
Bewaar deze installatiehandleiding in de buurt van de EuroAir WTW unit. 
 Bij onderhoud of reparatie is het belangrijk, dat deze bij het toestel is.

Installatiehandleiding
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De garantie op het toestel vervalt indien:
1	 Onderhoud aan het toestel is gepleegd door niet

erkende onderhoudsmonteurs.
2	 In het toestel sporen van misbruik zichtbaar zijn.
3	 Na oplevering van de installatie wijzigingen aan de

installatie zijn doorgevoerd door niet erkende
monteurs.

Geachte installateur,
Met de installatie van de EuroAir installeert u een
kwaliteitsproduct.
In dit installatievoorschrift vindt u zowel informatie om het
toestel correct te installeren als de bedieningsvoorschriften.

Indien alle stappen van de installatie correct en in de juiste
volgorde zijn doorlopen zal de kwaliteit van de EuroAir
optimaal tot zijn recht komen en jarenlang voor een
gezond en comfortabel leefklimaat in de woning zorgen.

Garantie en aansprakelijkheid
Swentibold geeft op de EuroAir een garantie van twee jaar
op fabricagefouten en onderdelen. Uitzondering hierop
vormt de warmtewisselaar waarvoor een garantieperiode
geldt van vijf jaar. Reparaties en groot onderhoud mogen
enkel uitgevoerd worden door een erkende installateur.

Aansprakelijkheid
        
       
       
      
        
         
       
          
      
    
     

De EuroAir is ontworpen om te functioneren in een balans- 
ventilatiesysteem. De unit dient in een droge 
vorstvrije ruimte geplaatst te worden. Iedere andere 
to epassing is ongeoorloofd en wordt beschouwd als

 ‘onbedoeld gebruik’. Voor schade of letsel die voortvloeit 
uit het oneigenlijk gebruik van de EuroAir kan de fabrikant 
niet aansprakelijk gesteld worden. Voorts is de fabrikant 
niet aansprakelijk voor schade of letsel die het gevolg is van 
het niet opvolgen van de veiligheids-, bedienings- en 
onderhoudsinstructies zoals aangegeven in het 
installatievoorschrift of aangegeven op het toestel.

Product eigenschappen EuroAir
De EuroAir is een balansventilatietoestel met
warmteterugwinning. De werking van een
balansventilatiesysteem is als volgt:

1	 Vervuilde lucht wordt afgezogen uit natte ruimtes en
ruimtes waar ‘reuk’kan ontstaan zoals badkamer,
toiletten en keuken.

2	 In de warmtewisselaar wordt warmte aan deze lucht
onttrokken alvorens deze lucht wordt afgevoerd naar
buiten.

3	 Verse (frisse) buitenlucht wordt door het toestel
aangezogen en door de warmtewisselaar geleidt.

4	 De onttrokken warmte wordt in de warmtewisselaar
overgedragen aan de aangezogen lucht van buiten.

5	 De opgewarmde buitenlucht wordt vervolgens
toegevoerd naar de leefruimtes in de woning.Dit zijn
b.v. de woonkamer, studeerkamer en de slaapkamers.

6	 De warmteoverdracht in de warmtewisselaar vindt
plaats met rendement >95% waardoor naverwarming
van de toegevoerde lucht niet nodig is.

7	 De hoeveelheid afgevoerde lucht uit de woning is
gelijk aan de hoeveelheid ingevoerde lucht in de
woning waarmee het ventilatiesysteem in balans is.

8	 Optioneel kan in de installatie een bypass opgenomen
worden, welke gebruik maakt van koele nachtlucht
tijdens warme zomerse perioden. Deze externe bypass
functie kan ook worden geprogrammeerd op de
digitale regeling.

9	 De EuroAir is beschermd tegen invriezen in zeer koude
winterperiodes. Indien de temperatuur daalt naar

waarden van circa – 20ºC of lager, dan zorgt een
ingebouwde vorstbeveiliging voor het gefaseerd
terugtoeren van de aanzuig van buitenlucht.

LET OP: Printen alleen spanningsloos aansluiten,
door hiertoe bevoegde mensen .



1.  Filter voor lucht uit de woning
2.  Aansluiting voor lucht uit de woning
3.  Aansluiting voor lucht van buiten
4.  Aansluiting voor lucht naar buiten
5.  Aansluiting voor lucht naar de woning
6.  Ventilator voor lucht uit de woning
7.  Condensafvoer
8.  Filter voor lucht van buiten
9.  Warmtewisselaar-WTW
10.  Motor-recirculatieklep
11.  Ventilator voor lucht naar de woning
12.  Bedieningstoestel
13.  Stroomaansluiting 230 VAC

Fig. 1 Voor- en bovenaanzicht EuroAir 180 (met interne bypass, rechtse uitvoering)

Fig. 2 Maatschetsen EuroAir 180 (met interne bypass)

 
 

 
 

 

2 .1 EuroAir 180 (met interne bypass)
Voor- en bovenaanzicht met lijst van componenten/maatschetsen2

4
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2 .2 EuroAir 250 (met interne bypass)

Fig. 3  Voor- en bovenaanzicht EuroAir 250 (met interne bypass, rechtse uitvoering)

Fig. 4  Maatschetsen EuroAir 250 (met interne bypass)

 
 

 
 

13.  Stroomaansluiting 230 VAC
12.  Bedieningstoestel
11.  Ventilator voor lucht naar de woning
10.  Motor-recirculatieklep
9.  Warmtewisselaar-WTW
8.  Filter voor lucht van buiten
7.  Condensafvoer
6.  Ventilator voor lucht uit de woning
5.  Aansluiting voor lucht naar de woning
4.  Aansluiting voor lucht naar buiten
3.  Aansluiting voor lucht van buiten
2.  Aansluiting voor lucht uit de woning
1.  Filter voor lucht uit de woning



Fig. 5 Voor- en bovenaanzicht EuroAir 350 (met interne bypass, rechtse uitvoering)

Fig. 6 Maatschetsen EuroAir 350 (met interne bypass)

 
 

 
 

 

 2 .3 EuroAir 350 (met interne bypass)

6

13.  Stroomaansluiting 230 VAC
12.  Bedieningstoestel
11.  Ventilator voor lucht naar de woning
10.  Motor-recirculatieklep
9.  Warmtewisselaar-WTW
8.  Filter voor lucht van buiten
7.  Condensafvoer
6.  Ventilator voor lucht uit de woning
5.  Aansluiting voor lucht naar de woning
4.  Aansluiting voor lucht naar buiten
3.  Aansluiting voor lucht van buiten
2.  Aansluiting voor lucht uit de woning
1.  Filter voor lucht uit de woning



7

 2 .4 EuroAir 400 (met interne bypass)

Fig.  7 Voor- en bovenaanzicht EuroAir 400 (met interne bypass, rechtse uitvoering)

Fig.  8 Maatschetsen EuroAir 400 (met interne bypass)

1.  Ventilator voor lucht uit de woning
2.  Ventilator voor lucht naar de woning
3.  Filter voor lucht van buiten
4.  Filter voor lucht uit de woning
5.  Warmtewisselaar-WTW
6.  Condensafvoer
7.  Aansluiting voor lucht van buiten
8.  Aansluiting voor lucht naar buiten
9.  Aansluiting voor lucht uit de woning
10.  Aansluiting voor lucht naar de woning
11.  Motor-recirculatieklep
12.  Bedieningstoestel
13.  Stroomaansluiting 230 VAC
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EuroAir 250 

25-275m³  (0-130Pa) 

EuroAir 350 

25-370m³ (0-220Pa)  

30 %
50 % 
100 %

EU-3  

1001 cm² 

 

 

30 % 
50 % 
100 % 

EU-3 

744 cm² 

744 cm² 1001 cm² 

> 95,4% > 95,6% 

automatisch 

640 x 649 x 460 mm 

44 kg 

Ø 150 mm boordringen boven 

Aluminium  

46 dB(A) 

230V AC +/- 10%; 50Hz  

18 - 117W

800mA traag

IP40 

 

  

 

automatisch 

640 x 649 x 370 mm 

41 kg 

Ø 125 mm boordringen boven 

Aluminium  

45 dB(A)

230V AC +/- 10%; 50Hz  

34 - 110W 

800mA traag 

IP40 

Ø 175 mm 230V DC Ø 175 mm 230V DC 

 

 

30 % 
50 % 
100 % 

EU-3  

1001 cm² 

1001 cm² 

> 95.8% 

automatisch 

640 x 649 x 460 mm 

46 kg 

Ø 160 mm boordringen boven 

Aluminium  

48 dB(A)

230V AC +/- 10%; 50Hz  

20- 165W 

2A traag  

IP40 

Ø 190 mm 230V DC 

3 .2 

 

Gegevens t.b.v. EPN-berekening

 
 

EuroAir 180 EuroAir 250 EuroAir 350
95.4% 95% 95%

0,15A 0,15A 0,16A

230V 230V 230V

2 2 2

18-110W 18-110W 20-150W

0,77 0,77 0,77

 
  

  
 
  

Ø 190 mm 230V DC 

IP40 

2A traag

6- 257W3

230V AC +/- 10%; 50Hz  

47 dB(A)

Aluminium  

Ø 180 mm boordringen boven

57 kg

550 x 880 x 600 mm

automatisch 

> 96,3% 

1768 cm² 

1768 cm² 

EU-3  

100 %
50 % 
30 %

40-530m³ (0-100Pa)  

