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VENT-O-MATIC

Zuinig op energie, niet op comfort 
Gefeliciteerd met de aankoop van jouw VENT-O-MATIC. 

De VENT-O-MATIC zorgt ervoor dat de luchtstroom van uw radiator en bij gevolg ook de warmteafgifte wordt verhoogd. Hiermee wordt 
tot 60% meer warmte uit uw radiator onttrokken. Met de VENT-O-MATIC ventilatoren wordt de warmte van je radiator beter, sneller 
en gelijkmatiger verdeeld in de ruimte. Zo heb je in een mum van tijd een lekker warme kamer. Ook kan je de temperatuur van je CV-
systeem lager instellen zonder in te leveren op comfort en bespaar je op je energiefactuur.

SLIM EN GEBRUIKSVRIENDELIJK
De VENT-O-MATIC werkt volautomatisch. De regeling gebeurt net als bij een gewone radiator, via een thermostatische kraan al dan niet 
gecombineerd met een kamerthermostaat. Niets nieuws onder de zon! VENT-O-MATIC heeft geen complex bedieningspaneel of bijkomende 
knoppen. 

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN SLIMME VENT-O-MATIC RADIATORVENTILATOREN?
• Zorgen voor een comfortabele warmte in huis
• Minder temperatuurschommelingen
• Energiebesparing tot wel 30%
• In de radiator gemonteerd, dus onzichtbaar
• Eenvoudig zelf te plaatsen
• Fluisterstil

GELUIDSDRUK
Dankzij de modulerende regeling geniet je zelfs zonder technische kennis van een aangenaam warmtecomfort. Het geluid van de ventilatoren 
die voor de extra convectiewarmte zorgen, is ook niet storend. Waar andere klassieke systemen meestal in 3 standen werken, past de  
VENT-O-MATIC convectietechnologie zich snel en stil aan de gevraagde temperatuur aan. Hierdoor zal het geluid altijd automatisch tot een 
minimum beperkt worden en nauwelijks hoorbaar zijn. Enkel wanneer de warmtevraag maximaal is draait de VENT-O-MATIC op volle kracht, 
zodat de omgevingsruimte snel op de gewenste temperatuur wordt gebracht. De gemeten geluidsdruk bedraagt dan op een afstand van 1 
meter voor een model van 600 mm hoog bij 1000 mm lang slechts 32 dB(A), fluisterstil dus. 

Hoe hard klinkt een decibel?

dB(A) Beleving Voorbeelden

10 Bijna niet te horen Ademhaling, vallend blaadje

20 Net hoorbaar Radiostudio, ruisen van boomblaadjes

30 Erg stil Bibliotheek (30 tot 40 dB), fluisteren

40 Stil Huiskamer, stil klaslokaal, zacht geroezemoes, koelkast

50 Beperkt geluid Airconditioning, normale conversatie, vaatwasser
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Deze handleiding is bedoeld om u stapsgewijs uit te leggen hoe de VENT-O-MATIC correct geïnstalleerd dient te worden.  
Daarnaast worden de veiligheidsaspecten besproken. 

BELANGRIJK OM TE WETEN
• Lees voor het in gebruik nemen van de producten deze handleiding, met onder andere de veiligheidsvoorschriften, zorgvuldig door om 

zeker te zijn van het correct gebruik van de VENT-O-MATIC.
• De koper neemt op het ogenblik van de levering kennis van de gebruikershandleiding.
• Deze handleiding is met zorg samengesteld en gebaseerd op de standaard productuitvoeringen. 
• De illustraties in deze handleiding kunnen mogelijk afwijken van de werkelijke situatie.
• SRG is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebruik dat in strijd is met de voorschriften opgenomen in deze handleiding.

INSTALLATIE & PLAATSING
• Let op: de radiator kan warm zijn. Zet de thermostaat tijdelijk op lage temperatuur en wacht tot de radiator is afgekoeld. 
• Maak de ruimte rondom en onder de radiator vrij, zodat u de VENT-O-MATIC eenvoudig kunt monteren.
• Maak de radiator (voor-, achter- en binnenzijde) zo veel als mogelijk stofvrij, vooral de lamellen tussen de radiator. Bestaande radiatoren 

verzamelen vaak stof dat door de ventilatoren van de VENT-O-MATIC verspreid kan worden.
• Gebruik een stopcontact in de buurt van de radiator.

GESCHIKTE RADIATORTYPES
De VENT-O-MATIC is geschikt voor alle Henrad en Stelrad radiatoren type 22, 30 en 33, ZONDER middenaansluiting, zoals hieronder 
weergegeven.

