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ClimaRad�2.0�elektrische�radiator
Installatiehandleiding 



Figuur 1

Stap 1. Plaatsen boormal

Hoogte boormal

Y= Vanaf afgewerkte vloer tot paskruis in mm.                            
Vanaf afgewerkte vloer tot onderkant radiator in mm.               

Radiatorlengte (mm)                                                                 

Eisen bij installatie:

• Stijve en sterke muurconstructie achter de bevestigings-

  punten van de muurconsole.

• De ClimaRad moet vrij kunnen uitblazen.

• De minimaal benodigde borstweringhoogte is 594 mm.

• Geaarde dubbele wandcontactdoos is vereist.

Benodigd gereedschap: boor Ø 110 mm
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Technische informatie 
ClimaRad 2.0:

Y

Min. 405mm



2X
ø 10 mm

Niet boren

Vastschroeven

4X

ø 10 mm

Let op
 •Bij waalrooster niet in buitenspouwblad boren.
•Bij opbouwrooster wel door buitenspouwblad boren,

2X

ø110 mm
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6X

Let op! 2 consoles plaatsen. 
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Voor de muurdoorvoeren van de ClimaRad 2.0 zijn er 3 opties:

 Waalformaat (inmetselen behuizing)
 Waalformaat (baksteen verwijderen)
 Opbouwrooster (gaten boren in buitenmuur)

De opties worden hierna beschreven.

Let op! Voor opbouw is ook een EPP (piepschuim)-variant muurdoorvoer beschikbaar t.b.v. 
muurdikte 40-140 mm. Zie onderstaand.

Als de muurdoorvoer te lang is, dan deze 
inkorten tot de juiste lengte.

Extra informatie: muurdoorvoer inkorten.

Knip (flexbele muurdoorvoeren), snij of zaag 
(EPP muurdoorvoeren) het gedeelte dat bij 
de eerste stap is berekend, af.

Flexibele muurdoorvoeren:
Plaats de behuizing in de balg (1) en trek de 
balg over de behuizing (2).

EPP muurdoorvoeren: 
Plaats de muurdoorvoer vanaf de 
binnenzijde in de muur en plaats de 
behuizing vanaf de buitenkant in de 
muurdoorvoer. Voor plaatsen rooster: zie 
blz. 8.
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De EPP muurdoorvoer moet 15 mm. korter 
zijn dan de totale muurdikte. 

voor waalformaat
muurdiktes 220-650 mm 

voor opbouwformaat
muurdiktes 120-600 mm 

voor opbouwformaat
muurdiktes 40-140 mm 

muur

buiten binnen

15 mm

Stap 2. Muurdoorvoeren en roosters 5

EPP muurdoorvoer Flexibele muurdoorvoer 



Buiten Binnen

Eventueel uitbikken
bij ondiepe spouw

Selecteer te verwijderen baksteen (altijd afwaterend):

Hartlijn geboord gat Ø 110 mm

1

2

Voorkant behuizing 
gelijk met de steen. 

2X

2X

2-1. Waalformaatrooster: baksteen verwijderen          
(bij opbouwrooster ga naar 2-2)

* Werk de voeg netjes af met voegsel
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Stap 2.2 Muurdoorvoer: Opbouwrooster (bij waalformaat rooster ga naar 2-1)

2X

2X

 
Muurdoorvoer voor opbouwrooster plaatsen in buitenmuur.

Bij toepassing korte muurdoorvoer (40-
140 mm) deze van binnen naar buiten 
door het boorgat duwen en de 
muurflens van buitenaf plaatsen. De 
muurdoorvoer moet de juiste lengte 
hebben. Zie blz. 5.
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Binnen

1

2

Stap 3. Bevestig muurringen en muurdoorvoer 8

2. Borg netsnoer
tussen 4 pennen

1. Aansluitsnoer 
op lengte maken

Stap 5. Monteren van ClimaRad ventilatie-unit 9Stap 4. Monteren van ClimaRad ventilatie-unit



9

2X



Stap 5. Plaatsen en aansluiten elektrische radiator 10

Aanslag
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Vastdraaien



Stap 6. Bedieningspaneel plaatsen 12

2

1



2

1

Aansluiten op het stroomnet. 
De ClimaRad is standaard ingesteld 
en doorloopt een testprocedure. 

13



M6 Stelbout
Draaipunt tuimelaar

Stel de ClimaRad radiator 
netjes verticaal af door de 
M6 stelbouten in of uit te 
draaien.
Duw hierbij de radiator 
lichtjes tegen de aanslag 
en kijk of de radiator 
waterpas staat. Als de 
radiator aan beide zijden
waterpas staat, kunt u de 
radiator borgen.
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Wijzigen ventilatiedebiet:
     ingedrukt houden, opschalen/afschalen met      of  

Stap 7. Koppelen aan RF ruimtethermostaat 

Voor de koppeling van de elektrische radiator met de RF ruimtethermostaat zie de 
bijgevoegde installatiehandleiding van het desbetreffende product. 
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