EuroAir 400 

0,79

-257W36

230V

0,18A

95%

EuroAir 400

2

3 Specificaties
3 .1  Technische specificaties 

 EuroAir 180 
 Lucht specificaties: 

  25-180m³ (0-100Pa)

Opvoerhoogt

Bediening 

Ventilatoren Sturing 

Lucht volumenstroom 

Inregelen per ventilator

           Stand 1 
           Stand 2 
           Stand 3 

Luchtfilterklasse 

Filteroppervlakte buitenlucht 

Filteroppervlakte Binnenlucht 

Thermische specificaties: 

Thermisch rendement

Vorstbeveiliging actief

Mechanische specificaties: 

 Afmetingen met bypass 
 (h x b x d) 

 Aansluitingen apparaat materiaal  

Warmtewisselaar  

Geluidsniviau (1m) gewicht  

met bypass 

Elektrische specificaties: 
Elektrische aansluiting 

 Opgenomen vermogen 

 Zekering 

 veiligheidsklasse 

Ventilatoren 

Instelbaar Instelbaar Instelbaar Instelbaar

3-/4-Standenschakelaar (15V DC) 3-/4-Standenschakelaar (15V DC) 3-/4-Standenschakelaar (15V DC) 3-/4-Standenschakelaar (15V DC)

stuurspanning
1,6-10 V DC lineair regelbare 

stuurspanning
1,6-10 V DC lineair regelbare 

stuurspanning
1,6-10 V DC lineair regelbare 

stuurspanning
1,6-10 V DC lineair regelbare 

regelbaarin
Per stand individueel lineair 

regelbaarin
Per stand individueel lineair 

regelbaarin
Per stand individueel lineair 

regelbaarin
Per stand individueel lineair 

Rendement 

) 3Stroomopname (150m

Spanning (Voltage)

Gelijkstroomventilatoren 

vermogen
Opgenomen 

Cos phi 
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 3 .3  Functionele specificaties

 

WTW-toestel
     EuroAir

Ruimtebediening 
in woonkamper

WTW-toestel
     EuroAir

RS485
Local

Modbus
RS485
GBS

WTW-tostel
     EuroAir

GBS
RS485
Modbus

Local
RS485

WTW-toestel
     EuroAir

GBS
RS485
Modbus

Local
RS485

I²C-Bus LMS Expension I/O Modules
Digitale ingangen, 
Relais uitgangen 
Analoge ingangen 
Analoge uitgange

  

Webcontroller

     Host / Server
wtw.swentibold.com

PROJEKTANLAGE

Gebruiker
 (PC) 

Centraal gebouwbeheersysteem

webcontroller voor internetcontrole 
en bewaking op afstand 

RS485
Local

WTW-toestel
    EuroAir

Basis met bypass

WOONHUIS TOEPASSINGEN

- Gemakkelijke en snelle installatie
- Online
- Beveiligde verbinding (SSL-certificering)
- De gebruiker is met een server verbonden
- Geen modem-/routerconfiguratie vereist

Bedien uw apparaat via internet 
met PC, mobiele telefoon en tablet

Klaslokaal / Kantoor 

Klaslokaal / Kantoor

Klaslokaal / Kantoor

Ruimtebediening

Ruimtebediening

Ruimtebediening

Technische ruimte

Technische ruimte

Technische ruimte



 .
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4 Installatie 

Swentibold brengt de EuroAir 180, 250,325,400 en 480 
in twee verschillende uitvoeringen. De toestellen zijn 
beschikbaar in een “linker” en“rechter” uitvoering, 
waarbij de toestellen elkaars spiegelbeeld zijn.

Dit installatievoorschrift is opgesteld voor de 
toestellen in de uitvoering “rechts“

180 BYRRechts

Toestel naamUitvoeringUitvoering Toestel naam

 Links 180 BYL 
 Rechts 250 BYR / 325 BYR 

 Links 250 BYL / 325 BYR 

 Rechts 400 BYR 
 Links 400 BYL 

U weet nu welk toestel u gaat plaatsen. 
Houdt u er rekening mee dat de figuren van het toesteltype
“links” in dit installatievoorschrift“gespiegeld”bekeken 
moeten worden. 

 De installatie van de EuroAir dient te gebeuren door 
  een erkend installateur . Hierbij  moeten de volgende 

  voorschriften en richtlijnen in acht genomen worden:

Voor de installatie moeten de volgende wetten, 
verordeningen, technische regels, normen en bepalingen 
in de actueel geldende versie in acht genomen worden:

Deze installatiehandleiding
plaatselijke bouwautoriteiten
Mogelijk aanvullende voorschriften van de 
H6038.
en woongebouwen EN 1087 / EN 1088 en ÖNORM 
Regelgeving voor luchtcirculatie in appartementen 
NEN 3287.
binnen appartementen en woongebouwen             
Voorschrift voor aansluiting op afvoerleidingen 
laagspanningsinstallatie EN 1010.
Veiligheidsvoorschriften voor

•

• 

• 

• 

netstekker dient altijd goed bereikbaar te zijn.
stekker de 3-/4-standenschakelaar aansluiten.De 
Op de onderkant van de regelaar kunt u d.m.v. een 
waterpas hangen.
goede condensafvoer te waarborgen, het toestel 
Het toestel is bedoeld voor wandmontage. Om een 
beschermbuis gelegd worden.
mag niet samen met de stuurkabel (15Vdc) in een 
de wtw-unit naar de bedienunit te lopen. De 230V kabel 
Er dient een aparte buis voor de stuurkabel (15Vdc) van 

• 

• 

• 

• 
 .1 .1 Ophangen van de EuroAir4

goede installatie
nen voor het aanleggen van een jRichtli .1

 • 

4

woonkamer leidt waar de bedieningselementen
worden vanaf het EuroAir toestel die naar de 
Voorts dient er een elektrische kabel geplaatst te 
voorzieningen voor de condensafvoer beschikbaar zijn. 
elektrische netspanningsaansluitng 230V en 
Zorg dat in de opstellingsruimte de luchtkanalen, een • 

aangegeven	op	de	bovenzijde	van	het	toestel.
• Sluit	de	luchtkanalen	achtereenvolgens	aan,	zoals	is

en	de	overige	luchtkanalen.
de	bypass	box	verbonden	kan	worden	met	de	EuroAir
bypass	box	zodanig	dat	met	vloeiende	verbindingen

• Plaats	na	het	ophangen	van	de	EuroAir	optioneel	de
sifon	met	een	waterslot	van	minimaal	5	cm.

• Sluit	de	condensafvoer	aan	middels	een	slang	naar	een
toestel	alle	richtingen	op	waterpas	hangt.

• Controleer	na	het	plaatsen	van	de	EuroAir	dat	het
eventuele	bypass	installatie	te	plaatsen.
wordt	om	de	benodigde	leidingen,	geluidsdempers	en	

	 doende	ruimte	boven	en	om	het	toestel	vrij	gehouden
• Let	er	bij	het	plaatsen	van	de	EuroAir	op	dat	er	vol-

muur	waarop	de	EuroAir	wordt	geplaatst.
• Monteer	de	bijgeleverde	ophanghaak	waterpas	aan	de

woning.
te	worden	binnen	de	verwarmde	omgeving	van	de
minimaliseren	dient	het	toestel	bij	voorkeur	opgesteld

• Om	condensatieverschijnselen	op	en	om	het	toestel	te
massieve	muur	wordt	opgehangen.

• Zorg	ervoor	dat	de	EuroAir	aan	een	stevige	en

• 

• 
• 

• 

• 

• 

 

groter wordt dan ± 3.5 m/s en in de luchttoevoer niet 
groter dan ± 4 m/s om stromingsgeluiden te vermijden. 
Indien het nodig  is grote afstanden in de woning te 
overbruggen wordt aanbevolen deze altijd uit te 
voeren in minimaal Ø150 mm buis. 
Inregelen van de luchthoeveelheid in de ruimtes wordt 
gedaan door de ventielen te verstellen. 
Sluit de bekabeling aan. 
Steek, na aansluiten van alle bedrading en na een 
controle op de correcte montage, de netstekker van de 
Euro Air in de wandcontactdoos. Het toestel zal direct 
functioneren. Controleer het functioneren van de 
3-/4-standenschakelaar en eventueel de vochtsensor.
De installatie is nu gereed om ingeregeld te worden.

kanaalstelsel. Zorg er bij voorkeur voor dat de 
luchtsnelheid door de kanalen in de luchttoevoer niet 

minimaal tot aan de eerste verdeelpunten van het 
150 mm (EuroAir 250) of Ø 180 mm (EuroAir 400), 
Maak gebruik van kanalen Ø 125 mm (EuroAir 180), Ø 
vocht kan ontsnappen.
Voorkom lekkages aan het kanaalsysteem waardoor 
EuroAir toestel moeten dampdicht en geisoleerd zijn.
Luchtleidingen ‘van buiten’ en ‘naar buiten’ op het • 
EuroAir toestel, die zijn afgestemd op de installatie.  

hetLuchtkanalen met geluiddemper aan op Sluit de • 
 .1 .2 Aansluitingen van de luchtkanalen4
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 : X14
: X6
: X7
: X1-GND/S1
: X1-GND/S2

 
  
 

 
  
 
 : X1-GND/S4 
 : X1-GND/S5 
 : X1-GND/S6 

    : X2-A/GND 
 : X2-U4/GND 
 : X3-U3/GND 
 : X3-GND/U1 
 : X3-GND/U2 
 : X4-T1/T4 
 : X5-5V/GND 
 : X8-L/PE 
 : X9-L/PE 
 : X10-L/PE 
  
