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BELANGRIJKE OPMERKINGEN 
 

 
 (= BELANGRIJKE OPMERKINGEN) 

 
In deze gebruikershandleiding zijn bijzonder belangrijke 
opmerkingen aangegeven door middel van WAARSCHUWING! of 
LET OP! 

 
WAARSCHUWING! 

 
Waarschuwingen voor gevaren en fouten die letsel kunnen 
veroorzaken of ernstige gevolgen voor het product kunnen 
hebben. 

 
LET OP! 

 
Nuttige opmerkingen en aanvullende informatie. 

 
Deze gebruikershandleiding en installatiehandleiding maakt 
deel uit van de ventilatie-eenheid en moet te allen tijde 
paraat worden gehouden. Deze moet als naslag worden 
overhandigd aan een ieder die werk aan de eenheid uitvoert 
en aan de nieuwe gebruiker als u verhuist. 
 

1.1 Beoogd gebruik 
Deze ventilatie-eenheid is exclusief bedoeld voor het beluchten 
en ontluchten van woonruimten. Deze dient alleen te worden 
gebruikt in droge vorstvrije inpandige ruimten. 
Het is niet bedoeld voor enig ander gebruik. Verkeerd of ongepast 
gebruik kan de eenheid beschadigen. 
De eenheid mag niet worden aangepast of veranderd. De eenheid 
is gegarandeerd veilig voor het beoogde gebruik. In dit opzicht 
dient u zich te houden aan de bijbehorende gebruikershandleiding 
en installatiehandleiding, alsmede enige andere 
productspecifieke documenten. 

 
 

1.2 Veiligheidsinstructies 
Als de veiligheidsinstructies niet in acht worden genomen, kan dit 
leiden tot gevaar voor de gebruiker en de eenheid en verspeelt u 
ieder recht om schadevergoeding te eisen. 

 
 

1.2.1 Installatie 
De ventilatie-eenheid moet zorgvuldig geïnstalleerd worden door 
een bevoegde technicus overeenkomstig de 
installatiehandleiding en met inachtneming van alle instructies en 
voorschriften om ongelukken te voorkomen. 
De ventilatie-eenheid moet worden geïnstalleerd in een droge en 
vorstvrije omgeving   met goede toegang en voldoende ruimte om 
het benodigde onderhoud  of reparaties te kunnen uitvoeren. Er 
dient voor een goede afvoer van condensaat te worden gezorgd  
om elektriciteitrisico's  en schade aan de structuur van het 
gebouw te voorkomen. De ventilatie-eenheid mag niet worden 
geïnstalleerd in een ruimte waar corrosieve of brandbare gassen 
of vethoudende of plakkerige aërosolen de eenheid kunnen 
binnendringen of waar lucht die schadelijke verontreinigende 
stoffen bevat  een risico kunnen vormen voor mensen. De 
toepasselijke voorschriften en regels ter voorkoming van brand 
dienen te worden nageleefd. Het is niet toegestaan om een 
afzuigkap aan te brengen op de ventilatie-eenheid. 
Elektrische aansluitingen moeten door een bevoegde technicus 
tot stand worden gebracht overeenkomstig alle 
veiligheidsvoorschriften voor elektrische apparatuur en met 
inachtneming van alle toepasselijke normen en plaatselijke regels 
en volgens de installatiehandleiding. Voordat u enig werk aan de 
eenheid gaat verrichten, moet de eenheid eerst worden 
losgekoppeld van het  elektriciteitsnet. 

Voedingskabels moeten zodanig worden geïnstalleerd dat 
mechanische lasten op de kabelverbindingen in de eenheid 
worden voorkomen en dat elektrische leidingen niet los kunnen 
raken van hun aansluitpunten, Bovendien moet de installateur 
ervoor zorgen dat de kabels niet bekneld of beschadigd raken 
door de behuizing of panelen. 
Een onjuiste of ongepaste installatie kan groot gevaar 
veroorzaken, bijvoorbeeld ernstige ongelukken of branden. 
iedere configuratie en programmering die niet wordt beschreven 
in deze gebruikershandleiding kan een negatief effect hebben op 
de veiligheid en daarom moet dat werk worden overgelaten aan 
een bevoegde technicus. 
 
 
1.2.2 Installaties van open 
verbrandingstoestellen 
Als de ventilatie-eenheid wordt gebruikt in combinatie met 
apparaten waarin brandstoffen worden verbrand (bijv. haarden, 
tegelkachels  en gaskachels) worden er aanvullende  speciale 
eisen aan de installatie gesteld. De ventilatie-eenheid  mag geen 
lage druk in de geventileerde ruimte veroorzaken tijdens het 
gebruik van het open verbrandingstoestel. Eventuele 
toepasselijke nationale en  regionale richtlijnen en voorschriften 
dienen te worden opgevolgd. 
 
 
1.2.3 Inbedrijfstelling, gebruik, 
onderbreking 
Na voltooiing van de installatie moet een functionele test worden 
uitgevoerd  om er zeker van te zijn dat de eenheid goed werkt. De 
gebruiker moet de gebruikershandleiding aandachtig lezen om 
vertrouwd te raken met de procedures voor het gebruik en 
onderhoud. 
De ventilatie-eenheid bevat roterende ventilatoren. het is niet 
verstandig om uw handen  of vingers of andere voorwerpen in de 
eenheid, luchtkanalen of luchtinlaat- of luchtuitlaat onderdelen te 
steken, want dit kan tot verwondingen leiden en  de eenheid 
beschadigen. Zorg dat kinderen en mensen met beperkte 
lichamelijke of geestelijke vermogens geen gevaar kunnen lopen. 
Bij defecten, storingen of abnormale omstandigheden 
(bijvoorbeeld het onder water lopen van de eenheid als gevolg 
van een natuurramp) moet de eenheid worden gestopt. 
Koppel de eenheid los van het  elektriciteitsnet en raadpleeg een 
bevoegde technicus. 
 
 
1.2.4 Onderhoud, reparatie, 
reserveonderdelen 
Voor een continu, veilig gebruik moet de ventilatie-eenheid  
regelmatig worden onderhouden. Onderhouds- en 
reparatiewerkzaamheden anders dan het reinigen of vervangen 
van filters dienen te worden uitgevoerd door een  bevoegde 
technicus. Voordat de eenheid wordt geopend, moeten alle 
betrokken circuits zijn geïsoleerd en geblokkeerd, zodat ze niet 
per ongeluk ingeschakeld kunnen worden. Gebruik alleen 
originele reserveonderdelen van de fabrikant. 
 
 
1.2.5 Aanpassingen en wijzigingen 
Iedere ongeoorloofde aanpassing of wijziging van de eenheid zelf 
of van het geïnstalleerde systeem als geheel is verboden. 
Structurele veranderingen kunnen de veiligheid tijdens het 
gebruik negatief beïnvloeden - raadpleeg een bevoegde 
technicus 
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BESCHRIJVING VAN APPARAAT 
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2  Beschrijving van het apparaat 

2.1 Doel 
De ventilatie-eenheid is ontworpen voor de beheerste levering en 
afvoer van warmte voor vorstvrije woonruimten. Deze wordt 
geïnstalleerd in een buitenmuur. De ventilatie-eenheid is niet 
bedoeld om  nieuw gebouwde huizen te drogen. 

2.2 Structuur 
In de volgende afbeelding ziet u de basisstructuur van de 
ventilatie-eenheid 

Er moet in voldoende vrije ruimte worden  voorzien voor 
luchtcirculatie en onderhoudswerkzaamheden. De afstand tot de 
muren of een object ( gordijnen, meubilair enzovoorts) moet ten 
minste 10 cm  bedragen Er moet ten minste 50 cm  vrije ruimte zijn 
voor de eenheid ( en zo mogelijk nog meer,   ten behoeve van een 
ongehinderde luchtstroom). 

