
Handleiding pompschakelaar voor vloerverwarmings-installaties. 

Inhoud van de verpakking 

• 1 stuks pompschakelaar (pumpcontroller) 
• 2 stuks pluggen en schroeven 
• 1 stuks kartonnen boormal 
• 2 stuks tie-ribs t.b.v. bevestiging temperatuurvoeler 

De pompschakelaar is standaard voorzien van een randgeaarde stekker en een 
randgeaarde contrastekker, dus eenvoudig te verbinden tussen wandcontactdoos en de 
stekker van de circulatiepomp. Steek de randgeaarde stekker te allen tijde rechtstreeks 
in een randgeaarde wandcontactdoos. Gebruik geen verlengsnoer. 

Montage en gebruik 

De temperatuurvoeler (het metalen buisje aan de dunne kabel) dient te worden 
vastgezet met de 2 tie-ribs op de CV aanvoerleiding boven de thermostaatkraan van de 
verdeelunit. De pomp schakelt uit bij een watertoevoer temperatuur lager dan 35° C en 
schakelt weer in wanneer de temperatuur hoger  dan 35° C wordt. De pomp draait 
buiten het stookseizoen 10 minuten per 24 uur. 

De pompschakelaar heeft dus tot doel het schakelen van de pomp van de 
vloerverwarmingverdeelunit, op een vooringestelde temperatuur van ca. 35°C. Het is 
niet toegestaan de pompschakelaar voor andere doeleinden te gebruiken. 

In bedrijf stellen 

De pompschakelaar is zodanig geprogrammeerd dat, na onder spanning te zijn gezet, 
eerst automatisch gestart wordt met de 10 minuten draaicyclus, ongeacht de 
temperatuur. Na deze 10 minuten volgt het programma zijn eigen weg. 

Uitleg symbolen op de pompschakelaar: 

 Led (groen) is aan indien de pompschakelaar wordt gevoed met netspanning 

 Led (rood) is aan indien de pomp in werking is 
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