  
  

  
 
 

 
 
 
  
 

 

 
  

  
  
  

 

 

 

 

 

24 Vdc (1,7 Watt zzgl. Kleppen) (+24V, 0V, Erde) 
Aansluiting comfortprint 
Aansluiting webcontroller / USB=PC 
Delta P schakelcontact voor filterbewaking buitenluchtaanzuig 
Delta P Schakelcontact voor filterbewaking lucht afvoer 
Ventilator niveau 1/2/3 
Hygrostaat 
Aan- / Uitschakeling 
Bedieneenheid (A-B-12V-GND)
Servomotor warm/koud (0-10V) oder elektro 
Voor-/naverwarmingsregister circulatieluchtklep (1-10V) 
Ventilator luchttoevoer 
Ventilator luchtafvoer 

 Temperatuurvoeler T1(AUL), T2(ABL), T3(FTL), T4(ZL)
VOC,CO2, vocht 

 Stroomtoevoer Ventilator ABL 230VAC 
Stroomtoevoer Ventilator ZU 230VAC 
Stroomtoevoer print 230VAC

 
  
  

: X11-OUT/0V Servomotor aardwarmtewisselaar
: X12-OUT/0V Servomotor buitenklep
: X13-OUT/0V Servomotor bypassklep

 

   
   
   
   
  
  

 
 
 
 

Type  : 
  
Artikelnr.  :  7564  Basis-/ Bypass print
   
   
   
   
  

5642

 

Voeding 100-240 Vac in,

   

24 Vdc uit (max. 15 Watt)
Artikelnr. opties 

 

: 

 

7565

 

VOC en vochtsensor 

  

7566

 

CO2 en vochtsensor

   
 

: -20/+50˚C

 

: -20/+60˚C
Werk HR

 

: 10/+90 % RF niet condenserend

  
   

   
   
   
   
   
   

   
    
      
   

  
 

Basis- en Bypassprint Warmte Terug-Win 
unit bestaande uit

Werktemperatuur 
Opslag temperatur 

Luchtvochtigheid

Technische specificaties basisprint1  .2 .4
lektrische installatie basisprint met en zonder bypassprint2 E .4

lgemeenA

Basis/Bypass-print aansluitingen
Voeding print 
Uitbreidingsaansluiting 

Contactingangen 

Opmerking: Het totale vermogen van de aangesloten kleppen mag niet groter zijn dan 15 Watt. Het 
vermogen van de 24Vdc voeding moet op het totaal aangesloten klepvermogen zijn 
aangepast. 
De 24Vdc voeding loopt via de bandkabel (Max. 0.63 Ampere).



Automatisch schakelen tussen stand 1, 2 en 3
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Let op : Deze functie kan niet worden gebruikt in 
combinatie met de afzuigkapfunctie (keukenstand). 

Wasemkap functie 
Deze functie kan b.v. geactiveerd worden via stand 4. de 
luchttoevoer ventilator draait dan in de hoogste stand. De 
afzuig ventilator draait dan naar een lage stand. Als er ook 
een aardwarmtewisselaar geconfigureerd is, wordt deze 
uitgeschakeld.  

Aardwarmtewisselaar 
Wanneer een warmtewisselaar aanwezig is, moet 
P 2.12.01 op 1 gezet worden. Ook moet er een 
buitenluchttemperatuurvoeler geinstalleerd worden.  
Met de aardwarmtewisselaar wordt in de winter de 
koude buitenlucht voorverwarmd, en in de zomer de 
warme Buitenlucht voorgekoeld. 

 

 

 

  

 

 

 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Alarm uitgang 
Alarmmeldingen/Storingen kunnen via de 
Modbus-interface uitgelezen en doorgestuurd 
worden. 

automatisch

 

in

 

de

     
          
         
       
     

 

 

 
         
        
 

 
        
    
          
         
       
     

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 4.2.2 Basisprint 

 Gebalanceerd ventileren met drie snelheden 
 Met behulp van de vier standen schakelaar kan de 
 luchtsnelheid in laag-, midden- hoog- of uit-stand worden 
 gezet.. 

 Vochtsensor 
 Door middel van de hygrostaatingang kan de wtw 
 hoogstand worden gezet, bijvoorbeeld 
 als er een te hoge vochtigheidsgraad wordt gemeten of als 
 men de lichtknop in de badkamer bediend. Met de 
 parameters 2.02.20 en 2.02.21 kan een eventuele 
 inschakelvertraging en nalooptijd worden ingesteld.

  Voor elke dag van de week kunnen 6 schakeltijden ingesteld
  worden, waarbij het EuroAir toestel op de ingestelde tijd 
  automatisch de gewenste ventilatorstand (1, 2 of 3) activeert.
  Deze schakeltijden kunt u op de besturing invoeren. 

 Aan/uit schakelaar
   Wanneer het aan/uit-contact wordt verbroken, wordt het
   warmteterugwinapparaat uitgeschakeld. (X2 aansluitdoos) Het
   warmteterugwintoestel is altijd ingeschakeld. Wanneer dit contact
   gemaakt word. 

 Filterbewaking 
 De EuroAir is voorzien van een tijdgeschakelde en een 
 actieve ΔP (optioneel) filterbewaking. De filtervervuilingstijd 
 kan per installatie worden ingesteld in P 2.11.05. Bij de 
 melding “vervuild filter” blijft het toestel verder gewoon in 
 bedrijf. De filters kunnen worden schoongemaakt of worden 
 vervangen. De melding “vervuild filter” kan vervolgens in 
 P 2.11.04 geannuleerd worden. 

 Vorstbeveiliging
  Het EuroAir toestel is uitgerust met een vorstbeveiligingssensor. 

 Deze vorstbeveiliging zorgt ervoor dat er geen vorstschade kan 
 ontstaan aan de warmtewisselaar ongeacht de hoeveelheid 

  luchtstroom. Hiervoor wordt de vorstbeveiligingssensor gebruikt, 
 die in het luchtafvoerkanaal is ingebouwd. Deze  wordt 

  geactiveerd wanneer de luchtstroom in het luchtafvoerkanaal een 
  temperatuur heeft van minder dan 2°C. De lucht inlaat temperatuur 
  hebben (minder dan -10° C). Is de vorstmodus actief,  dan verschijnt 

 � op de besturing de            indicatie. 

 Minimale luchttoevoerbegrenzing
 (passiefhuis)
 Om de lucht toevoertemperatuur in lage-energie- of passiefhuizen 
 te beperken, kan de lucht toevoertemperatuur gemeten worden 
 met behulp van een luchttoevoersensor. Als de temperatuur onder 
 het minimum komt, schakelt de ventilatie-unit uit. Opgemerkt 
 moet worden dat een luchttoevoersensor optioneel beschikbaar is. 

temperatuurgrenzen.
gelden ook voor de minimale- en maximale 
temperatuurinstelling maken. Deze temperatuurmetingen 
temperatuursensoraansluitingen en de gewenste 
luchtstroomtemperatuur meten via de bestaande 
elektrisch voor- of naverwarmregister kunt u optioneel de 
Bij uitbreiding van de Euroair ventilatie-unit met een 
Elektrische voor-/naverwarmregister

binnentemperatuur worden gekoeld door rechtstreeks 
koudere buitenlucht naar binnen te blazen. Om de bypass 
te activeren, moet aan besturing P 2.08.01 aangegeven 
worden of er een bypass aanwezig is. Als de aangezogen 
lucht uit de eruimte groter is dan P 2.08.03, wordt de 
bypass geopend. De bypass sluit weer als de afgezogen 
lucht in de ruimte lager is dan ingesteld. Het moet buiten 
dus kouder zijn dan binnen en de buitentemperatuur mag 
niet lager zijn dan de temperatuur zoals ingesteld in 
P2.08.04 en P 2.08.05. De gebruiker kan de bypass openen 
en de temperaturen op de regeling wijzigen.

Met de bypass kan gedurende de zomermaanden de 
Bypass Functie
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5.

 

Steek de stekker van het EuroAir-apparaat in het 
stopcontact en controleer of het apparaat correct 
werkt. 

 
  
 

4 .3

 

Elektrische installatie

  

 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 

1.  Voordat u externe bedienelementen kunt aansluiten,
  moet u eerst de 230 volt netstekker (1) uit het 
        stopcontact trekken. 

2. Verwijder het deksel van de aansluitdoos (2) boven op
        het toestel. (door twee schroeven los te draaien).  
  
3. Aansluitingen voor:  X1 = 3-/4- standenschakelaar en hygrostaat
     X2 = Ruimtebediening
  X7 = Webcontroller A-B und GND (X1/X2)

X2X1X7

        standenschakelaar in de woning.
        apparaat met de digitale ruimtebediening of 3/4 

Kies een 4-aderige kabel ter verbinding van het EuroAir 1.

         en sluit deze op de 4-aderige kabel aan.
Installeer de EuroAir digitale regeling in de woonkamer, 4.

        een 3-/4-Standenschakelaar.
Of: sluit 3/4 draden aan op het besturingsapparaat voor:3.