4 
1 2 

Afb. 2.2  Luchtstromen en minimumafstanden ( bovenaanzicht) 

1   ventilatie-eenheid 5    instromende buitenlucht 
2  voorpaneel binnenmuur met filter 6  aanvoerlucht 
(binnenkomende lucht) 

5 6 3  bedieningspaneel met display 7   afvoerlucht (uitgaande lucht) 
4  voorpaneel buitenmuur 8  afvoerlucht (uitstromende 
lucht) 

Afb. 2.1 Onderdelen van de ventilatie-eenheid 

1  voorpaneel binnenmuur met filter 5  ventilatie-eenheid) 
2 bedieningspaneel met display (in muurdoorvoer) 

WAARSCHUWING! 
Er moet te allen tijde vrije toegang zijn tot de ventilatie-eenheid en 
de automatische zekering waarmee de stroomvoorziening kan 
worden uitgeschakeld. 

3muurdoorvoer,vierkant 
4 insectenhor 

2.3 Bedieningswijze 

6voorpaneel 
buitenmuur 
condensaatafvoer 

 
 
LET OP! 
De luchtinlaat- en uitlaatopeningen en de luchtdoorvoeropeningen 
mogen niet geblokkeerdbedekt of gesloten zijn, zodat een 
ongehinderde luchtstroom i

De ventilatie-eenheid is voorzien van twee energiebesparende en 
vrijwel geruisloze ventilatoren met DC-technologie en zo wordt 
bereikt dat de lucht in woonruimten op een beheerste manier 
ververst wordt. 

Gebruikte lucht wordt afgezogen als afvoerlucht (uitgaande 
lucht) en naar buiten afgevoerd als uitstromende lucht. 
Tegelijkertijd wordt frisse instromende lucht van buiten af 
aangezogen en gefilterd de ruimte ingebracht als aanvoerlucht 
(binnenkomende lucht). 

De twee luchtstromen, die van elkaar worden gescheiden in de 
ventilatie-eenheid, worden geleid via een  
kruistegenstroomwarmtewisselaar. Hiermee wordt de warmte in 
de afgevoerde lucht teruggewonnen en de aangevoerde lucht 
verwarmd. Op deze manier wordt het grootste deel van de 
warmte in de ruimte behouden. frisse buitenlucht wordt de 
ruimte ingeleid. 

2.4 Vereisten voor de installatielocatie 
De ventilatie-eenheid wordt geïnstalleerd in een buitenmuur. De 
temperatuur van de lucht in de ruimte mag niet onder de +10 °C 
dalen. Geschikte locaties voor de installaties zijn buitenmuren in 
alle woonkamers en slaapkamers, alsmede keukens, badkamers, 
bijkeukens en opslagruimten/koelruimten. 

gewaarborgd. De instellingen die zijn opgegeven door de 
bevoegde technicus mogen niet worden gewijzigd. 
 
 
WAARSCHUWING! 
Aanpassingen of wijzigingen van de eenheid of van het 
geïnstalleerde systeem als geheel alsmede structurele 
aanpassingen kunnen een negatief effect hebben op de veiligheid 
en daarom moet dat werk worden overgelaten aan een bevoegde 
technicus. 
 
 
2.5 CE-markering 
De ventilatie-eenheid is ontworpen en gebouwd volgens  de 
relevante Europese normen en richtlijnen en voldoet daarmee aan  
de elementaire normen op het gebied van gezondheid en 
veiligheid. Dit blijkt uit de bijgevoegde  EG-verklaring van 
overeenstemming en de CE-markering op  de eenheid.  Voor de 
installatie en het gebruik moeten eventuele aanvullende 
toepasselijke  nationale wetten, richtlijnen en voorschriften 
worden opgevolgd. 
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Besturing 

 

Display 
 

Bedrijfsmodus 
 

Applicatie 

 
0 

 
UIT* 

Apparaat moet altijd in bedrijf zijn 
voor de bescherming van de 
structuur! 

 
 

A 

 
 

AUTOMATISCH** 

Minimale activiteit voor bescherming 
tegen vocht (zonder 
luchtkwaliteitsensor 
10 m³/u. Met optionele 
luchtkwaliteitsensor*** traploze 
luchtvolumeregeling) 

 
1 

TOEREN-TAL 1 Beperkte ventilatie 15 m³/u 
(bijv. 's nachts) 

 

2 
TOEREN-TAL 2 Nominale ventilatie 30 m³/u (normale 

werking als er mensen aanwezig zijn) 

 

3 TOEREN-TAL 3 Nominale ventilatie 45 m³/u (normale 
werking als er mensen aanwezig zijn) 

4 TOEREN-TAL 4 Intensieve ventilatie 55 m³/u 

←∣ 
AANVOER-
LUCHT** 

Aanvoerluchtmodus 30 m³/u, geen 
warmteterugwinning (bijv. gebruik 
van koele nachtlucht) 

 

→∣ 
AFVOER-LUCHT** Afvoerluchtmodus 30 m³/u, geen 

warmteterugwinning (bijv. afzuiging 
in badkamer) 

3 Besturing 

De ventilatie kan rechtstreeks worden bediend op het 
bedieningspaneel van de eenheid zonder aanvullende 
bedieningsapparaten. 

WAARSCHUWING! 
De ventilatie-eenheid mag niet worden gebruikt als deze 
zichtbaar is beschadigd. 
Koppel de eenheid los van het  elektriciteitsnet en stel de 
installateur hiervan op de hoogte. 

3.1 Display en bedieningspaneel 
Er is een bedieningspaneel met een verlicht segmentdisplay. 

1 

2 

3 

Tabel 3.1  Bedieningsmodi 
*   De stand UIT kan worden uitgeschakeld voor continue ventilatie. 
 
Op het display ziet u informatie over de huidige bedrijfsstatus 
van de ventilatie-eenheid. De bedrijfsmodus wordt ingesteld 
met de regelknop. Telkens wanneer u deze knop indrukt, 
verandert de bedrijfsmodus in de weergegeven volgorde. 
 
3.2.1 Modus Automatisch 
In de modus Automatisch werkt de ventilatie-eenheid met een 
capaciteit van 10 m3/u. Als een luchtkwaliteitsensor wordt 
toegevoegd, wordt de luchtstroom traploos geregeld tussen 10 en 
45 m³/u, afhankelijk van de kwaliteit van de afvoerlucht (de meting 
van CO2, vochtigheid en het gasmengsel). Het toerental van de 
ventilator wordt alleen verhoogd voor zo ver en voor zo lang dat 
nodig is indien er een grotere behoefte aan ventilatie bestaat. Als de 
behoefte aan ventilatie gering is, draaien de ventilatoren met een 
laag toerental, mogelijk zelfs minder dan stand 1, en zo wordt minder 
energie verbruikt. Als een luchtkwaliteitsensor wordt toegevoegd, 
wordt de luchtstroom de luchtstroom traploos geregeld.

4 
3.2.2 Modus aanvoerlucht 

2 De modus Aanvoerlucht wordt gebruikt voor de levering van 
koele buitenlucht (bijv. tijdens koele zomeravonden). 
Warmteterugwinning wordt uitgeschakeld. 

Afb. 3.1 Display en bedieningspaneel 

1   voorpaneel binnenmuur 3  segmentdisplay 
2  display en bedieningspaneel  4  bedieningsknop 

3.2 Bedrijfsmodi 

3.2.3 Modus afvoerlucht 
De modus Afvoerlucht kan worden gebruikt om woonruimtes en 
badkamers te ventileren. 
 
LET OP! 
Er gelden speciale eisen wanneer de ventilatie-eenheid gelijktijdig 
gebruikt wordt met haarden/ verwarmingssystemen (bijv. 
schoorstenen, tegelkachels, gaskachels). Zorg dat er geen 
onderdruk wordt gecreëerd door de ventilatie-eenheid als de 
haard of het verwarmingssysteem in de geventileerde woning in 
gebruik is. 
 
3.3  Apparaat opnieuw inschakelen na stroomstoring 
Na een stroomstoring start de ventilatie-eenheid vanzelf in stand 
1 (beperkte ventilatie). 
 
3.4 Display uitschakelen 
Als het verlicht paneel van de ventilatie-eenheid als hinderlijk 
wordt ervaren (bijv. in de slaapkamer), kan dit worden 
uitgeschakeld en veranderd worden in een "on-demand display" 
(ingeschakeld wanneer daarom wordt gevraagd). Het display licht 
kort op (10 sec.) als de modus wordt gewijzigd en daarna gaat het 
weer uit. 
   
