
SpeedComfort® 

De SpeedComfort® ventilatoren zorgen dat de warmte die in een radiator zit, versneld in de 

ruimte komt. De watertemperatuur kan dankzij de SpeedComfort® worden bijgesteld tot 60 

graden of lager. Hierdoor kan veel gasgebruik worden bespaard. 

Met vier magneten aan de zijkanten bevestig je de SpeedComfort® in een handomdraai tussen 

de twee platen (minimale afstand 70 mm) van een radiator. Voor een grotere radiator plaats je 

meerdere exemplaren in serie, aangesloten op één voeding.  

De SpeedComfort® gaat automatisch werken als de radiator 35 graden of warmer wordt.  

 

De SpeedComfort® wordt in elkaar gezet door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

De behuizing van de SpeedComfort® is gemaakt van biobased materiaal. We gebruiken er dus 

geen fossiele grondstoffen voor. 

Technische specificaties SpeedComfort®: 

Opgenomen vermogen                     0,55W 

Jaarlijkse stroomkosten                     €0,16 

Geluidsniveau                                    < 20dB(A) 

Luchtverplaatsing                               30m3/hr 

      

Meer comfort 

De SpeedComfort® helpt bij het verhogen van het comfort in huis.  

 een lagere temperatuur van het cv water betekent dat de temperatuur in een ruimte 

gelijkmatiger is. Geen doorverwarmen doordat er nog warmte in de radiatoren zit als de 

gewenste temperatuur is bereikt 

 bij hoge temperaturen van de radiatoren zal warme lucht sneller opstijgen. Hierdoor is er 

onnodig veel stof in de lucht. Bij de langzamere luchtcirculatie dankzij de SpeedComfort® heb 

je hier geen last van 

 omdat de SpeedComfort® de lucht rustig circuleert, wordt de warme lucht beter verdeeld in de 

ruimte en blijft niet hangen tegen het plafond  

Lagere stookkosten 

De SpeedComfort® helpt bij het realiseren van forse kostenbesparing. Dit komt door een aantal 

aspecten: 



 de cv ketel zal efficiënter en daardoor zuiniger functioneren. Als het retourwater onder de 58 

graden is, zal er condensatie in de ketel plaats vinden. Dan wordt veel warmte teruggewonnen 

uit de rookgassen 

 een lagere temperatuur van het cv water betekent veel minder warmteverlies in de leidingen 

 waterzijdig inregelen van de installatie levert nog eens een bezuiniging op 

Het uitvoeren van ons drie stappenplan kan tot wel 30% besparing opleveren. 

MilieuCentraal rekende uit dat als 25% van de huishoudens hem zou gebruiken dat 1,1 

miljard kilo CO2 uitstoot per jaar zou schelen. 

Optimale besparing in 3 stappen: 
 

1. Installeren SpeedComfort® 

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die de SpeedComfort® je biedt om 

energie te besparen en comfort te verhogen, is het van belang de juiste radiatoren in huis te 

selecteren. Doorgaans zijn dat de radiatoren in de verblijfsruimtes. 

Afhankelijk van de lengte van een radiator plaats je er één of meer SpeedComfort®’s onder. Met 

een bijgeleverde koppelkabel van 30 cm kan je ze doorverbinden.   

Los leverbaar zijn er koppelkabels van 60 cm en 120 cm. Hiermee kan je de afstand tussen 

radiatoren overbruggen, bijvoorbeeld in een erker. 

Let op: de minimale afstand tussen de platen van de radiator moet 70 mm zijn. 

Radiator tot 50 cm: 1 SpeedComfort® (mono set in de webwinkel) 

Radiator 50 - 100 cm: 2 SpeedComfort®’s (duo set in de webwinkel) 

Radiator 100 - 150 cm: 3 SpeedComfort®’s (trio set in de webwinkel) 

Voor langere radiatoren kan je tot maximaal 6 exemplaren doorverbinden, gebruik makend van 

één voeding. Hiervoor is in de webwinkel een uitbreidingsset beschikbaar, bestaande uit een 

SpeedComfort® en een koppelkabel. 

Afhankelijk van de plek van het dichtstbijzijnde stopcontact kan je de SpeedComfort® met de 

voeding links of rechts plaatsen. 

Als je eerst de SpeedComfort® wilt uitproberen, doe dat dan op een radiator met de juiste 

afmetingen en pas in ieder geval de cv watertemperatuur aan. 



2. Verlagen afgifte temperatuur 

Als je de SpeedComfort®’s hebt geplaatst is het essentieel, dat de watertemperatuur van je cv 

installatie wordt verlaagd. De ketels van de meeste installaties hebben nog de fabrieksinstelling 

(doorgaans 80-85 graden). De SpeedComfort® zorgt er voor, dat dezelfde radiator bij een lagere 

temperatuur toch voldoende warmte in de ruimte brengt.  

Hoe laag de watertemperatuur in de cv installatie kan worden is mede afhankelijk van de mate 

waarin je woning is geïsoleerd en de kwaliteit van je cv installatie. Je kunt beginnen met de 

aanvoertemperatuur instellen op 60 graden. Als dat probleemloos verloopt kan je stapsgewijs de 

watertemperatuur verder verlagen. 

3. Waterzijdig inregelen 

Verwarmingsinstallaties zijn meestal niet (optimaal) ingeregeld, met als effect inefficiënt 

energieverbruik en klachten over comfort. 

Waterzijdig inregelen (WZI) is essentieel voor het goed functioneren van de 

verwarmingsinstallatie. 

WZI is het optimaliseren van de warmwaterstromen naar radiatoren, zodat naar elke radiator op 

de juiste snelheid de juiste hoeveelheid warm water stroomt die nodig is om de gewenste 

temperatuur in een ruimte te realiseren. Door middel van een steekschroef in de radiatorknop, 

voorinstelling van een thermostaatknop of een apart (voet)ventiel wordt de hoeveelheid water 

naar elke radiator vergroot of verkleind. Het waterzijdig inregelen is typisch vakwerk.  

 

 