        3-/4-standenschakeling van de digitale regeling.
Functie van de 4 draden: 1x 24V schakelspanning en2.

regeling op juistheid gecontroleerd worden.
aansluitingen van de kabels van de digitale 
instellingen (laag, gemiddeld, hoog), moeten de 
Als de afzonderlijke snelheden niet overeenkomen met de 

 .4 Montagehandleiding van externe bediening4
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4.5 .1  Vochtsensor

 

Het EuroAir Toestel is voorzien van een aansluiting voor een 
vochtsensor (optie) op de aansluitdoos (2). Indien nodig kan 
een vochtsensor worden aangesloten (in vochtige ruimtes 
zoals badkamers). Als deze ruimtes een hogere relatieve 
vochtigheid hebben dan de ingestelde waarde van de 
vochtsensor (meestal 65-70 % RV), schakelt het EuroAir 
toestel automatisch over naar de hoogste stand. Het 
schakelen in de hoogste stand door de vochtsensor volgt 
ongeacht de instelling van de 3-/4-standenschakelaar. Als de 
relatieve vochtigheid na enige tijd onder de ingestelde 
waarde komt, schakelt het toestel terug naar de normale 
stand (zoals de 3-/4-standeschakelaar is ingesteld).

 
 

 

 

 

Elektrische installatie opties  .54

 .

 .

Het EuroAir toestel is op de basis/bypassprint voorzien van een 
aansluiting voor een VOC sensor (optie). De VOC sensor 
detecteert menggassen en relatieve vochtigheid.

5 .2  VOC Sensor.4

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  

  
 
 
 

Gewicht  14g 

Beschermingsklasse  IP 00 

Aansluiting  Veerbelaste aansluitblok 4-polig 

Meetbereik VOC  400 ppm … 10.000 ppm (CO2 equivalent) 

 125 ppb … 600 ppb (TVOC equivalent) 

Nauwkeurigheid VOC ± (30 ppm +3%) 

Reactietijd VOC  20 s 

Meetbereik rF  0% rF … 100 % rF 

Nauwkeurigheid (25ºC) rF  ± 3% rF 

Reactietijd rF  8 s 

 Nauwkeurigheidsafwijking rF  < 0,25% rF / jaar 

Meetbereik temperatuur  -40ºC … 70ºC  
Nauwkeurigheid (25ºC) temperatur  ± (0,4ºC + 0,023 x (T[ºC] – 25ºC)) 

Reactietijd temperatuur  > 10 s 

Nauwkeurigheidsafwijking Temperatur  < 0,03ºC / jaar

63 mm x 25 mm x 15 mm 

Stroomafname < 75mA 

 

Temperatuurbereik (opslag) -25ºC … 50ºC 

 

Sensor-VOC

Afmetingen LxBxH 63 mm x 25 mm x 15 mm

Temperatuurbereik (bedrijf)  0ºC … 50ºC

Stroomvoorziening  5 VDC

s.studniorz
Typewriter
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4.5 .3  CO2 Sensor

Het EuroAir toestel is op de basis/bypassprint voorzien van 
een aansluiting voor een CO2 sensor (optie). De CO2 sensor 
registreert de CO2 concentratie in de kamerlucht.

 .

0ºC … 50ºC  

2 Sensor-CO

Temperatuurbereik (bedrijf)                         0ºC … 50ºC 

Temperatuurbereik (opslag)  -25ºC … 50ºC Stroomvoorziening 

5VDC 

Stroomafname  < 75mA 

Afmetingen (LxBxH)  63 mm x 25 mm x 15 mm 

Gewicht  14g 

Beschermingsklasse  IP 00 

Aansluiting  Veerbelaste aansluitblok 4-polig 

Meetbereik VOC  400 ppm … 10.000 ppm 

Nauwkeurigheid VOC  ± (30 ppm +3%) 

Reactietijd VOC  20 s 

Meetbereik rF  0% rF … 100 % rF 

Nauwkeurigheid (25ºC) rF  ± 3% rF 

Reactietijd rF  8 s 

 Nauwkeurigheidsafwijking rF  < 0,25% rF / jaar Meetbereik 

temperatuur                         -40ºC … 70ºC 
Nauwkeurigheid (25ºC) temperatur  ± (0,4ºC + 0,023 x (T[ºC] – 25ºC)) 

Reactietijd temperatuur  > 10 s Nauwkeurigheidsafwijking 

Temperatur                                                   < 0,03ºC / jaar

s.studniorz
Typewriter



16

 5 Bedieningshandleiding

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
  
 

 

 
 
 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

  
 
 
 

 

 

 
 

 

  
 
 
 

De relatief koele buitenlucht wordt dan niet verwarmd 
door de warmtewisselaar en stroomt met dezelfde 
temperatuur het gebouw in. 

5 .2 Bediening van externe bediendeel 

Op het externe bediendeel kunt u de 
luchtafvoertemperatuur aflezen. 

5 .2 .1  Instelling van gewenste 
 bypasstemperatuur 

De bypassklep wordt via een temperatuurregeling 
automatisch geschakeld. als u de gewenste bypass(open) 
temperatuur wilt wijzigen, kunt u dit direct instellen met 
de omhoog▲ en omlaag▼ toetsen. De nieuwe 
instelwaarden zijn direct op het display af te lezen. vijf 
seconden nadat u de laatste wijziging heeft aangebracht, 
wordt de instelling automatisch overgenomen en geeft 
het display de luchtafvoertemperatuur weer. De 
bypassklep gaat niet open als het buite4n kouder is dan 
15 graden (fabrieksinstelling). 

5 .3 Frontpaneel van het besturingsdeel 

Frontaanzicht van digitale besturingsdeel 

Artikelnr.: 7557

 Technische specificaties
Eigen stroomverbruik: < 1,5 W 
Tijdfout: < 1% 
Voeding: 12VDC 
Omgevingstemeratuurbereik: -10 ºC - 60 ºC 
Grote: 86mm x 86mm x15mm (HxBxD)

  

  

       
       
      
       
         
       
          
   
        
           
    
     
      

  

        
      
       

  

 

  

 

 

  

  

       
       
      
       
         
       
          
   
        
           
    
     
      

  

        
      
       

  

 

  

 

 

 5 .1 Gebruikersinstructies EuroAir 

 5 .1 .1 Bediening van 3-/4-standenschakelaar 

De kracht van de ventilatoren (hoeveelheid toegevoerde en 
afgevoerde lucht) kunt u eenvoudig regelen met een 
3-standenschakelaar, deze is standaard in de keuken 
gemonteerd. In de woning dient altijd ventilatie aanwezig 
te zijn dus ook tijdens vakanties e.d.Om dit te waarborgen 
staat de unit altijd minimaal op stand 1. 
Stand 1	 : Lage stand of de nachtstand. Gebruik tijdens de
   nachtperiode of bij afwezigheid. 
Stand 2	 : Middenstand of de dagstand. Gebruik overdag. 
Stand 3	 : Hoge stand of piekstand. Gebruik deze als er veel
   verontreinigde lucht of waterdamp geproduceerd
   wordt. Bijvoorbeeld bij koken, douchen, veel
   bezoek of als er veel gerookt wordt.
   

 5 .1 .2 Het gebruik van de digitale regeling 

De digitale ruimtebediening stelt de gebruiker in staat om de 
EuroAir warmte-terugwinunit in drie standen te schakelen. Dit 
is mogelijk handmatig of middels de 
interne timer. Het toestel kan ook via de besturingseenheid 
in- en utgeschakeld worden. De bypassklep voor 
zomernachtkoeling kan ook handmatig of automatisch 
aangestuurd worden.

 5 .1 .3 Het gebruik van de bypass 

 Het ventilatie toestel is voorzien van een 100 % bypass klep. 
De bypassklep laat de buitenlucht langs de warmtewisselaar 
stromen. hierdoor kan het gebouw in de zomermaanden 's 
nachts door de lage buitenluchttemperatuur gekoeld 
worden. 

 1. De servomotor brengt de bypassklep in de gewenste 
         toestand. De buitenlucht stroomt over de  
         warmtewisselaar. De bypass functie is een 
         automatische functie. 

 2.     U kunt de bypass ook handmatig op de bediening 
         schakelen (M toets). Als u op de M-toets drukt, gaat de
         bypassklep open of dicht. Zomernachtkoeling kan 
         gekozen worden omdat in de zomer de 
         nachttemperatuur lager is dan de temperatuur in de
         woning. 

 Door de bypass in te stellen, wordt alle lucht (100%) door de 
bypass geleid en niet door de warmtewisselaar. Hierdoor kan 
tijdens de zomermaanden 's nachts zogenaamde "vrije 
koeling" (zonder energiekosten) uitgevoerd worden.
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5.4 Bediening van het besturingsdeel

 
 

 
 

Hygrostaat

Koelbediening

Verwarmbediening

Vorstbeveiliging melding

Luchtkwaliteit indicator

Stoormelding

Beipass open

88:88Stoormeldings code

F-A  Luchttoevoer snelheid

A-E  Luchtuitlaat snelheid

WEEKWeekdag

Omlaag / omhoog

Kamertemperatuur

Filteralarm / -reset

Uur / programma

Nachtbediening (Vakantie)

AUTOAutomatische bediening

Manuele bediening

Slot

Luchtstand

Mode / Menu

Aan / Uit

SymboolOmschrijving

Functie display

 In de eerste installatie moet u de huidige datum en tijd instellen. Ga hiervoor als volgt te werk: houd de knop        ingedrukt 
tot het symbool         knippert. Druk nu kort op de          knop om naar het instellingenmenu te gaan. het jaartal knippert nu. 
dit kan nu met de toetsen                  ingesteld worden. om de gemaakte instelling te bevestigen, druk op de          knop. de 
maand knippert nu. hier gaat u op dezelfde manier te werk als bij het instellen van het jaar. Dan knippert de dag, gevolgd 
door het uur, en tenslotte de minuten. Nadat u alle instellingen heeft gemaakt, wordt u automatisch doorgestuurd naar het 
programmeermenu schakeltijden (zie schakeltijden programmeren).
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                : Luchtkwaliteitsindicator. Als een VOC- of CO2-sensor aangesloten is, wordt dit symbool actief. De ventilatie-unit

 

selecteert nu automatisch de ventilatorstand volgens de door VOC/CO2-sensor ingestelde setpoints.