Zo schakelt u het display UIT Houd de bedieningsknop 10 
 seconden lang ingedrukt 
- On-demand display - (op het display wordt S 
 weergegeven) 
 

Zo schakelt u het display IN: Houd de bedieningsknop 10  
 seconden lang ingedrukt 
- Constant display - (op het display wordt S 
 weergegeven) 
 
LET OP! 
Filter- en foutberichten worden weergegeven ook als het scherm is 
uitgeschakeld. 
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Besturing 

 

y 

display Oorzaak Status Maatregel 

F Filterbericht In bedrijf 
Filteronderhoud, 

lezing bericht 
bevestigen 

Niets 
weergegeven 

Geen voeding of interne 
storing Uit 

Schakel de voeding 
in en uit. 

 
 

Als dat niet werkt, 
ontkoppel dan het 

apparaat en laat 
een installateur of 
de klantenservice 

de storing 
verhelpen 

E1 Ventilatorstoring 
buitenlucht/aanvoerlucht Uit 

 
E2 

Ventilatorstoring  
afvoerlucht/uitstromende 

lucht 
Uit 

E3 Sensorstoring buitenlucht Uit 

E4 Sensorstoring afvoerlucht Uit 

 

3.5  Filtersignaal 

Het filtersignaal herinnert de gebruiker aan het filteronderhoud 
doordat ‘F’ wordt weergegeven nadat het interval is verstreken (zie 
“Onderhoud”). 
Dit interval is 6 maanden. 
Opnieuw instellen: Na het filteronderhoud geeft u aan dat de 
herinnering is ontvangen en opnieuw is ingesteld door de 
bedieningsknop 5 seconden lang ingedrukt te houden. 

LET OP! 
Bij een stroomstoring of als de ventilatie-eenheid is uitgeschakeld, 
wordt de functie filtertijd niet gestopt/opnieuw ingesteld. 

3.6  Schakelaar voor draadloze bediening (optie) 
De ventilatie-eenheid kan worden bediend door een of meer 
schakelaars voor draadloze bediening. 

3.7  Luchtkwaliteitsensor (optie) 
De luchtkwaliteitsensor is alleen actief in de modus Automatisch. 
 
 
3.8  Tips voor energiebesparing 
Naast de bescherming van de structuur van het gebouw, de 
verbetering van de luchtkwaliteit en de verhoging van het comfort 
draagt de ventilatie-eenheid ook bij aan een optimale efficiëntie 
van het gebouw. Daarom raden we u aan de ventilatie-eenheid niet 
uit te schakelen als er gedurende lange tijd niemand in het gebouw 
is. 
 
3.8.1 Ramen 
Natuurlijk kunnen ook ramen worden geopend terwijl de ventilatie-
eenheid in bedrijf is, bijvoorbeeld voor snelle ventilatie. Bij lage 
buitentemperaturen moeten de ramen gesloten blijven in verband 
met de warmteterugwinning. De kostbare warmte blijft zo in het 
gebouw behouden, warmteverliezen worden tot een minimum 
beperkt en zo bespaart u op de verwarmingskosten. 

1 3 

2 4 

Afb.  3.2 Schakelaar voor draadloze bediening 

Met de knoppen  en  (omhoog en omlaag) stelt u de 
bedrijfmodus in. 

Met de knop “Auto” zet u de ventilatie-eenheid in de stand voor 
minimale werking. Als de eenheid voorzien is van een optionele 
luchtkwaliteitsensor, wordt de luchtstroom automatisch traploos 
bijgesteld, afhankelijk van de kwaliteit van de lucht in de ruimte. 

Met de knop “Max” zet u het apparaat in de stand voor maximale 
werking gedurende 15 minuten. Daarna wordt de eerder 
ingestelde bedrijfsmodus hersteld. 

3.8.2 Filters 
Vuile filters zijn een oorzaak van een t0egenomen 
energieverbruik van de ventilatie-eenheid. Ze moeten daarom 
regelmatig worden gecontroleerd. 
 
4 Storingen 
 
Er worden filter- en foutberichten weergegeven op het display 
van de ventilatie-eenheid. 

LET OP! 
De meest recent gespecificeerde bedrijfsmodus wordt altijd 
ingesteld, ongeacht of de wijziging werd doorgevoerd via een 
draadloos bediende schakelaar of met de bedieningsknoppen 
van de ventilatie-eenheid. 

LET OP! 
Het foutbericht wordt weergegeven via een knipperende ‘E’ (voor 
ERROR) samen met de betreffende foutcode.

LET OP! 
De zender op de muur bevat geen batterijen en is daarom 
geheel onderhoudsvrij. 

LET OP! 
Laat alleen een bevoegde deskundige reparaties uitvoeren. 
Gebruik alleen originele reserveonderdelen van de fabrikant. 

1 -knop 
(0, auto, 1, 2, 3, 4, aanvoer>afvoer*) 
(afvoer*>aanvoer, 4, 3, 2, 1, auto, 0) 
2 -knop 
(afvoer*>aanvoer*) 
*hangt af van de 
apparaatconfiguratie, mogelijk niet 
aanwezig 

3 Max-knop 
(55 m3/u voor 15 min, keert daarna 
terug naar vorige bedrijfsmodus) 
4 Auto-knop 
(zonder luchtkwaliteitsensor naar 
m3/u, met luchtkwaliteitsensor 
traploze volumestroomregeling) 



ONDERHOUD 

5 Onderhoud 

Regelmatig onderhoud van de ventilatie-eenheid is nodig om 
redenen van hygiëne en energie-detectielengte. 

LET OP! 
Voordat u onderhoudswerk aan de ventilatie-eenheid gaat 
verrichten, moet u deze eerst isoleren van het elektriciteitsnet! 

5.1   Filteronderhoud 
De volgende onderhoudsintervallen worden aanbevolen: 

• Om de 4 weken vervangen na inbedrijfstelling (bouwstof)  
• Uiterlijk na 6 maanden controleren 

Als het filter niet al te zeer is vervuild, tik het dan naar buiten en 
maak het schoon met een stofzuiger (was het niet) of vervang 
het zo nodig. 

• Vervang het filter ten minste eenmaal per jaar 

LET OP! 
Houd het filteronderhoud bij in een log (zie de bijlage met 
bedieningsinstructies). 

Het filteronderhoud is eenvoudig. U hebt geen gereedschap 
nodig. 
U dient de datum van de filtervervanging te registreren. 

Opnieuw instellen: Na het filteronderhoud geeft u aan dat het 
filterbericht is ontvangen en opnieuw is ingesteld door de 
bedieningsknop 5 seconden lang ingedrukt te houden. 

 
LET OP! 
De filters zijn elektrostatisch geladen voor het hechten van stof. 
Was ze niet met water! Deze werking van de filters gaat verloren 
als ze in contact komen met water. 
 
 
LET OP! 
Gebruik alleen originele reservefilters! Ander filtermateriaal tast de 
functie van de ventilatie-eenheid aan. 
 
 
 
5.2  Warmtewisselaar reinigen 
De kunststof warmtewisselaar van de ventilatie-eenheid kan met 
schoon water worden gereinigd. Dit werk dient te worden 
uitgevoerd door een professional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 5.2 Warmtewisselaar verwijderen en weer aanbrengen 

1 Schakel het apparaat uit en 
verwijder het voorpaneel 
van de binnenmuur. 

1 2 2 Schroef het onderste deel van 
het voorpaneel van de 
binnenmuur los. 

3 Trek de warmtewisselaar voorzichtig 
uit de behuizing, spoel deze met 
schoon, lauw water, laat deze 
uitdruipen (gebruik geen 
spoelmiddel!) en plaats deze 
horizontaal weer terug. 

 
4 Breng het voorpaneel van de 

binnenmuur weer aan en 
schakel het apparaat in. 