ONGESCHIKTE RADIATORTYPES
De VENT-O-MATIC is NIET geschikt voor volgende Henrad en Stelrad radiatoren:
• Henrad en Stelrad radiatoren van het type 10, 11, 20 en 21 omwille van hun specifieke diepte;
• Henrad en Stelrad radiatoren MET middenaansluiting omwille van de verbindingsbuis onderaan de radiator;
• Novello, Premium All In en plintradiatoren omwille van hun specifieke consoles.
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De VENT-O-MATIC werd speciaal ontwikkeld voor radiatoren van het merk Stelrad en Henrad. Een goede montage, de correcte werking en de 
geluidssterkte in combinatie met radiatoren van andere merken kan niet worden gegarandeerd. SRG kan bijgevolg niet aansprakelijk gesteld 
worden voor slechte werking of schade ten gevolge van het gebruik met andere verwarmingslichamen.

WERKING
Bij het inpluggen van de stekker in het stopcontact zullen de ventilatoren, ter controle, kortstondig draaien. Indien de ventilatoren niet draaien, 
controleer dan of u alle installatiestappen correct heeft doorlopen. 

De VENT-O-MATIC is nu klaar voor gebruik. De ventilatoren van de VENT-O-MATIC zullen door de intelligente regeling pas draaien indien de 
radiator aan de onderzijde warm wordt. Dit zal circa 10 tot 30 minuten duren.

VERBRUIK
De VENT-O-MATIC wordt geleverd met een AC/DC adapter 240V/12V en zal een maximaal verbruik hebben van 1,2 tot 7W.

DEMONTAGE
Hoe de VENT-O-MATIC van de radiator afhalen:

• Trek de stekker uit het stopcontact
• Pak de VENT-O-MATIC stevig vast met beide handen en trek deze in een rustige beweging uit de radiator.

ONDERHOUD
Na verloop van tijd zal er stof aan de ventilatoren blijven plakken, zoals ook vaak bij radiatoren te zien is.  
Gebruik een droge doek om de VENT-O-MATIC schoon te maken. 

Let op: Gebruik geen stofzuiger om de VENT-O-MATIC te ontdoen van stof, dit kan de ventilatoren en elektronica beschadigen!

Nadat u de VENT-O-MATIC heeft gereinigd kan u de VENT-O-MATIC terugplaatsen zoals beschreven op pagina’s 6 en 7.

MAXIMALE GEBRUIKSTEMPERATUUR
De VENT-O-MATIC functioneert optimaal bij (zeer) lage radiatortemperaturen en kan gebruikt worden tot een radiatortemperatuur van 
maximaal 60 °C. Bij hogere radiatortemperaturen zal het geluid toenemen en de efficiëntie verminderen.

VERKOELEN
Verkoelen kan alleen in combinatie met een warmtepomp. De aanvoertemperatuur moet boven het dauwpunt blijven. Voor verkoeling dient de 
waterrichting door de radiator omgedraaid te worden en de thermostaatkop volledig open te staan. Bij een kamertemperatuur hoger dan de 
maximum temperatuurinstelling van de radiatorthermostaat, dient de thermostaatkop tijdelijk verwijderd te worden.

Als de aanvoer en retour van de radiator zich onderaan bevinden, zoals in onderstaande tekeningen, is deze niet geschikt om te verkoelen.
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GARANTIE
De VENT-O-MATIC geniet van een garantie van 2 jaar indien deze op een normale manier gebruikt wordt. Er is geen garantie op vochtschade of  
schade aangericht door foutief gebruik. Garantie is enkel van toepassing bij montage op radiatoren van het merk Henrad of Stelrad.

VEILIGHEID
• De VENT-O-MATIC is NIET geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes zoals in een badkamer. 
• Indien de VENT-O-MATIC voor koeling gebruikt wordt geldt het volgende. De temperatuur waarbij waterdamp in de omgevingslucht 

begint te condenseren wordt het dauwpunt genoemd. Condensvorming kan schade veroorzaken aan de VENT-O-MATIC, de radiator en 
de omgeving. De VENT-O-MATIC schakelt zichzelf niet uit wanneer het dauwpunt is bereikt. De klant dient daarom zelf het dauwpunt te 
controleren en te vermijden dat de temperatuur beneden het dauwpunt daalt om condensvorming te vermijden. 

• De adapter mag niet achter de radiator in een stopcontact geplaatst worden.

STORING OPLOSSEN
Mocht u problemen ondervinden, dan vindt u wellicht de oplossing in de onderstaande tabel. 