                : Vorstbeveiligingsmodus actief. Zie voor een gedetailleerde beschrijving de installatie-instructies onder vorstbeveiliging.

                : Verwarmingsmodus actief. Voor een gedetailleerde beschrijving, zie de installatie-instructies onder verwarmingsmodus.

                : Koelmodus actief. Voor een gedetailleerde beschrijving, zie de installatie-instructies onder verwarmingsmodus.

                : Hygrostaat actief. voor een gedetailleerde beschrijving, zie de installatie-instructies onder hygrostaatschakelaar.

 : RS485-Modbus-communicatie. Dit symbool knippert wanneer het display succesvol via het RS485-Modbus-protocol

                   communiceert met uw ventilatie-unit (deze communicatie is al in het fabriek tot stand gebracht).

 : Aan-/uit-schakelen. Door op deze toets te drukken zet je de ventilatie-unit uit of weer aan.

                 : Menu. Door deze knop ingedrukt te houden komt u bij de keuze bedrijfsmodus. De momenteel actieve bedrijfsmodus

                   knippert, door op de knop         te drukken kunt u nu tussen 3 bedrijfsmodussen selecteren. Om de geselecteerde
                   bedrijfsmodus (handmatig / schakeltijdprogramma / automatisch) te bevestigen drukt u op de knop omlaag          .

 : Manuele bediening. Het ventilatietoestel draait op de ventilatorstand die u heeft ingesteld.

 : Schakeltijdprogramma. De ventilatie-unit draait in deze modus volgens de vooraf ingestelde schakeltijden. Er kunnen 
                   voor 7 dagen van de week, voor elke dag van de week, 6 schakeltijden individueel geprogrammeerd worden

 (stand 1, 2 of 3). 
 1        : Schakeltijd 1, ventilatorstand 1, 2 of 3 
 2        : Schakeltijd 2, ventilatorstand 1, 2 of 3 

 3        : Schakeltijd 3, ventilatorstand 1, 2 of 3 

 4        : Schakeltijd 4, ventilatorstand 1, 2 of 3 

 5        : Schakeltijd 5, ventilatorstand 1, 2 of 3 
 6        : Schakeltijd 6, ventilatorstand 1, 2 of 3 

Auto        : Automatische modus. Als een VOC- of CO2-sensor is aangesloten, wordt de ventilatorsnelheid automatisch aangepast 
 aan de ingestelde sensorsetpoints.

   : Ventilatorstand. Druk op deze knop om de ventilatorsnelheid als volgt in te stellen: lage snelheid, gemiddelde snelheid
                  hoge snelheid. De door u gekozen ventilatorstand blijft actief tot de volgende schakeltijd volgens uw instellingen in het 
                  schakeltijdprogramma geactiveerd wordt.

                : Nachtbediening / vakantiestand. Druk op de knop         en houd deze voor 5 seconden ingedrukt. De ventilatieunit loopt
                  permanent in de laagste bedrijfsstand (bijv. bij afwezigheid wegens vakantie). De in het schakeltijdprogramma 
                  ingestelde schakeltijden worden uitgezet. De schakeltijden blijven uit tot de nachtmodus / vakantiestatus weer 
                  gedeactiveerd is.

                : Slot. Druk gelijktijdig gedurende 5 seconden op de omhoog/ omlaag                   knoppen om het display te vergrendelen / 
                  ontgrendelen.

                : Filteralarm. Dit symbool geeft aan dat de filtervervuilingstijd (fabrieksinstelling 12 weken) is verstreken en dat de filters
                  gecontroleerd moeten worden (voer hier een filterreset uit).

                : Filter resetten. Om de filterverstoppingstijd te resetten gaat u als volgt te werk: het toestel met de aan/uit-knop
                  uitschakelen. als het apparaat is uitgeschakeld, houd u de knop         en de knop          tegelijkertijd ingedrukt totdat op 
                  het display nU2 (menu 2) op het display verschijnt. Vervolgens door meermaals op de knop         te drukken door de 
                  parameters springen tot parameter 71. Stel deze parameter in op 1. Om uw invoer te bevestigen, drukt u op de knop       .

                : Kamertemperatuur. Toont de actuele gemiddelde temperatuur ºC van alle luchtafvoerruimtes, gemeten in het apparaat.

                : Bypass open. Door op de knop        te drukken wordt de bypass geopend. Deze blijft zo lang open tot u hem weer 
                  manueel sluit of totdat al uw manuele ingestelde functies zijn gereset. dit gebeurt automatisch elke dag om 24.00 uur.

                : Foutmelding. De betekenis van de foutcode zie de lijst.



Programmering schakeltijden

Start tijd instelling

Parameter Default

24 2 7:30

25 1

Eenheid   Bereik

Min*1 0:00 .. 23:50, OFF 

Min*1 0:00 .. 23:50, OFF 23:30

26 1/2/3 Min*1 0:00 .. 23:50, OFF OFF

27 1/2/3 Min*1 0:00 .. 23:50, OFF OFF

28 1/2/3 Min*1 0:00 .. 23:50, OFF OFF

29 1/2/3 Min*1 0:00 .. 23:50, OFF OFF

30 2 Min*1 0:00 .. 23:50, OFF 7:30

31 1 Min*1 0:00 .. 23:50, OFF 23:30

32 1/2/3 Min*1 0:00 .. 23:50, OFF OFF

33 1/2/3 Min*1 0:00 .. 23:50, OFF OFF

34 1/2/3 Min*1 0:00 .. 23:50, OFF OFF

35 1/2/3 Min*1 0:00 .. 23:50, OFF OFF

36 2 Min*1 0:00 .. 23:50, OFF 7:30

37 1 Min*1 0:00 .. 23:50, OFF 23:30

38 1/2/3 Min*1 0:00 .. 23:50, OFF OFF

39 1/2/3 Min*1 0:00 .. 23:50, OFF OFF

40 1/2/3 Min*1 0:00 .. 23:50, OFF OFF

41 1/2/3 Min*1 0:00 .. 23:50, OFF OFF

42 2 Min*1 0:00 .. 23:50, OFF 7:30

43 1 Min*1 0:00 .. 23:50, OFF 23:30

44 1/2/3 Min*1 0:00 .. 23:50, OFF OFF

45 1/2/3 Min*1 0:00 .. 23:50, OFF OFF

46 1/2/3 Min*1 0:00 .. 23:50, OFF OFF

47 1/2/3 Min*1 0:00 .. 23:50, OFF OFF

48 2 Min*1 0:00 .. 23:50, OFF 7:30

49 1 Min*1 0:00 .. 23:50, OFF 23:30

50 1/2/3 Min*1 0:00 .. 23:50, OFF OFF

51 1/2/3 Min*1 0:00 .. 23:50, OFF OFF

52 1/2/3 Min*1 0:00 .. 23:50, OFF OFF

53 1/2/3 Min*1 0:00 .. 23:50, OFF OFF

54 2 Min*1 0:00 .. 23:50, OFF 7:30

55 1 Min*1 0:00 .. 23:50, OFF 23:30

56 1/2/3 Min*1 0:00 .. 23:50, OFF OFF

57 1/2/3 Min*1 0:00 .. 23:50, OFF OFF

58 1/2/3 Min*1 0:00 .. 23:50, OFF OFF

59 1/2/3 Min*1 0:00 .. 23:50, OFF OFF

60 2 Min*1 0:00 .. 23:50, OFF 7:30

61 1 Min*1 0:00 .. 23:50, OFF 23:30

62 1/2/3 Min*1 0:00 .. 23:50, OFF OFF

63 1/2/3 Min*1 0:00 .. 23:50, OFF OFF

64 1/2/3 Min*1 0:00 .. 23:50, OFF OFF

65

Omschrijving 

Start Maandag Segment 1 
Start Maandag Segment 2 
Start Maandag Segment 3 
Start Maandag Segment 4 
Start Maandag Segment 5 
Start Maandag Segment 6 
Start Dinsdag Segment 1 

Start Dinsdag Segment 2 

Start Dinsdag Segment 3 

Start Dinsdag Segment 4 

Start Dinsdag Segment 5 

Start Dinsdag Segment 6 

Start Woensdag Segment 1 

Start Woensdag Segment 2 

Start Woensdag Segment 3 

Start Woensdag Segment 4 

Start Woensdag Segment 5 

Start Woensdag Segment 6 

Start Donderdag Segment 1 

Start Donderdag Segment 2 

Start Donderdag Segment 3 

Start Donderdag Segment 4 

Start Donderdag Segment 5 

Start Donderdag Segment 6 

Start Vrijdag Segment 1

 Start Vrijdag Segment 2

 Start Vrijdag Segment 3 
Start Vrijdag Segment 4 
Start Vrijdag Segment 5 
Start Vrijdag Segment 6 
Start Zaterdag Segment 1 
Start Zaterdag Segment 2 
Start Zaterdag Segment 3 
Start Zaterdag Segment 4 
Start Zaterdag Segment 5 
Start Zaterdag Segment 6 
Start Zondag Segment 1 
Start Zondag Segment 2 
Start Zondag Segment 3

