Ketelmodule installeren
De ketelmodule zorgt ervoor dat jouw Toon stroom krijgt om te functioneren en voor communicatie tussen Toon en je cv-ketel. Hieronder leggen
we stap voor stap uit hoe je een ketelmodule installeert.
Je hebt het volgende gereedschap nodig:
- Een platte- en een kruiskopschroevendraaier.
- Een knip- en striptang om de thermostaatdraad door te knippen.

Stap 1: Spanningsloos maken van cv-ketel
Voordat je de ketelmodule verwijdert is het belangrijk om je cv-ketel uit te zetten. Haal hiervoor de stekker van de cv-ketel uit het stopcontact.

Stap 2: Oude ketelmodule verwijderen bij de cv-ketel

A. Verwijder de voedingsadapter van de ketelmodule
uit het stopcontact. Haal daarna de stekker uit de
ketelmodule (zie bovenstaande afbeelding).

B. Verwijder de ketelmodule van de muur.

C. Schroef alle draden los waaraan de module
bevestigd is.

Stap 3: Nieuwe ketelmodule installeren
A. De ketelmodule wordt verbonden met de thermostaatdraad die tussen je cv-ketel en je thermostaat zit. Als je nog geen
ketelmodule geïnstalleerd hebt, dan moet je eerst de thermostaatdraad doorknippen op ongeveer 60 cm vanaf de cv-ketel.
B. Knip vervolgens een stukje van de uiteinden van de thermostaatdraad. Zorg ervoor dat deze niet te kort worden geknipt; de
ketelmodule plaats je uiteindelijk naast de ketel.
C. Strip de uiteinden van de thermostaatdraad met een striptang.

D. Schroef aan zowel de boven- als de onderkant de
blauwe en rode draad stevig vast.

E. Bevestig de ketelmodule naast de cv-ketel op de
muur. Plaats de ketelmodule niet onder de cv-ketel of
direct op of naast een waterleiding. Zo voorkom je dat
de ketelmodule vochtig wordt.

F. Plaats de stekker van de adapter in de zijkant van
de module. Plaats ook de stekker van de cv-ketel terug
in het stopcontact.

Heb je nog vragen?
Ga naar toon.nl/service. Of stel je vraag op het forum via forum.toon.nl.

De oude ketelmodule kun je weggooien zoals gebruikelijk is voor klein elektrische apparaten in jouw gemeente of zoek een Wecycle-inleverpunt via wecycle.nl/zoeker
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