Afb. 5.2.1 Warmtewisselaar verwijderen en weer 
aanbrengen met verlengde muurdoorvoer (optie) 

3 4 

Afb. 5.1  Filter vervangen 

1 Ontgrendel de voorkant van het voorpaneel 2 Trek het filter naar buiten, reinig het of vervang het en breng het weer aan 
van de onderzijde  (druk in het midden) en 3 Breng de voorkant van het voorpaneel aan op de bovenkant 
verwijder dit   4 Druk de voorkant van het voorpaneel op zijn plaats aan de onderkant 
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5.3  Ventilatie-
eenheid reinigen 

Het voorpaneel van de binnenmuur en dat van de buitenmuur  
kunnen met een vochtige doek worden gereinigd. 
Na verwijdering van de warmtewisselaar  (zie hierboven) kan ook 
de binnenste behuizing van de eenheid met een vochtige doek 
worden gereinigd. Dit werk dient te worden uitgevoerd door een 
professional. 

1 

2 
3 

6  Apparaat afvoeren en het milieu 
 
 
Houd rekening met het milieu en ontzie dit. 
 
 
Verpakking afvoeren 
De ventilatie-eenheid is zorgvuldig verpakt om beschadiging 
tijdens het transport te voorkomen. De verpakking voor transport 
bestaat uit recyclebare grondstoffen. Voer deze op verantwoorde 
wijze af. 
 
 
Het apparaat afstoten 

Apparaten met dit merkteken mogen niet bij het normale 
huishoudelijk afval worden gezet. Het apparaat moet 
inclusief accessoires apart worden aangeboden. 
De verwijdering moet correct en overeenkomstig de 
toepasselijke wet- en regelgeving worden uitgevoerd. 

 
Afb. 5.3 Binnenaanzicht van de ventilatie-eenheid (zonder 
warmtewisselaar) 

1 luchtscheidingsstrook (in het midden aan de achterkant)        2 ventilator buitenlucht/aanvoerlucht 
   3 ventilator afvoerlucht/uitstromende lucht 

 
Als er een luchtscheidingsstrook is, dan mag deze niet worden 
verwijderd. Voordat de warmtewisselaar wordt aangebracht, 
moet u de positie controleren (zie de foto hierboven, lijn de 
luchtscheidingsstrook in het midden aan de boven- en onderkant 
uit op de lijn en druk de warmtewisselaar helemaal naar achteren). 

LET OP! 
Schakel het apparaat uit als u de ventilatie-eenheid 
gaat reinigen! 

LET  OP! 
Gebruik nooit reinigingsmiddelen die zand, soda, zuur of chloor 
bevatten, die tasten namelijk oppervlakken aan! 
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Filteronderhoud 

Registreer het filteronderhoud en andere uitgevoerde 
werkzaamheden. 

Alle filters in het ventilatiesysteem dienen ten minste twee keer 
per jaar te worden gecontroleerd en ten minste ieder jaar te 
worden vervangen. 

Half jaar 
 

Jaar Half jaar 
 

Jaar 

Datum:
 1 

 
D  gecontroleerd D ervangen 
 

Datum:
 1 

 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 11 

 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 11 

 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 2 

 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 2 

 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 12 

 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 12 

 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 3 

 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 3 

 

 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 13 

 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 13 

 

 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 4 

 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 4 

 
 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 14 

 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 14 

 
 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 5 

 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 5 

 

 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 15 

 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 15 

 

 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 6 

 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 6 

 
 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 16 

 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 16 

 
 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 7 

 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 7 

 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 17 

 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 17 

 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 8 

 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 8 

 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 18 

 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 18 

 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 9 

 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 9 

 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 19 

 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 19 

 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 10 

 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 10 

 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 20 

 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 20 

 
D  gecontroleerd D vervangen 
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BELANGRIJKE OPMERKINGEN 

 (=BELANGRIJKE OPMERKINGEN) 

In deze gebruikershandleiding zijn bijzonder belangrijke 
opmerkingen aangegeven door middel van WAARSCHUWING! of 
LET OP! 

WAARSCHUWING! 

Waarschuwingen voor gevaren en fouten die letsel kunnen 
veroorzaken of ernstige gevolgen voor het product kunnen 
hebben. 

LET OP! 

Nuttige opmerkingen en aanvullende informatie. 

Deze gebruikershandleiding en installatiehandleiding maakt deel 
uit van de ventilatie-eenheid en moet te allen tijde paraat worden 
gehouden. Deze moet als naslag worden overhandigd aan 
technici die werk aan de eenheid uitvoeren en aan de nieuwe 
gebruiker als u verhuist. 

1.1 Beoogd gebruik 
Deze ventilatie-eenheid is exclusief bedoeld voor het beluchten 
en ontluchten van woonruimten. Deze dient alleen te worden 
gebruikt in droge vorstvrije inpandige ruimten. 
Het is niet bedoeld voor enig ander gebruik.  Verkeerd of 
ongepast gebruik kan de eenheid beschadigen en kan groot 
gevaar veroorzaken. 
De eenheid mag niet worden aangepast of veranderd. De eenheid 
is gegarandeerd  veilig voor het beoogde gebruik. In dit opzicht  
dient u zich te houden aan de bijbehorende 
gebruikershandleiding en installatiehandleiding alsmede  enige 
andere productspecifieke documenten. 

1.2 Veiligheidsinstructies 
Als de veiligheidsinstructies niet in acht worden genomen, kan dit 
leiden tot gevaar voor de gebruiker en de eenheid en verspeelt u 
ieder recht om schadevergoeding te eisen. 

1.2.1 Installatie 
De ventilatie-eenheid moet zorgvuldig geïnstalleerd worden door 
een bevoegde  technicus overeenkomstig de 
installatiehandleiding en met  inachtneming van alle instructies en 
voorschriften om ongelukken te  voorkomen. 
De ventilatie-eenheid moet worden geïnstalleerd in een droge en 
vorstvrije omgeving   met goede toegang en voldoende ruimte 
om   het benodigde onderhoud of reparaties te kunnen uitvoeren.  
Er dient voor een goede afvoer van condensaat te worden 
gezorgd  om elektriciteitrisico's  en schade aan de structuur van 
het gebouw te voorkomen. De ventilatie-eenheid  mag niet 
worden geïnstalleerd in een ruimte waar corrosieve of brandbare  
gassen of vethoudende of plakkerige aërosolen de eenheid 
kunnen binnendringen of  waar lucht die schadelijke 
verontreinigende stoffen bevat  een risico kunnen vormen  voor 
mensen. De toepasselijke voorschriften en regels ter voorkoming 
van brand  dienen te worden nageleefd. Het is niet toegestaan 
om een afzuigkap aan te brengen  op de ventilatie-eenheid. 
Elektrische aansluitingen moeten door een bevoegde technicus 
tot stand worden gebracht overeenkomstig alle 
veiligheidsvoorschriften voor elektrische apparatuur en met 
inachtneming van alle toepasselijke normen en plaatselijke regels 
en volgens de installatiehandleiding. Voordat u enig werk aan de 
eenheid gaat verrichten, moet de eenheid eerst worden 
losgekoppeld van het  elektriciteitsnet. 

Voedingskabels moeten zodanig worden geïnstalleerd dat 
mechanische lasten op de kabelverbindingen in de eenheid 
worden voorkomen en dat elektrische leidingen los kunnen raken 
van hun aansluitpunten Bovendien moet de installateur ervoor 
zorgen dat de kabels niet bekneld of beschadigd raken door de 
behuizing of panelen. 
Een onjuiste of ongepaste installatie kan groot gevaar 
veroorzaken, bijvoorbeeld ernstige ongelukken of branden. 
iedere configuratie en programmering die niet wordt beschreven 
in deze gebruikershandleiding kan een negatief effect hebben op 
de veiligheid en daarom moet dat werk worden overgelaten aan 
een bevoegde technicus. 
 
 
1.2.2 Installaties van open 
verbrandingstoestellen 
Als de ventilatie-eenheid wordt gebruikt in combinatie met 
apparaten waarin brandstoffen worden verbrand (bijv. haarden, 
tegelkachels  en gaskachels) worden er aanvullende  speciale 
eisen aan de installatie gesteld. De ventilatie-eenheid  mag geen 
lage druk in de geventileerde ruimte veroorzaken tijdens het 
gebruik van het open verbrandingstoestel. Eventuele 
toepasselijke nationale en  regionale richtlijnen en voorschriften 
dienen te worden opgevolgd. 
 