Start Zondag Segment 4

 Start Zondag Segment 5 
Start Zondag Segment 6 1/2/3 Min*1 0:00 .. 23:50, OFF OFF
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Menu toegang
Toegang Omschrijving
Klant Menu 2 standaard instelling 

Installateur Menu 3 ventilator instelling

Installateur Menu 4 standaard instelling techniek

Fabriek Menu 5 fabrieksinstelling

Menu 2  ( nU2 )
Standaard instelling 
Parameter Omschrijving Eenheid Bereik Default

11 Bypass setpoint A ℃ setp min .. setp max  24

0 = Ok

1 = vuil

0 = Neen

1 = Ja 

68 Doorlooptijd hygrostaatschakeling St 3 B Min 0 .. 120 0

69 Nalooptijd hygrostaatschakeling St 3 B Min 0 .. 120 5

70 Filter levensduur B Maanden 1 .. 99 12

Filter wissel 0 = Neen

(Springt automatisch op 0) 1 = Ja 

Menu 3  ( nU3 )
Ventilator instelling
Parameter Omschrijving Eenheid   Bereik Default

84 Luchtstand 1 volumestroom luchttoevoer A % 0..100 25

85 Luchtstand 1 volumestroom luchtafvoer A % 0..100 25

86 Luchtstand 2 volumestroom luchttoevoer A % 0..100 50

87 Luchtstand 2 volumestroom luchtafvoer A % 0..100 50

88 Luchtstand 3 volumestroom luchttoevoer A % 0..100 80

89 Luchtstand 3 volumestroom luchtafvoer A % 0..100 80

90 Luchtstand 4 volumestroom luchttoevoer A % 0..100 100

91 Luchtstand 4 volumestroom luchtafvoer A % 0..100 100

 

Om in het parametermenu te komen, waarin u uw individuele instelingen kunt maken, gaat u als volgt te werk: 
het toestel met de aan-/uit-knop        uitschakelen. Als het toestel is uitgeschakeld, houdt u de knop         en             
tegelijkertijd ingedrukt totdat nU2 (menu2) op het display verschijnt. Nu kunt u met de knoppen            tussen de 
afzonderlijke menu's kiezen. Druk op de knop        om naar het geselecteerde menu te gaan. Nu knippert de 
eerste instelbare parameter van het door u geselecteerde menu. Gebruik de knoppen             om de geselecteerde 
parameter aan te passen. als u de gewenste waarde heeft ingesteld, bevestigt u uw instelling 
met de knop       en gaat u automatisch naar de volgende instelbare parameter. U kunt alle instelbare 
parameters aanpassen aan uw individuele wensen. Om het parameter menu te verlaten, moet u opnieuw op 
de knop       drukken. Alle door u ingestelde parameters zijn nu opgeslagen.

0

0

Fout Reset B
-- 0

Toestand van de luchttoevoer-/
luchtafvoer filter

B

B

--

20

23

71

Code

Geen

2021

2021

Geeb toegang

Code

Code

Code

Code

Eenheid

20

Parametermenu



Menu 4  ( nU4 )
Standaard installing techniek

Parameter Eenheid Bereik Default

12 A ℃  -10.0..30.0 18.0

13 A ℃  -10.0..30.0 30

0 = Geen sensor 0

1 = CO2 sensor

2 = VOC sensor

3 =  PM2.5 sensor

15 B -- 0..5 0

16 B -- 0 = inactief 0

1 = actief

17 B -- 0 = inactief 0

1 = actief

18 B -- 0 = inactief 0

1 = actief

19 B -- 0 = inactief 0

1 = actief

77 A ℃ -30.0 .. 80.0℃

78 A ℃ -30.0 .. 80.0℃

79 A ℃ -30.0 .. 80.0℃

80 A ℃ -30.0 .. 80.0℃

81 A ℃ -30.0 .. 80.0℃

82 A rpm 0..10000

83 A rpm 0..10000

92 B -- 0 = geen bypass 1

1 = ZL

2 = ABL

93 B -- 0 = default 0

1 = LT

2 = LA

94 A ℃ 10.0..30.0 15.0

95 A ℃ 10.0..30.0 12.0

96 A ℃ 10.0..30.0 25.0

97 B -- 0 = Neen 0

1 = Ja 

98 B -- ascii 0

99 B -- ascii 0

106 A º C 10.0..20.0 15

107 A º C 20.0..50.0 40.0

B

--

14

Omschrijving 
Temperatuurinstelpunt min 
Temperatuurinstelpunt max 
Sensortekst weergeven 

Luchtkwaliteit 
Toestand Bypass 

Verwarmmodus 

Koelmodus 

Vorstbescherming 

Temperatuur luchttoevoer 
Temperatuur luchtafvoer 
Temperatuur Luchtinlaat 
Temperatuur luchtuitlaat 
Kamertemperatuur 
Snelheid ventilator luchttoevoer 

Snelheid ventilator luchtafvoer 

Bypass beschikbaar 

Temperatuur bypassklep open 

Minimale buitentemperatuur winter 
Minimale buitentemperatuur zomer 
Omschakeltemperatuuur zomerbypass 
Lucht warmtewisselaar beschikbaar 

Fout geheugen 10 errors text 1 
Fout geheugen 10 errors text 1 
Regellimiet luchttoevoer min 
Regellimiet luchtafvoer max
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Menu 5  ( nU5 )
Fabrieksinstelling

Parameter Omschrijving Eenheid Bereik Default

72 Versie B -- 0…9999

73 Productie jaar B -- 0…99

74 Productie week B -- 1..52

75 Fabrieksnummer B -- 0000:00000

76 Aanhoudende luchttemperatuur (luchtafvoer) A  ℃ -30.0 .. 80.0℃

100 Installateur code B -- 000…999 2021

101 Fabrieks code B -- 000…999 6114

102 Urenteller luchtstand 1 B uur --

103 Urenteller luchtstand 2 B uur --

104 Urenteller luchtstand 3 B uur --

105 Urenteller filter B uur --
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6.1 Actuele waarde
6.2 Instellingen
 6.3 Vermelding 
6.4 Deskundige

6…10 33…39

- -

4 -

- -

77 1

78 2

76 0

80 4

79 3

- -

- -

- -

- -

- -

 Eenheid 

Manuele bediening 
 1 / 2 / 3 / 4  

Digitale ingang 

 ° C 

 ° C 

 ° C 

 ° C 

 ° C 

 inactief / actief 
 inactief / actief 
 inactief / actief 
 inactief / actief 
 inactief / actief 
 inactief / actief

 Bereik

 -

 -

 -

-30..80.0 °C

-30..80.0 °C

-30..80.0 °C

-30..80.0 °C

-30..80.0 °C

 -

 -

 -

 -

 -

 - - -

Volt - - -

Volt - - -

Volt - - -

Volt - - -

rpm 0..10000 82 6

rpm 0..10000 83 7

inactief / actief - - -

inactief / actief - - -

inactief / actief - - -

inactief / actief - - -

inactief / actief - - -

inactief / actief - - -

mV - - -

mV - - -

mV - - -

mV - - -

ppm 0..5000 - -

ppm 0..5000 - -

% rF 0..100 - -

° C -30..80.0 °C - -

uren - 102 25

uren - 103 26

uren - 104 27

uren - - -

Dagen - 105 28

Dagen - 105 28

Filter Ok - 20 -

Filter Ok - 20 -

Actuele waarde     menu 1 
 Datum    01 
 1. 01.01 Datum en tijd 
 Ventilatie    02 
 1. 02.01 1. Bedrijfsmodus 
 1. 02.02 2. Luchtstand 
 1. 02.03 3. Ventilatiestand bron 
 Temperaturen    03 
 1. 03.01 1. Temperatuur luchttoevoer 
 1. 03.02 2. Temperatuur luchtafvoer 
 1. 03.03 3. Temperatuur lucht naar buiten

 1. 03.04 4. Temperatuur buitenluchtaanzuig

 1. 03.05 5. Temperatuur luchtinlaat

 Digitale uitgang    04 
 1. 04.01 1. Digitale uitgang 1 toestand (X8/X9)

 1. 04.02 2. Digitale uitgang 2 toestand (X11)

 1. 04.03 3. Digitale uitgang 1 toestand (X12)

 1. 04.04 4. Digitale uitgang 1 toestand (X13)

 1. 04.05 5. Digitale uitgang 1 toestand (X7/1)

 1. 04.06 6. Digitale uitgang 1 toestand (X7/2)

 Analoge uitgang    05 
 1. 05.01 1. Analoge uitgang 1 (X3-U1)

 1. 05.02 2. Analoge uitgang 2 (X3-U2)

 1. 05.03 3. Analoge uitgang 3 (X3-AOUT2)

 1. 05.04 4. Analoge uitgang 4 (X2-AOUT1)

 Tachosignal    06 
 1. 06.01 1. Snelheid ventilator luchttoevoer 
 1. 05.02 1. Snelheid ventilator luchtafvoer 
 Digitale ingang    07 
 1. 07.01 1. Digitale ingang 1 toestand (S1)

 1. 07.02 2. Digitale ingang 2 toestand  (S2)

 1. 07.03 3. Digitale ingang 3 toestand (S3)

 1. 07.04 4. Digitale ingang 4 toestand (S4)

 1. 07.05 5. Digitale ingang 5 toestand (S5)

 1. 07.06 6. Digitale ingang 6 toestand (S6)

 Analoge ingang    08  (Sensor)

 1. 08.01 1. Analoge ingang 1 (X4-T1)

 1. 08.02 2. Analoge ingang 2 (X4-T2)

 1. 08.03 3. Analoge ingang 3 (X4-T3)

 1. 08.04 4. Analoge ingang 4 (X4-T4)

 Interne sensor   09  
 1. 09.01 1. VOC Waarde 
 1. 09.02 2. CO2 Waarde 
 1. 09.03 3. relatieve luchtvochtigheid 
 1. 09.04 4. Temperatuursensor inter 
 Werk uren   10  
 1. 10.01 1. Werk uren  ventilatie stand1 
 1. 10.02 2. Werk uren  ventilatie stand2 
 1. 10.03 3. Werk uren  ventilatie stand3 
 1. 10.04 4. Werk uren  ventilatie stand4 
 Toestel filter      11 
 1. 11.01 1. Resterende tijd filter luchttoevoer 
 1. 11.02 2. Resterende tijd filter luchtafvoer 
 1. 11.03 3. Toestand filter luchttoevoer 
 1. 11.04 4. Toestand filter luchtafvoer 
 1. 11.05 5. Filter wissel Neen/Ja - 71 8

Fout    12

1. 12.01 - - - 21…23 40

Fout geheugen   13

1. 13.01 - - - 98..99 -

 Menu 1 
 Menu 2 
 Menu 3 
 Menu 4 

Display Modbus 

 Register nr.

