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Handleiding voor de bewoner
Wat houdt gebalanceerde ventilatie in?
Gebalanceerde ventilatie is een vorm van ventilatie waarbij de woning continu met de juiste hoeveelheid lucht
wordt ververst. Deze luchtverversing vindt plaats doordat de binnenlucht wordt afgezogen en tegelijkertijd de
juiste hoeveelheid verse buitenlucht wordt toegevoerd.
Werking
Met het ventilatietoestel met warmteterugwinning wordt vervuilde lucht uit de keuken, badkamer en toilet via
HHQ¿OWHUDIJH]RJHQ'H]HOXFKWVWDDWGHZDUPWHDILQGHNUXLVVWURRPZDUPWHZLVVHODDUHQZRUGWKLHUQDQDDU
EXLWHQ WRH DIJHYRHUG7HJHOLMNHUWLMG ZRUGW GH DDQJH]RJHQ YHUVH EXLWHQOXFKW YLD HHQ ¿OWHU JHUHLQLJG GRRU GH
kruisstroomwarmtewisselaar opgewarmd en hierna toegevoerd aan betreffende ruimtes, zoals woonkamer,
slaapkamer en kinderkamer.

Voordelen
• Schone, pollenvrije, frisse lucht - ventileren met gesloten ramen, zonder de straatlawaai (niet voor mensen met een allergie).
• Uitneembare kunststof kruisstroomplatenwarmtewisselaar, warmteterugwinning uit de vervuilde lucht
tot 95%
• Bypass voor nachtventilatie voor de toesteltypen CWL-300 B en B-400 B.
• Een separate ventilator voor toevoerlucht en afvoerlucht, ventilatoren traploos regelbaar, laag energieverbruik door toepassing gelijkstroomventilatoren.
• Constant volume ventilatoren houden bij elke geselecteerde snelheid van de ventilator, de luchthoeveelheid constant. Hierdoor wordt een hoog rendement bereikt en blijft het inregelen tot een minimum
beperkt.
• De automatische vorstbeveiliging biedt optimale bescherming tegen invriezen.
  7RHVWHOZRUGWJHEUXLNVNODDUJHOHYHUGLQGLFDWLH¿OWHUYHUYDQJLQJRSGHVWDQGHQVFKDNHODDU
Onderhoud
+HWYHQWLODWLHWRHVWHOPHWZDUPHWHUXJZLQQLQJW\SH&:/LVXLWJHUXVWPHWHHQWRHYRHUOXFKW¿OWHUHQHHQDIYRHUOXFKW¿OWHU'H]HWZHH¿OWHUVPRHWHQUHJHOPDWLJZRUGHQJHUHLQLJGRPGHIXQFWLRQDOLWHLWYDQKHWDSSDUDDWWHEHhouden. Dit wordt aangegeven door een knipperend rood waarschuwingslampje op de standenschakelaar. Het
VFKRRQPDNHQYDQGH¿OWHUVZRUGWEHVFKUHYHQRSSDJLQD
(HQPDDOSHUMDDUPRHWHURQGHUKRXGDDQKHWWRHVWHOZRUGHQXLWJHYRHUGHQPRHWHQGH¿OWHUVZRUGHQYHUYDQgen. Het beste is om hiervoor een onderhoudscontract met uw installateur af te sluiten (gelijktijdig met het
onderhoud van uw verwarmingstoestel). Bovendien dient de warmtewisselaar elke 3 jaar (indien nodig eerder)
te worden gereinigd onder stromend water.
Indien uw ventilatietoestel niet goed functioneert, kunt u het beste als volgt te werk gaan:
•



Controleer of de stekker in de wandcontactdoos zit en of het toestel is ingeschakeld (druk gelijktijdig op
de toets „OK“ en de toets „+“ gedurende 3 seconden).
 $OVGH¿OWHUVYXLO]LMQNXQWXGH]HUHLQLJHQRILQGLHQQRGLJYHUYDQJHQ
• Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met uw installateur.
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Filters reinigen
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Zonder bypasscassette

Met bypasscassette

Ɣ 3ODDWVGH¿OWHUVWHUXJRSGH]HOIGHZLM]H]RDOV]HHUXLW
zijn gehaald.
Ɣ 6FKDNHOKHWWRHVWHOXLWPLGGHOVKHWEHGLHQLQJVSDQHHO
(druk gedurende 3 seconden tegelijk op de toets “OK”
en de toets “-” ).
Ɣ 2SHQGH¿OWHUGHXU
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Zonder bypasscassette

Met bypasscassette

Ɣ 9HUZLMGHUGH¿OWHUV2QWKRXGRSZHONHPDQLHUGH¿Oters eruit worden gehaald.

Ɣ 6OXLWGH¿OWHUGHXU
Ɣ 6FKDNHOKHWWRHVWHOZHHULQPLGGHOVKHWEHGLHQLQJVpaneel (druk gedurende 3 seconden op de toets “OK”
en de toets “+” ).
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Ɣ 5HLQLJGH¿OWHUVPHWHHQVWRI]XLJHU

Ɣ 1DUHLQLJLQJYDQGH¿OWHUVRISODDWVLQJYDQQLHXZ¿OWHUVGH¿OWHULQGLFDWLHUHVHWWHQGRRUVHFRSGHWRHWV
“OK” te drukken.
Ɣ +HW GLVSOD\ NQLSSHUW NRUWVWRQGLJ WHU EHYHVWLJLQJ GDW
KHW¿OWHULV³JHUHVHW´+LHUQDNRPWGLVSOD\WHUXJLQGH
bedrijfssituatie.
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