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- ADEK Installatie Advies is opgericht in 1998

- Gevestigd aan de Veenweg 6B te Moordrecht
- Projectmatige inzet bij nieuwbouw- en renovatieprojecten
- Utiliteit, woningbouw en industrie

Opdrachtgevers

- (Semi-)overheden
- Projectontwikkelaars, Architectenbureaus
- Aannemers en installatiebedrijven
- Verenigingen van Eigenaren en particulieren
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Opdracht ADEK Installatie Advies

Fase 1

- Inventarisatie aanwezige installatie

- Uitvoeren controleberekeningen

- Onderzoek naar oorzaak klachten

- Het doen van voorstellen tot verbetering

Fase 2

- Nadere uitwerking voorstellen 
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Installatieprincipe

Ketelinstallatie:

Cascadeopstelling van

7 c.v.-ketels

Remeha Quinta Ace 160

147,7kW elk.

Weersafhankelijk geregeld
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Weersafhankelijk regelen
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2-pijps aansluitprincipe van radiatoren
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1-pijps aansluitprincipe van radiatoren
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Principe leidingloop
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Klachten bewoners

- Radiatoren worden maar half warm

- Te koud in de woning

Bevindingen ADEK

- Klein temperatuurverschil tussen aanvoer en    
retour in het ketelhuis   

- Onbalans in de installatie                            

- Relatief lage aanvoerwatertemperatuur

- Onjuiste bediening thermostaatkranen
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Thermostaatkraan
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Werking van een thermostaatkraan

- Per vertrek de gewenste temperatuur instellen

- De thermostaatkraan houdt de temperatuur constant op de ingestelde 
waarde
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Werking radiatorthermostaat.

Deze is voorzien van een ingebouwde voeler.

Afhankelijk van de temperatuur in het vertrek laat 
de voeler meer of minder water door.

Bij het bereiken van de temperatuur wordt net 
zoveel doorgelaten als nodig is om de 
ruimtetemperatuur te handhaven

Hierdoor is de temperatuur aan de bovenkant 
warm en onder lauw.

Bij voldoende zoninstraling sluit de 
thermostaatkraan helemaal.

Er wordt dan geen energie verspild. 
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Gebruikelijk temperatuurverloop in een radiator
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Belangrijk voor de goede werking.

Dek de voeler niet af.

De lucht in de ruimte moet ongehinderd rond de 
voeler kunnen stromen, zodat de juiste 
temperatuur wordt gemeten en een goede 
regeling mogelijk is. De voeler zit in de 
radiatorthermostaat onder de instelknop.

De thermostaat dient dan ook niet bedekt te 
worden door natte handdoeken, gordijnen, 
radiatorbekleding of meubels etc. 
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Diverse uitvoeringen
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Instelling van de temperatuur.
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Instelling van de temperatuur.

Voor het verlagen van de temperatuur tijdens de nacht, 
of als u enkele uren weg gaat, is het advies de 
thermostaat met één cijfer te verlagen. Dit komt overeen 
met 3 a. 4ºC. 
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Thermostaatkraan met afstandbediening.
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Uitgebracht advies (fase 1) voor aanpassingen aan de installatie.

- Plaatsen inregelventielen in de bergingen en het instellen van 
de juiste waterhoeveelheid per strang.

- Instellen juiste pompcapaciteit.

- Instellen hogere stooklijn.

- Toepassen waterbehandeling.
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Principe leidingloop
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Weersafhankelijk regelen
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Nadere uitwerking (fase 2) voor aanpassingen aan de installatie.

- Het maken van warmteverliesberekeningen van de 
verschillende woningtypen.

- Het maken van een leidingberekening en het bepalen van de 
instellingen van de te plaatsen inregelventielen in de 
bergingen.

- Het bepalen van de pompcapaciteit.