Instellingen configuratiesoftware6
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Eenheid Bereik Display Modbus

T  M  J - 8…10 36..38

St  Min - 6..7 33…35

- 0:00-23:50,Off 24…65 9…22

- - - -

- ..10 - -

Baud 9600 / 19200 - -

Aan/Uit - - -

 1- 2- 3  1- 2- 3 4 42

% 0..100 84 -

% 0..100 86 -

% 0..100 88 -

% 0..100 90 -

% 0..100 85 -

% 0..100 87 -

% 0..100 89 -

% 0..100 91 -

PPR 0-1-2-3 - -

PPR 0-1-2-3 - -

Seconden 0..999 - -

Seconden 0..999 - -

rpm 600 - -

rpm 5000 - -

mV 1,2..10 V - -

mV 1,2..10 V - -

Basisvent. geactiveerd - - -

Minuten 0..120 68 5

Minuten 0..120 69 6
Maanden 0..99 70 7

° C -30..80.0 °C - -

° C -30..80.0 °C - -

° C -30..80.0 °C - -

° C -30..80.0 °C - -

° C -30..80.0 °C - -

Normaal bedr./Invert. bedr. - - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Niet gebruikt - - -

Filtermelding luchtafvoer - - -

Extern ventilatiestand 2 - - -
Extern ventilatiestand 3 - - -
Extern ventilatiestand 4 - - -

Extern in - - -

Instellingen menu 2 
 Basis instellingen    01 
 2. 01.01 1. Datum 
 2. 01.02 2. Uur 
 2. 01.03 3. Tijd programma 
 2. 01.04 4. Selectie van busverbinding 
 2. 01.05 5. Modbus adres 
 2. 01.06 6. Selectie modbus Baudrate 
 Ventilatie    02 
 2. 02.01 1. Bedrijfsmodus 
 2. 02.02 2. Ventilatiestand manuele bediening 
 2. 02.03 3. Ventilatiestand 1 volumestroom luchttoevoer 
 2. 02.04 4. Ventilatiestand 2 volumestroom luchttoevoer 
 2. 02.05 5. Ventilatiestand 3 volumestroom luchttoevoer 
 2. 02.06 6. Ventilatiestand 4 volumestroom luchttoevoer 
 2. 02.07 7. Ventilatiestand 1 volumestroom luchtafvoer 
 2. 02.08 8. Ventilatiestand 2 volumestroom luchtafvoer 
 2. 02.09 9. Ventilatiestand 3 volumestroom luchtafvoer 
 2. 02.10 10. Ventilatiestand 4 volumestroom luchtafvoer 
 2. 02.11 11. Ventilatortype luchttoevoer 
 2. 02.12 12. Ventilatortype luchtafvoer 
 2. 02.13 13. Snelheidsregeling resettijd luchttoevoer 
 2. 02.14 14. Snelheidsregeling resettijd luchtafvoer 
 2. 02.15 15. Minimale snelheid 
 2. 02.16 16. Maximale snelheid 
 2. 02.17 17. Minimale spanning 
 2. 02.18 18. Maximale spanning 

 2. 02.19 19. Basisventilatie 
 2. 02.20 20. Doorlooptijd hygrostaatcircuit St 3 
 2. 02.21 21. Nalooptijd hygrostaatcircuit St 3 
 2. 02.22 22. Filter levensduur  (maanden)

 Temperatuurtoewijzing    03 
 2. 03.01 1. Sensortoewijzing temperatuur luchttoevoer 
 2. 03.02 2. Sensortoewijzing temperatuur luchtafvoer 
 2. 03.03 3. Sensortoewijzing temperatuur lucht naar buiten 
 2. 03.04 4. Sensortoewijzing temperatuur buitenlucht aanzuig 
 2. 03.05 5. Sensortoewijzing temperatuur luchtinlaat 
 Ingangen    04 
 2. 04.01 1. Ingang 1 inverteren (S1)

 2. 04.02 2. Ingang 2 inverteren (S2)

 2. 04.03 3. ingang 3 inverteren (S3)

 2. 04.04 4. Ingang 4 inverteren (S4)

 2. 04.05 5. Ingang 5 inverteren (S5)

 2. 04.06 6. Ingang 6 inverteren (S6)

 2. 04.07 7. Ingang 1 functie selectie (S1)

 2. 04.08 8. Ingang 2 functie selectie (S2)

 2. 04.09 9. Ingang 3 functie selectie (S3)

 2. 04.10 10. Ingang 4 functie selectie (S4)

 2. 04.11 11. Ingang 5 functie selectie (S5)

 2. 04.12 12. Ingang 6 functie selectie (S6)

 Ausgänge    05 
 2. 05.01 1. Digitale uitgang (X8/X9) Invert. bedr. 
 2. 05.02 2. Digitale uitgang 2 (X11) Invert. bedr.

 2. 05.03 3. Digitale uitgang 3 (X12) Invert. bedr. 
 2. 05.04 4. Digitale uitgang 4 (X13) Invert. bedr. 
 2. 05.05 5. Digitale uitgang  5 (X7/1) Invert. bedr. 
 2. 05.06 6. Digitale uitgang 6 (X7) Invert. bedr.

 2. 05.07 7. Digitale uitgang 1 (X8/X9) functie selectie 
 2. 05.08 8. Digitale uitgang 2 (X11) functie selectie 
 2. 05.09 9. Digitale uitgang 3 (X12) functie selectie 
 2. 05.10 10. Digitale uitgang 4 (X13) functie selectie 
 2. 05.11 11. Digitale uitgang 5 (X7/1) functie selectie 
 2. 05.12 12. Digitale uitgang 6 (X7/2) functie selectie 
 2. 05.13 13. Analoge uitgang 1 (X2) functie selectie 
 2. 05.14 14. Analoge uitgang 2 (X2) functie selectiel

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Bypass actief - - -

Niet gebruikt - - -

Niet gebruikt - - -

Ventilator - - -

Niet gebruikt - - -

Niet gebruikt - - -

- - - -

- - - -

Register Nr.
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Normaal bedr./Invert. bedr.

Normaal bedr./Invert. bedr.

Normaal bedr./Invert. bedr.

Normaal bedr./Invert. bedr.

Normaal bedr./Invert. bedr.

Normaal bedr./Invert. bedr.

Normaal bedr./Invert. bedr.

Normaal bedr./Invert. bedr.

Normaal bedr./Invert. bedr.

Normaal bedr./Invert. bedr.
Normaal bedr./Invert. bedr.



