidige temperatuur van de ruimte.
3. Wanneer het vlammetje brandt, is de
cv-ketel in bedrijf om de woning op
temperatuur te brengen. In de tussentijd
blijft de warmtepomp gewoon doorwerken.
Dit is niet zichtbaar op de thermostaat.
4. De Spaarpomp houdt je woning op de
temperatuur die je hebt ingesteld. Houd
er rekening mee dat de woning minder
snel afkoelt dan je gewend bent. Dit is
ook afhankelijk van het jaargetijde en
de isolatie van de woning.
* Kijk op www.spaarpomp.nl voor alle
geschikte thermostaten.

Centrale afzuiging in je woning
De Spaarpomp haalt energie uit de ventilatie
lucht. Daarom is je woning voorzien van een
centrale afzuiging, die je kunt bedienen met de
drie-standen schakelaar in de keuken en/of de
badkamer. Door slim om te gaan met de
ventilatiestanden kun je besparen op je
gasrekening. Als je thuis bent, staat de
Spaarpomp standaard in ventilatiestand 2.
Daarnaast zijn er verschillende activiteiten,
waarbij een andere stand wenselijk is. Wil je op
meerdere plekken in je huis een driestandenschakelaar? Neem dan contact op met je
installateur.

Stand 1 (laag):
Dit is de afwezigheidsstand. Je kunt deze
inschakelen wanneer je de woning verlaat.

Stand 2 (midden):
Zet de ventilatie op deze stand wanneer je
thuis bent.

Stand 3 (hoog):
Zet de ventilatie op deze stand wanneer je gaat
koken of douchen. De warme, vochtige lucht
wordt afgevoerd en gebruikt om je huis energiezuinig te verwarmen. Na het koken of douchen
zet je de schakelaar na ongeveer een half uur
terug op stand 2.

Tip
Bij het koken of douchen kan een
timer uitkomst bieden. Deze stel je één
keer in. Zodra je de timer activeert
gaat deze naar stand 3 voor een
bepaalde tijd en zakt na afloop
automatisch weer naar de laatst
gebruikte stand.

Tip
Houd de ramen in toilet en badkamer
gesloten, op deze manieren heeft de
Spaarpomp meer rendement en worden
de omliggende ruimtes mee geventileerd.