 
1.2.3 Inbedrijfstelling, gebruik, 
onderbreking 
Na voltooiing van de installatie moet een functionele test worden 
uitgevoerd  om er zeker van te zijn dat de eenheid goed werkt. De 
gebruiker moet de gebruikershandleiding aandachtig lezen om 
vertrouwd te raken met de procedures voor het gebruik en 
onderhoud. 
De ventilatie-eenheid bevat roterende ventilatoren. het is niet 
verstandig om uw handen  of vingers of andere voorwerpen in de 
eenheid, luchtkanalen of luchtinlaat- of luchtuitlaat onderdelen te 
steken, want dit kan tot verwondingen leiden en  de eenheid 
beschadigen. Zorg dat kinderen en mensen met  beperkte 
lichamelijke of geestelijke vermogens geen gevaar kunnen 
lopen. 
Bij defecten, storingen of abnormale omstandigheden 
(bijvoorbeeld het onder water lopen van  de eenheid als gevolg 
van een natuurramp) moet de eenheid worden gestopt. Koppel 
de eenheid los van het  elektriciteitsnet en raadpleeg een  
bevoegde technicus. 
 
 
1.2.4 Onderhoud, reparatie, 
reserveonderdelen 
Voor een continu, veilig gebruik moet de ventilatie-eenheid  
regelmatig worden onderhouden. Onderhouds- en 
reparatiewerkzaamheden anders dan het reinigen of vervangen 
van filters dienen te worden uitgevoerd door een  bevoegde 
technicus. Voordat de eenheid wordt geopend, moeten alle 
betrokken circuits zijn geïsoleerd en geblokkeerd, zodat ze niet per 
ongeluk ingeschakeld kunnen worden. Gebruik alleen originele 
reserveonderdelen van de  fabrikant. 
 
 
1.2.5 Aanpassingen en wijzigingen 
Iedere ongeoorloofde aanpassing of wijziging van de eenheid zelf 
of  van het geïnstalleerde systeem als geheel is verboden. 
Structurele veranderingen kunnen de veiligheid tijdens het gebruik 
negatief beïnvloeden - raadpleeg een bevoegde technicus. 
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BESCHRIJVING VAN APPARAAT 

2 Beschrijving van het apparaat 

2.1 Doel 
De ventilatie-eenheid is ontworpen voor het beheerst  beluchten 
en ontluchten van vorstvrije woonruimten. Deze wordt 
geïnstalleerd in een buitenmuur. De ventilatie-eenheid is niet 
bedoeld om  nieuw gebouwde huizen te drogen. 

2.2 Te leveren items 
De gedecentraliseerde ventilatie-eenheid wordt geleverd met 
een muurdoorvoer voor muren met een dikte van maximaal 
660 mm. 

 
2.3 Werkingsprincipe 
De ventilatie-eenheid is voorzien van twee energiebesparende en 
vrijwel geruisloze ventilatoren met DC-technologie en zo wordt 
bereikt dat de lucht in woonruimten op een beheerste manier 
ververst wordt. 
 
Gebruikte lucht wordt afgezogen en frisse buitenlucht wordt de 
ruimte ingeleid. 
 
 
De twee luchtstromen, die van elkaar worden gescheiden in de 
ventilatie-eenheid, worden geleid via een  
kruistegenstroomwarmtewisselaar. Hiermee wordt de warmte in 
de afgevoerde lucht teruggewonnen en de aangevoerde lucht 
verwarmd. Op deze manier wordt het grootste deel van de 
warmte in de ruimte behouden. 
 
 
 
 
2.4 Luchtstromen 

7 5 

2 

4 
1 

3 

6 8 

Afb. 2.2 Luchtstromen 

1 buitenlucht (AUL) 5  voorpaneel binnenmuur 
2 aanvoerlucht (ZUL) 6  ventilatie-eenheid 
3 afvoerlucht (AUL) 7  voorpaneel buitenmuur 
4 uitstromende lucht 

(FOL) 

Afb. 2.1.0 Sets die voor levering verkrijgbaar zijn 
2 Bouwhulsset voor ronde muurdoorvoer 
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BESCHRIJVING VAN APPARAAT 

2.5 Structuur 

Afb. 2.3 Basisstructuur 

1  voorpaneel binnenmuur met 6  ventilator 
bedieningspaneel en filters 7  voorpaneel buitenmuur 

2  verloopringen 8  condensaatafvoer 
3 warmtewisselaar 9  luchtinlaat/uitlaat met hor 
4 moederbord 10 buitenste afsluiter 
5 luchtscheidingsstrook 

 
 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Lijst van reserveonderdelen 
3 - 42160SX 
5 - 42164SX 
9 - 42161SX 
10 - 24634AA 
16 / 19 - 80971AA 
24 - 42162SX 

Afb. 2.4 Componenten in detail 

1     Voorpaneel binnenmuur, bovenstuk 
2     Filterhouder 
3    Aanvoerluchtfilter F7, 
      afvoerluchtfilter G4 
4    Kunststof schroef 
5    Voorpaneel binnenmuur, onderstuk 
6    Luchtkwaliteitsensor (optie) 
7    Displaybord PCB2 
8    Borgschijf, schroef 

9    Warmtewisselaar 
10   Klemmenbord PCB3 
11   Afdekking klemmenbord  
12   Elektr. voorverwarm. (optie) 
13   Sensor 1, buitenlucht 
14   Schroef, behuizingspaneel 
15   Behuizing 
16   Ventilator VM1, 
buitenlucht/aanvoerlucht 

17   Afdichting 
18   Afsluiter, buitenlucht 
19  Voorpaneel buitenmuur 
20 Kabelbundel 
21  Sensor 2, uitstroomlucht 
22  Afsluiter, 
uitstroomlucht 
23 Condensaatafvoer 
24 Afdekking, moederbord 

25  Draadloze ontvanger (optie) 
26 Moederbord PCB1 
27  Kabel, luchtkwaliteitsensor 
28  Kabel, displaybord PCB2 
29 Kabelbundel 
30 Kabelbundel 
31   Ventilator VM1, 
afvoerlucht/uitstroomlucht 
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TECHNISCHE GEGEVENS 

3 Technische gegevens 

3.1 Specificatie 
De volgende technische gegevens zijn van toepassing op de 
versies van de ventilatie-eenheid. 

  
Muro WE 

Luchtvolumestroomwaarden 
Toerental 1/2/3/4 

 
15 / 30 / 45 / 55 m³/u 

Luchtvolumestroomwaarden 
min. 

 

10 m³/u 

Geluidsdrukniveau 
Op een afstand van 1 m 

 

17 / 25 / 33 / 39 dB(A) 

Warmteterugwinning 
efficiëntie 

 
tot 90% 

 

Filterklasse 
Aanvoer/afvoerluchtfilter 

 
F7 / G4 

 

Voeding 
 

Eenfase 90-230 V 50 Hz 

Stroomverbruik 
Toerental 1/2/3/4 

 
4 / 10 / 17 / 25 W 

Stroomverbruik max.  
25 W 

 
Max. stroomsterkte 

 

0,1 A 

  
Type bescherming 
overeenkomstig VDE 

 
 

IP X4 

 

Beschermingsklasse 
 

I 

Toepassingsgebied 
Temperatuur buitenlucht 

 
-20 to +40 °C 

 
Gewicht 

 
3,75 kg 

Tabel 3.1 Technische gegevens 

Materiaal voorpaneel muur: ABS (brandklasse B1) 

Kleur voorpaneel muur: alpine white (RAL 9010) 

Afmetingen: Zie afmetingendiagrammen 

3.2 Apparatuur en opties 
 

Apparatuur 
 

Muro WE 

Geïntegreerd 
bedieningselement 

 

meegeleverd 

 

Luchtkwaliteitsensor 
 

optie 

Schakelaar voor 
draadloze bediening 

optie 

Afb. 3.2 Apparatuur 

3.3 Bedrijfsgegevens 
 
 
 

 
Status 

Vol.- 
stroom 
[m³/u] 

Verbruik 
[W] 

Vent. 
VM1 
AUL 

Vent. 
VM2 
FOL 

Afsluiter 
 

AUL 

Afsluiter 
 

FOL 

Zonder 
spanning 

 
0 

 
0 

 
uit 

 
uit 

 
open 

 
open 

 

Uit 
 

0 
 

0 
 

uit 
 

uit 
 

gesloten 
 

gesloten 

 

