VERWARMING
Onze woning is voorzien van z.g. “NACHTSPEIGERGERÄTE” voor de verwarming.
Deze (speksteen)kachels zijn voorzien van speciale stenen elementen die ’s nachts worden opgewarmd door middel
van elektra en op de dag hun warmte weer afgeven. In Duitsland is de nachtstroom aanmerkelijk goedkoper dan de
dagstroom en wordt dit systeem veelvuldig toegepast.
Belangrijk is om bij aankomst even te controleren of de kachels ( woonkamer bij het raam) op 3 staan. Zoniet, dan
mag u de knop naar 3 draaien.
De nieuwere kachels (woonkamer/eethoek en in de keuken) hebben 2 draaiknoppen en werken onafhankelijk van de
kamerthermostaat. Hier zit ook een aan/uit schakelaar op die u kunt inschakelen.
De volgende ochtend de knop weer terugdraaien naar 1.
De thermostaat heeft GEEN invloed op de nachtopwarming!
De thermostaat kunt u bij aankomst al wel reeds op de gewenste temperatuur zetten.
’s Nachts kunt u de thermostaat het beste op 0 zetten als u geen warmte wenst, dit geldt natuurlijk niet voor de
wintermaanden.
In de woonkamer is ookeen infraroodpaneel geïnstalleerd. Heel eenvoudig steekt u de stekker in het stopcontact en
in een mum van tijd is het heerlijk warm. Niet vergeten de stekker bij het verlaten van de woning weer uit het
stopcontact te halen, voorkom onnodige stookkosten! Infrarood verwarming door middel van panelen is net zoals
alle ander vormen van infraroodverwarming 100% veilig. De oppervlakte temperatuur van het infrarood
warmtepaneel wordt nooit hoger dan 90 graden Celsius waardoor er bij aanraking geen gevaar is voor directe
verbranding.
De beheerder zal in de winterperiode de dag vóór uw aankomst de kachels reeds op de juiste stand (in principe 3)
zetten, zodat het al lekker behaaglijk is als u aankomt.
Het ENIGE NADEEL is: indien de kachels ’s nachts niet zijn opgewarmd, geven zij overdag ook geen warmte af!
Draaien aan de knoppen helpt in dat geval absoluut niet!