Waargenomen storing Oplossing

Ventilatorstoring

Ventilatoren draaien niet

Controleer of de adapterpin goed in de VENT-O-MATIC 
gestoken is.

Verwijder de adapter uit de VENT-O-MATIC en stopcontact, 
wacht 30 seconden en plaats deze opnieuw.

Controleer of de temperatuursensoren correct geplaatst zijn.

Controleer of de radiator gelijkmatig warm wordt. Indien 
niet, ontlucht de radiator.

Indien de onderzijde (te lang) koud blijft kan het nodig 
zijn om uw radiatoren waterzijdig in te regelen. Raadpleeg 
hiervoor een installateur.

1 of 2 delen werken niet
Controleer of de verbindingsplug tussen de delen goed 
aangesloten is.

De ventilatoren vertonen een pulserend 
gedrag

De temperatuursensor zit niet goed in de printplaat 
bevestigd. Druk het stekkertje van de temperatuursensor 
verder in de printplaat.

Ophangprobleem
De VENT-O-MATIC blijft niet hangen of 

hangt scheef

Mogelijk zit de ophangbeugel schuin of foutief tussen de 
lamellen. Haal deze volledig uit de radiator, positioneer de 
beugel zodat deze op de 2 posities met de beugels precies 
tussen de radiatorplaten past en duw deze gelijktijdig naar 
boven. Indien er een ophangbeugel stuk is, contacteer dan 
onze customer service.
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Installatie
 
De installatie is heel eenvoudig. Je bevestigt de VENT-O-MATIC aan de binnenkant van je radiator en plugt de stekker in het stopcontact. 
Na de installatie hoef je niks meer te doen doordat hij zichzelf in- en uitschakelt met zijn temperatuurgevoelige sensoren.

1) In de verpakking: Handleiding, adapter, kabelklemmetjes en naargelang de radiatorlengte 1, 2 of 3 delen van de VENT-O-MATIC.
2) Verwijder de bescherming van de VENT-O-MATIC en verwijder eventuele achtergebleven lijmresten.
3) Klik de VENT-O-MATIC in je radiator, let goed op dat de klemmen in het kanaal klikken zoals weergegeven op de tekeningen en niet tussen 
de lamellen.
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4) Koppel de delen van de VENT-O-MATIC.
5 en 6) Verwijder de folie van de kabelklemmetjes en plak deze tegen de onderzijde van de radiator. Werk zo de verbindingskabels mooi weg.
7) Stop de plug in de voorziene opening van de VENT-O-MATIC en de stekker in het stopcontact. Plooi ook de sensor naar buiten, deze dient 
zich buiten de radiator te bevinden.
8) Bij radiatoren met een onderaansluiting moet het deel van de VENT-O-MATIC met markering “R” steeds aan de zijde van de radiatorkraan 
gemonteerd worden. Indien aanwezig moet het deel met markering “M” in het midden geplaatst worden, dit past maar op 1 manier.
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T. +32 (0)14 212 075

Assortiment
ONDERAANZICHT RADIATOR (MET RADIATORKRAAN AAN DE RECHTERZIJDE)

L 500 art. nr. T220105

L 600 art. nr. T220106

L 700 art. nr. T220107

L 800 art. nr. T220108

L 900 art. nr. T220109

L 1000 art. nr. T220110

L 2000 art. nr. T220120

ONDERAANZICHT RADIATOR (MET RADIATORKRAAN AAN DE LINKERZIJDE)

L 500 art. nr. T220105

L 600 art. nr. T220106

L 700 art. nr. T220107

L 800 art. nr. T220108

L 900 art. nr. T220109

L 1000 art. nr. T220110

Radiator- 
lengte

Aantal 
delen

Aantal ventilatoren

“L” “M” “R”

500 1 4 - -

600 1 5 - -

700 1 6 - -

800 1 8 - -

900 1 9 - -

1000 2 4 - 5

Radiator- 
lengte

Aantal 
delen

Aantal ventilatoren

“L” “M” “R”

1100 2 5 - 5

1200 2 5 - 6

1400 2 6 - 7

1600 3 5 5 5

1800 3 6 5 7

2000 3 6 8 7
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L 1800 art. nr. T220118

L 1600 art. nr. T220116

L 1400 art. nr. T220114

L 1200 art. nr. T220112

L 1100 art. nr. T220111

L 2000 art. nr. T220120

L 1800 art. nr. T220118

L 1600 art. nr. T220116

L 1400 art. nr. T220114

L 1200 art. nr. T220112

L 1100 art. nr. T220111