Auto 
 

10-45 
 

3-17 
 

aan 
 

aan 
 

open 
 

open 

Toeren-tal 1  

15 
 

3,5 
 

aan 
 

aan 
 

open 
 

open 

 
Toeren-tal 2 

 
30 

 
9 

 
aan 

 
aan 

 
open 

 
open 

 
Toeren-tal 3 

 
45 

 
17 

 
aan 

 
aan 

 
open 

 
open 

 

Toeren-tal 4 
 

55 
 

25 
 

aan 
 

aan 
 

open 
 

open 

 

Aanvoer-lucht 
 

30 
 

7 
 

aan 
 

aan 
 

open 
 

gesloten 

 

Afvoer-lucht 
 

30 
 

7 
 

uit 
 

aan 
 

gesloten 
 

open 

Ontdooiing  
in fabriek 
ingesteld 

 
uit 

 
aan 

 
open 

 
open 

 
Tabel 3.3  Bedrijfsgegevens 
 
 
 
 
LET OP! 
U kunt de stand UIT uitschakelen. 
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BESCHRIJVING VAN APPARAAT 

3.4 Maattekening 

Afb. 3.2 Afmetingen voorpaneel binnenmuur en voorpaneel 
buitenmuur 

Afb. 3.1 Afmetingen ventilatie-eenheid 

1  voorpaneel binnenmuur met 3  ventilatie-eenheid 
bedieningspaneel en filters 4  voorpaneel 
 buitenmuur 

2  verloopring met condensaatafvoer 

 
LET OP! 
Installatie-afmetingen van de ventilatie-eenheid (doorsnede en 
maximumlengte) hangen af van de gebruikte doorvoer voor de 
buitenmuur. De lengte van de ventilatie-eenheid wordt afgestemd 
op de muurdoorvoer met behulp van de verloopring. 

max. 660 mm 

0...310 mm min. 350 mm 

Afb. 3.4 Installatie-afmetingen, ronde muurdoorvoer 

1 muurdoorvoer 2 kabeldoorvoer 3 muuropening 4 voorpaneel buitenmuur        ID-aanzicht vanuit ruimte 
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INSTALLATIE 

4 Installatie 

4.1 Vereisten voor de installatielocatie 
De ventilatie-eenheid wordt geïnstalleerd in een buitenmuur. 
Installeer de eenheid niet achter façades. 
De ventilatie-eenheid kan worden gebruikt in het 
beschermingsgebied 2 voor apparaten die tegen spatwater zijn 
beschermd. Gebruik de ventilatie-eenheid niet in een explosieve 
atmosfeer! 

4.1.1 Selectie van de installatielocatie 
Geschikte locaties voor de installaties zijn buitenmuren in alle 
woonkamers en slaapkamers,  alsmede keukens, badkamers, 
bijkeukens en opslagruimten/koelruimten. De temperatuur van de 
lucht in de ruimte mag niet onder de +10 °C dalen. De aangezogen 
buitenlucht moet koel, droog en geurvrij zijn  indien mogelijk. 

4.1.2 Plaatsing in de ruimte 
Plaats de ventilatie-eenheid zo hoog mogelijk in de ruimte. De 
gebruikte warme lucht wordt verzameld in het bovenste gebied en 
kan op die manier effectief worden weggezogen. 
Zorg dat er niemand in het directe stroomgebied van de lucht 
staat. Plaats de eenheid in woonvertrekken niet recht boven een 
zitruimte. 

LET OP! 
Het voorpaneel voor de binnenmuur mag niet worden 
geblokkeerd of afgedicht aan de zijkanten (bijv. door gordijnen of 
meubilair). 

4.1.3 Installatie-afstand 
De eenheid werkt perfect als een speelruimte van 10 cm aan iedere 
zijde inclusief tot het plafond in de ruimte wordt aangehouden 
 

s 

10 cm 

4.2 Installatie-informatie  

 
4.2.1 Condensaatafvoer 
Het condensaat wordt afgevoerd via het voorpaneel van de 
buitenmuur. Het is niet nodig om een condensaatleiding te 
installeren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 
 

Afb. 4.2 Voorpaneel buitenmuur met condensaatafvoer 
 

 
1 condensaatafvoer 2 druiprand 

 
LET OP! 
Voor een betrouwbare condensaatafvoer moet de ventilatie-
eenheid horizontaal in de buitenmuur worden geïnstalleerd. 
Controleer voordat u het apparaat aanbrengt de horizontale positie 
van de muurdoorvoer! 
 

4.2.2 Muuropening en muurdoorvoer 
De ventilatie-eenheid moet horizontaal worden geïnstalleerd in de 
buitenmuur. Aangezien de muurdoorvoer horizontaal moet 
worden uitgelijnd tijdens de installatie, moeten de afmetingen van 
de muuropening iets groter zijn dan die van de muurdoorvoer aan 
de buitenkant. 
Wij bevelen een doorsnede van 325 mm aan voor de muuropening 
bij ronde muurdoorvoeren. 
De muurdoorvoer en het voorpaneel van de buitenmuur mogen 
niet uitsteken bij de buitenmuur. Eventuele aanpassingen dienen 
aan de binnenkant worden verricht. 
 
4.2.3 Lengte van de eenheid aanpassen 
Bij het aanpassen van de muurdoorvoer aan de dikte van de 
buitenmuur  moet u rekening houden met het pleisterwerk van de 
binnen- en buitenmuur. De lengte van de geïnstalleerde ventilatie-
eenheid is variabel en de lengte van de geïnstalleerde 
muurdoorvoer kan worden aangepast. 

10 cm 10 cm 

 
Afb. 4.1 Minimumafstand aan de zijden en tot het plafond in de 
ruimte 

LET OP! 
Houd aan de voorzijde van het apparaat 0,5 m vrije ruimte aan 
voor onderhoud  en zorg dat er vrij toegang is voor 
onderhoudswerkzaamheden. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
        1   2          3       4   5                   6 

Afb. 4.3 Aanpassing van de lengte van de 
ventilatie-eenheid 
 

1   voorpaneel binnenmuur 4  warmtewisselaar (verplaatsbaar) 
2 verloopringen 5  luchtscheidingsstrook 
(aanpassing van lengte!) (aanpassing van lengte!) 

3 ventilatie-eenheid  6 voorpaneel buitenmuur 

Max 

Min 
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4.3 Installatie van de eenheid 
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4.4 Elektrische installatie 

4.4.1 Elektrische aansluiting voor ventilatie-eenheid 
De ventilatie-eenheid is zo ontworpen dat deze met minimale 
moeite geïnstalleerd kan worden. Er is slechts één voedingsbron 
nodig voor de eenheid. De opties die achteraf aangebracht 
kunnen worden, de luchtkwaliteitsensor en draadloze 
afstandsbediening, worden in het apparaat aangesloten en er is 
geen verdere elektrische installatie vereist. 

LET OP! 
De elektrische aansluitingen mogen alleen tot stand worden 
gebracht door een bevoegde elektricien! Werk alleen aan de 
eenheid als deze is losgekoppeld van de voeding. 

4.4.2 Elektrisch schema 

Afb. 4.5 Elektrisch schema, interne bedrading 

 
 
 
 

3 x 1,5 mm2 
 

1~/ N / PE 230 V 50 Hz 
 
Afb. 4.4 Elektrisch schema voor de ventilatie-eenheid 
 
LET OP! 
Aan de installatiezijde moet een 2-polige schakelaar worden 
aangebracht met een contactopening die tenminste 3 mm breed is. 

1   230 V/50 Hz - voeding 5 VM1 – vent., buitenlucht/aanvoerlucht 9   Int.sensor 1 - sensor, buitenlucht    12 Sensor LQF - sensor, luchtkwaliteit 
2  PCB1 – moederbord 6 VM2 – vent., afvoerlucht/uitstroomlucht 10 Int.sensor 2 - sensor, uitstroomlucht 13 Enocean - draadloze ontvanger 
3  PCB2 – displaybord 7 Afsluiter 1 - afsluiter, buitenlucht 11  Vochtverdamper - condensaatverwarming  14 Enocean – draadl. zender 
4  PCB3 - intern klemmenbord 8 Afsluiter 2 - afsluiter, uitstroomlucht  
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4.4.3 Display met drukknop aansluiten 

Het display met drukknop is geïntegreerd in het onderste deel 
van het voorpaneel van de binnenmuur en moet worden 
aangesloten op het moederbord tijdens de installatie. Het 
displaybord (PCB2) is elektrisch verbonden met de RJ12-sleuf 
(display) van het moederbord (PCB1) via de verbindingskabel. 

Afb. 4.6 Display-aansluiting 

4.4.4 Installatie van de luchtkwaliteitsensor 
(optie) 

De ventilatie-eenheid kan desgewenst worden voorzien van 
een luchtkwaliteitsensor 
De sensor wordt aangebracht in het onderste deel van het 
voorpaneel van de binnenmuur aan de afvoerluchtzijde in het 
onderste gebied. U moet hiervoor het voorpaneel van de 
binnenmuur verwijderen dat is vastgeklikt in het binnenste 
gedeelte. 

De sensor is elektrisch verbonden met de RJ11-sleuf (LOF) van 
het moederbord (PCB1) via de verbindingskabel. 

1 2 

Afb. 4.7 Installatie van de luchtkwaliteitsensor 

1 stekker in sensorbord op 2 stekkerkabel naar sleuf 
voorpaneel binnenmuur     RJ11/LQF van moederbord 
(PCB1) 

LET OP! 
De geïnstalleerde luchtkwaliteitsensor wordt automatisch 
gedetecteerd door de software nadat de voeding is 
ingeschakeld. 

4.4.5 Installatie van draadloze ontvanger 
voor schakelaar voor draadloze bediening (optie) 
 
De eenheid kan desgewenst worden bediend met een draadloze 
schakelaar. De draadloze ontvanger wordt in de Enocean-sleuf op 
het moederbord (PCB1) gestoken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 4.8 Installatie van draadloze ontvanger 
 
LET OP! 
Voorafgaande aan de installatie moet de eenheid worden 
losgekoppeld van het  elektriciteitsnet! De geïnstalleerde 
draadloze ontvanger wordt automatisch gedetecteerd nadat de 
voeding is ingeschakeld. 
 
4.4.6 Installatie van de schakelaar voor draadloze 
bediening 
De  schakelaar voor draadloze bediening kan op een geschikte 
oppervlak worden vast geschroefd of gelijmd. De muurzender 
wordt geleverd met een behuizing. 
 
4.4.7 Schakelaar voor draadloze bediening registreren of de 
registratie ongedaan maken (optie) 
Er kunnen maximaal 3 schakelaars voor draadloze bediening 
worden geregistreerd voor een ventilatie-eenheid. 
Draadloze zender registreren (leren) 

1. Houd de bedieningsknop op de ventilatie-eenheid 30 seconden 
lang ingedrukt totdat afwisselend T-1-2-3  wordt weergegeven. 

2.  Druk op de bedieningsknop wanneer 1,  2  of 3  op het display 
oplicht, daarmee selecteert u het gewenste kanaal 
(afwisselend worden 'T' en het geselecteerde kanaal 
weergegeven). 

3. Druk op een willekeurige knop van de draadloze zender voor 
registratie binnen 30 seconden (als het display niet langer 
knippert. is de zender gedetecteerd). 
Herhaal de stappen voor andere draadloze zenders. 

 
Registratie van draadloze zenders ongedaan maken 
(afleren/verwijderen) 

1. Druk op de bedieningsknop en houd deze 30 seconden lang 
ingedrukt: Het wisselende display T-1-2-3  verschijnt. 

2. Selecteer het kanaal dat moet worden verwijderd: Druk op 
de bedieningsknop wanneer 1, 2 of 3  op het display oplicht, 
(afwisselend  worden 'T'  en het geselecteerde kanaal 
weergegeven). 

3. Als er niets wordt ingevoerd, wordt de betreffende 
draadloze zender verwijderd uit het geselecteerde kanaal. 
Herhaal de stappen voor andere kanalen. 

 
LET OP! 
U kunt een draadloze zender bij verscheidene eenheden 
registreren en die kan daarna deze eenheden tegelijkertijd 
aansturen. 
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Display 

Bedrijfsmodus Functie 

 
Geen 

 
Geen voeding 

Ventilatoren uit 
(afsluiters open) 

 
0 

UIT* Ventilatoren uit 
(afsluiters 
gesloten) 

 
 

A 

 
 

AUTOMATISCH** 

Zonder luchtkwaliteitsensor: 
Minimale werking 10 m3/u met 

luchtkwaliteitsensor***: 
Automatisch, traploze 
luchtvolumeregeling 

van 10~45 m3/u (afsluiters open) 
 

1 
TOERENTAL 1 Beperkte ventilatie 15 m3/u 

(afsluiters open) 

 
2 

TOERENTAL 2 Nominale ventilatie 30 m³/u 
(afsluiters open) 

 
3 

TOERENTAL 3 Nominale ventilatie 45 m³/u 
(afsluiters open) 

 
4 

TOERENTAL 4 Intensieve ventilatie 55 m³/u 
(afsluiters open) 

←∣ 
AANVOER-
LUCHT** 

Aanvoerluchtmodus alleen 30 
m³/u, Geen warmteterugwinning 

(afsluiter uitstromende lucht 
gesloten) 

→∣ 
AFVOER-LUCHT** Afvoerluchtmodus alleen 30 m³/u, Geen 

swarmteterugwinning 
(afsluiter buitenlucht gesloten) 

 

5  Bediening 

5.1 Inbedrijfstelling 
Na voltooiing en controle van de professionele installatie kan de 
ventilatie-eenheid in bedrijf worden genomen. 

• Schakel het apparaat in 

• Controleer de werking 

U hoeft de ventilatie-eenheid niet te kalibreren of af te stellen. 

LET OP! 
U dient vervuiling en beschadiging van de ventilatie-eenheid te 
voorkomen, dus stel de eenheid pas in bedrijf als de ruimte klaar is 
voor gebruik en alle bouw- en aanpassingsactiviteiten zijn 
afgerond. 

LET OP! 
Als er enige zichtbare schade is, mag de ventilatie-eenheid niet in 
bedrijf worden gesteld. Na voltooiing van de installatie mogen er 
geen risico's zijn voor de gezondheid, veiligheid of het milieu. De 
fabrikant van de ventilatie-eenheid aanvaardt geen 
aansprakelijkheid hiervoor. 

5.2 Display en bedieningspaneel 
De ventilatie-eenheid kan worden bediend zonder aanvullende 
bedieningsonderdelen. De bediening vindt plaats door middel 
van het display en het bedieningspaneel. 

 

 
 
 
 
Tabel 5.1  Bedieningsmodi 

1 

2 5.3.1  Modus Automatisch 
In de modus automatisch werkt de ventilatie-eenheid in een minimale 
stand bij 10 m³/u. 
Als een luchtkwaliteitsensor wordt toegevoegd, wordt de 
luchtstroom traploos geregeld tussen 10 en 45 m³/u, afhankelijk van 
de kwaliteit van de afvoerlucht (de meting van CO2, vochtigheid en 
het gasmengsel). 

Afb. 5.1 Display en bedieningspaneel 

1   voorpaneel binnenmuur 3  segmentdisplay 
2 display en bedieningspaneel 4  bedieningsknop 

5.3 Bedrijfsmodi 
De bedrijfsmodus wordt ingesteld met de bedieningsknop op de 
ventilatie-eenheid. Telkens wanneer u deze knop indrukt, 
verandert de bedrijfsmodus in de weergegeven volgorde. Op het 
display ziet u informatie over de huidige bedrijfsstatus. U kunt de 
volgende bedrijfsmodi selecteren: 

5.3.2 Modus aanvoerlucht 
De modus Aanvoerlucht wordt alleen gebruikt voor de levering van 
koele buitenlucht. De afvoerluchtventilator VM2 is uitgeschakeld 
(geen warmteterugwinning) en de afvoerluchtafsluiter is gesloten. 
 
5.3.3 Modus afvoerlucht 
De modus Afvoerlucht wordt alleen gebruikt voor het onttrekken van 
vocht aan de lucht De aanvoerluchtventilator VM1 is uitgeschakeld 
(geen warmteterugwinning) en de aanvoerluchtafsluiter is gesloten. 
 
 
LET OP! 
Er gelden speciale eisen wanneer de ventilatie-eenheid gelijktijdig 
gebruikt wordt met haarden/verwarmingssystemen  (bijv. 
schoorstenen, tegelkachels, gaskachels). Zorg dat er geen onderdruk 
wordt gecreëerd door de ventilatie-eenheid  als de haard of het 
verwarmingssysteem in de geventileerde woning  in gebruik is. 
Landspecifieke en regionale richtlijnen en voorschriften dienen te 
worden opgevolgd. 

4 

3 

2 
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WERKING/ STORINGEN 

5.4 Speciale bedieningsfuncties 

5.4.1 Apparaat opnieuw inschakelen na stroomstoring 
Na een stroomstoring start de ventilatie-eenheid vanzelf in stand 1 
(beperkte ventilatie) voor de bescherming van de structuur van 
het gebouw. 

5.4.2 Display uitschakelen 
Als het verlicht paneel van de ventilatie-eenheid als hinderlijk 
wordt ervaren (bijv. in de slaapkamer), kan dit worden 
uitgeschakeld of van een constant display veranderd worden in 
een "on-demand display" (ingeschakeld wanneer daarom wordt 
gevraagd). Het display licht kort op (10 sec.) als de bedrijfsmodus 
wordt gewijzigd en daarna gaat het weer uit. 

- Houd de bedieningsknop 10 seconden lang ingedrukt (totdat S op 
het display wordt weergegeven) 

Het display inschakelen – constant display: 
- Houd de bedieningsknop 10 seconden lang ingedrukt (S wordt 
dan op het display weergegeven) 

LET OP! 
Filter- en foutberichten worden gedurende lange tijd 
weergegeven, zelfs als het display niet actief is. 

5.4.3 De schakelaar UIT vergrendelen 
De knop waarmee de ventilatie-eenheid kan worden uitgeschakeld 
kan worden uitgeschakeld. 

Uitschakeling uitschakelen OFF (dan is het niet mogelijk om de 
eenheid uit te zetten): 
Houd de bedieningsknop 20 seconden lang ingedrukt (totdat 'O' 
wordt weergegeven) 

Uitschakeling activeren: 
Houd de bedieningsknop 20 seconden lang ingedrukt (totdat 'O' 
wordt weergegeven) 

5.5 Interne veiligheidsfuncties 

5.5.1 Automatische ontdooiing 
De ventilatie-eenheid is voorzien van een functie voor 
automatische ontdooiing om te voorkomen dat de 
warmtewisselaar bevriest bij lage temperaturen van de 
buitenlucht in de winter. 
De automatische ontdooiing wordt geactiveerd als de 
temperatuur van de instromende lucht in de ventilatie-eenheid 
onder de + 12 °C daalt. Als de automatische ontdooiing actief is, 
wordt de ventilator voor de buitenlucht/aanvoerlucht 60 minuten 
lang uitgeschakeld. Daardoor stroomt alleen warme afvoerlucht 
naar de warmtewisselaar en zo wordt deze ontdooid. Het 
condensaat wordt naar buiten afgevoerd via het voorpaneel van 
de buitenmuur. 

5.5.2 Condensaatverwarming 
De condensaatafvoer via het voorpaneel van de buitenmuur is 
voorzien van een condensaatverwarming. Als de temperatuur van 
de buitenlucht tot onder + 1 °C daalt, wordt de verwarming 
ingeschakeld en de condensaatafvoer beschermd tegen 
bevriezing. Bovendien wordt zo de vorming van ijs op het 
voorpaneel van de buitenmuur voorkomen. Als de temperatuur 
van de buitenlucht boven de + 3 °C uitkomt, wordt de 
condensaatverwarming uitgeschakeld. 

5.6  Filtersignaal 
Het filtersignaal is tijdsafhankelijk en herinnert de gebruiker aan 
het filteronderhoud  doordat ‘F’ wordt weergegeven nadat het 
interval is verstreken (zie  het hoofdstuk “Onderhoud”. Het 
interval bedraagt 6 maanden en dit kan niet worden gewijzigd. 
Opnieuw instellen: Na het filteronderhoud geeft u aan dat het 
filterbericht is ontvangen en opnieuw is ingesteld door de 
bedieningsknop 5 seconden lang ingedrukt te houden. 
 
 
 
LET OP! 
Bij een stroomstoring of als de ventilatie-eenheid is uitgeschakeld, 
wordt de functie filtertijd niet gestopt/opnieuw ingesteld. 
 
 
6 Storingen 
 
Er worden filter- en foutberichten weergegeven op het display en 
bedieningspaneel van de ventilatie-eenheid. 
 
 

display 
 

Oorzaak 
 

Status 
 

Maatregel 

 
F 

 
Filtersignaal 

In 
bedrijf 

Filteronderhoud, signaal 
geregistreerd 

 
 

Geen 
display 

 
Geen voeding 

of storing 

 
 

Uit 

Controleer op storingen  in 
de voeding of het bord,  

controleer de interne 
bedrading  of vervang het 

moederbord 

 
Geen 

display 

 
Storing 

Displaybord 

 
In 

bedrijf 

Controleer de interne 
bedrading, vervang 
displaybord PCB2 

 
E1 

 
Ventilatorstoring 

buitenlucht/aanvoerlucht 

 
Uit 

VM1: Verbindingskabel en 
controleer/ vervang motor 

 
E2 

Ventilatorstoring 
afvoerlucht/uitstromende 

lucht 

 
Uit 

VM2: Verbindingskabel en 
controleer/ vervang motor 

 
E3 

Storing 
Sensor buitenlucht 

 
Uit 

Controleer/ vervang 
int. sensor 1 

 
E4 

Storing  sensor 
uitstromende lucht 

 
Uit 

Controleer/ vervang 
int. sensor 2 Tabel 

 

6.1  Storingsberichten 
 
 
 
LET OP! 
Het foutbericht wordt weergegeven via een knipperende E' (voor 
ERROR) samen met de betreffende foutcode. 
 
 
LET OP! 
Reparaties dienen te worden uitgevoerd door een bevoegde 
deskundige. Gebruik alleen originele reserveonderdelen van de 
fabrikant. 



E 25 

 

 

KLANTENSERVICE EN GARANTIE 
 
 

7  Apparaat afvoeren en het milieu 
 
 

Houd rekening met het milieu en ontzie dit. 
 
 

Verpakking afvoeren 
De ventilatie-eenheid is zorgvuldig verpakt om beschadiging 
tijdens het transport te voorkomen.  De verpakking voor 
transport bestaat uit recyclebare grondstoffen. Voer deze 
op verantwoorde wijze af. 

 
 

Het apparaat afstoten 
Apparaten met dit merkteken mogen niet bij het 
normale huishoudelijk afval worden gezet. Het 
apparaat moet inclusief accessoires apart worden 
aangeboden. De verwijdering moet correct en 
overeenkomstig de toepasselijke wet- en 
regelgeving worden uitgevoerd. 
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BIJLAGE 

 

Filteronderhoud 

Registreer het filteronderhoud en andere uitgevoerde 
werkzaamheden. 

Alle filters in het ventilatiesysteem dienen ten minste twee keer 
per jaar te worden gecontroleerd en ten minste ieder jaar te 
worden vervangen. 

Half jaar 
 

Jaar Half jaar 
 

Jaar 

Datum:
 1 

 
D  gecontroleerd D ervangen 
 

Datum:
 1 

 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 11 

 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 11 

 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 2 

 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 2 

 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 12 

 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 12 

 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 3 

 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 3 

 

 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 13 

 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 13 

 

 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 4 

 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 4 

 
 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 14 

 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 14 

 
 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 5 

 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 5 

 

 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 15 

 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 15 

 

 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 6 

 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 6 

 
 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 16 

 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 16 

 
 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 7 

 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 7 

 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 17 

 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 17 

 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 8 

 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 8 

 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 18 

 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 18 

 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 9 

 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 9 

 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 19 

 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 19 

 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 10 

 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 10 

 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 20 

 
D  gecontroleerd D vervangen 

Datum:
 20 

 
D  gecontroleerd D vervangen 
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OPMERKINGEN 
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