Sensoren    06 Eenheid Bereik Display Modbus

2. 06.01 1. Sensor beschikbaar Geen sensor - - -

VOC sensor - - -

CO2 sensor - - -

2. 06.02 2. VOC waarde ppm 0..10000 - -

2. 06.03 3.CO2 waarde ppm 0..10000 - -

2. 06.04 4. relative luchtvochtigheid % rF 0..100 - -

2. 06.05 5. Temperatuursensor intern % rF -30..80.0 - -

2. 06.06 6. VOC grenswaarde LS 1 ppm 0..10000 - -

2. 06.07 7. VOC grenswaarde LS 2 ppm 0..10000 - -

2. 06.08 8. VOC grenswaarde LS 3 ppm 0..10000 - -

2. 06.09 9. CO2  grenswaarde LS 1 ppm 0..10000 - -

2. 06.10 10. CO2  grenswaarde LS 2 ppm 0..10000 - -

2. 06.11 11. CO2  grenswaarde LS 3 ppm 0..10000 - -

2. 06.12 12. Vochtigheidslimiet LS 1 % rF 0..100 - -

2. 06.13 13. Vochtigheidslimiet LS 2 % rF 0..100 - -

2. 06.14 14. Vochtigheidslimiet LS 3 % rF 0..100 - -

Verwarmingsregister    07

2. 07.01 Geen instellingen - - - -

Bypass    08

2. 08.01 1. Bypass beschikbaar Ja / Neen - 92 -

2. 08.02 2. Staat bypass Aan/Uit - 16 31

2. 08.03 3. Bypass setpoint °C 15..25 11 2

2. 08.04 4. Minimale buitenluchttemperatuur winter °C 10..20 94 -

2. 08.05 5. Minimale buitenluchttemperatuur zomer °C 10..20 95 -

2. 08.06 6. Omschakeltemperatuur zomerbypass °C 20..28 96 -

Kamertemperatuurregeling    09

2. 09.01 1. Type temperatuurregeling - - - -

2. 09.02 2. Kamertemperatuur instellen °C 10..40 11 -

2. 09.03 3. Regelgrens luchttoevoer min °C 10..50 106 -

2. 09.04 4. Regelgrens luchttoevoer max °C 10..50 107 -

2. 09.05 5. Luchttoevoer temperatuurbewaking °C 10..50 - -

2. 09.06 6. Minimale luchttoevoertemperatur °C 10..50 - -

2. 09.07 7. Minimale luchttoevoertemperatuur Hysterese K 0,1..10 - -

2. 09.08 8. Minimale luchttoevoertemperatuur fout vertragingen K 0,1..10 - -

2. 09.09 9. Schakeltemperatuur verwarmen/koelen °C 0,1..20 - -

2. 09.10 10. Inschakelhysterese verwarmen/koelen °C 0,1..20 - -

2. 09.11 11. Actuele vrijgave verwarm-/koelfunctie °C -10..30 - -

Optie modules    10

2. 10.01 Geen Instellingen - - - -

Toestelfilter    11

2. 11.01 1. Filterbewakingsmodus Filtertijd Filtertijd - -

2. 11.02 2. Toestand filter luchttoevoer Filter Ok - - -

2. 11.03 3. Toestand filter luchtafvoer Filter Ok - - -

2. 11.04 4. Filterwissel Ja / Neen - 71 8

2. 11.05 5. Filter levensduur Weken 0..100 70 7

Aardwarmtewisselaar    12

2. 12.01 1. Ventilatie-AWW beschikbaar Neen/Ja - 97 -

2. 12.02 2. Toestand ventilatie-AWW Uit/Aan Uit - 32

2. 12.03 3. lagere inschakeltemperatuur °C 0..30 - -

2. 12.04 4. Hogere inschakeltemperatuur °C 0..30 - -

2. 12.05 5. Hysterese inschakeltemperatuur °C 0..5 - -

Vermelding      menu 3 Eenheid Bereik Display Modbus

Datensatz   01
1. Uit bestand laden Ja / Neen - - -

2. In bestand opslaan Ja / Neen - - -

Expert   Menu 4 Display Modbus

Expert   01
1. Hoofdversie .. - 72 -

2. Kleine versie .. - 72 -

Register Nr.
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6 .5 Storingsmeldungen

De volgende foutmeldingen kunnen op het display
weergegeven worden:

  
 

Et 

 

Ventilatorstoring luchttoevoer

  
 

Ea 

 

Ventilatorstoring luchtafvoer

  
  
 

E1 

 

Storing temperatuursensor lucht naar buiten (ventilatietoestel schakelt uit) 

 

E2 

 

Storing temperatuursensor luchttoevoer

 

E3 

 

Storing temperatuursensor luchtafvoer

 

E5

 

Storing temperatuursensor lucht naar buiten

 

E4

 

Storing temperatuursensor buitenvoeler

  
  

 
 
 
 

 
 

 
 

Vorstbeveiligingsmelding ventilatie is in onbalans

Optie: filterdrukbewaking
Delta-P differentieeldrukschakelaar (aub de filter vervangen)

EP  /

Luchttoevoer en luchtafvoer filter vervuild (filterbewaking tijdprogramma)EP  /

De volgende servicemeldingen kunnen op het display
weergegeven worden: 

6 Servicemeldingen .6
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7 Inregelen installatie 

De ventilatie-unit wordt standaard geleverd met een 
fabrieksinstelling. Aangezien elk ventilatiesysteem anders 
opgebouwd is en dus ook de luchtzijdige weerstanden per 
systeem verschillen, is het zinvol om het systeem in beide 
luchthoeveelheden te regelen. Start te metingen als volgt:

  

480 m³/ h / 150 PA.
fabriek ingesteld op een volumestroom van

De grafiek geeft het verband weer tussen de luchtvolume- 
stroom en de statische druk. De systeemdruk is in de 

EuroAir 400

350 m³/ h / 150 PA.
fabriek ingesteld op een volumestroom van
stroom en de statische druk. De systeemdruk is in de 
De grafiek geeft het verband weer tussen de luchtvolume- 
EuroAir 350

250 m³/ h / 150 PA.
fabriek ingesteld op een volumestroom van
stroom en de statische druk. De systeemdruk is in de 
De grafiek geeft het verband weer tussen de luchtvolume- 
EuroAir 250

180 m³/ h / 145 PA.
fabriek ingesteld op een volumestroom van 
stroom en de statische druk. De systeemdruk is in de 
De grafiek geeft het verband weer tussen de luchtvolume-
EuroAir 180

         voltooid is worden de instellingen opgeslaan.
         het ventilatierooster. Zodra het aanpassingswerk

Corrigeer eerst de grootste afwijking met de klep of•
         planning.
         en vergelijk ze met de doelwaarden van de ventilatie 

Meet de luchtstroom in het kanaal of ventilatierooster•
Schakel het ventilatiesysteem in op stand 3.•
Open alle ventilatieroosters en stel de regelkleppen in.•

van de EuroAir 180, 250, 350 en 400. 
Afbeelding stuurspanning-luchtstroom externe druk
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2. Verwijder de vuile zakfilters uit het toesel 

3. Schuif na het controleren van het toestel de nieuwe 

 

 4. Plaats de voorklep terug en sluit de 
     spanvergrendelingen. Wanneer het toestel volledig 
     gesloten is, kan de stekker in het stopcontact gestoken
     worden.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
     Maak de spanvergrendelingen los en neem de 
     voorklep eraf

zakfilters in het toestel.

 
 
 
 
 
  

  
  
  
  

  

 
 

 
 
 
 
 
  

  
  
  
  

  

 
 

 Het ventilatiesysteem moet minstens één keer per jaar 
 worden onderhouden door een gespecialiseerde 
 installateur, zodat het volledig functioneel blijft. Bij het 
 onderhoud moeten met name de volgende punten in acht 
 genomen worden:
 • Functies van de 3/4-standenschakelaar of

     ruimtebediening 
 • Functies van de bypassklep 
 • Functies van de condensafvoer 
 • Vervuiling van de luchttoevoer- en afvoerfilters 
 • Vervuiling van de buitenluchtfilters van geothermische

     warmtewisselaar (indien aanwezig)
 • Controlleer de toevoer- en afvoerroosters. 

De filters kunnen meerdere keren worden gereinigd, maar 
dienen eenmaal per jaar te worden vervangen. De 
reserveonderdelen zijn te vinden in de Swentibold 
reserveonderdelenlijst. 

8 .2 Onderhoud door gebruiker 

Als gebruiker kunt u de luchtafvoer- en toevoerroosters
(kleppen) in het gebouw reinigen. Aan het toestel kunt u na 
vervuiling, de luchttoevoer- en afvoerfilters reinigen. het is 
aan te raden deze reinigingswerkzaamheden op een 
nieuwe installatie binnen 3 maanden uit te voeren, omdat in 
een nieuw gebouw sneller vervuiling optreedt door 
bouwstof. 

8 .3 Reinigen en wisselen van de filters 

8 .3 .1  EuroAir 180, 250 und 350 

Bij controleren of reinigen van de filters moeten de volgende
regels in acht genomen worden.

 .1 Onderhoud door de installateur8
 Onderhoud8
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8 .3 .2 EuroAir 400 

Bij controleren of reinigen van de filters moeten de 
volgende regels in acht genomen worden.

 
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
     Maak de spanvergrendelingen los en neem de
     voorklep eraf

 2. Verwijder de vuile zakfilters uit het toesel 

 3. Schuif na het controleren van het toestel de nieuwe
    zakfilters in het toestel.
     Zorg ervoor dat de filters goed op hun plaats zitten.

4. Plaats de voorklep terug en sluit de
     spanvergrendelingen. Wanneer het toestel volledig
     gesloten is, kan de stekker in het stopcontact 
     gestoken worden.

8 .3 .2 EuroAir 180 D
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8 .4 Groot onderhoud en reparatie van de
        EuroAir toestellen 

 ALLEEN UIT TE VOEREN DOOR DESKUNDIG 
 PERSONEEL!

8 .4 .1 Openen en sluiten van het EuroAir 
 Toestel 

1. Trek eerst de netstekker (230 volt) uit het 
         stopcontact zodat de EuroAir ventilatie-unit
         spanningsvrij is. Open het voorpaneel met hulp 
         van de 2 spansloten. 
2.  Verwijder de vervuilde zakfilters. 
3. Schuif de nieuwe of gereinigde filters in de 

 ventilatie-unit. Zorg dat ze op de juiste manier 
 ingevoerd worden. 

4. Plaats het voorpaneel terug op de haken, en sluit 
         ze met de 2 klemmen. Zorg ervoor dat het
         voorpaneel goed en recht is aangesloten op het 
         EuroAir toestel. Nadat het EuroAir toestel 
         vergrendeld is, kunt u de stekker weer in het 
         stopcontact steken. 

8 .4 .2 Vervangen of reinigen van de 
   ventilatoren 

1. Trek eerst de netstekker (230 volt) uit het
         stopcontact, zodat de ventilatie-unit spanningsloos
         is. Open het voorpaneel met behulp van de
         2 spansloten. 
2. Maak de connector op de ventilator los. 

3.       Trek de ventilatorbehuizing uit het EuroAir-toestel.

4. U kunt nu de waaier van de ventilator reinigen. Dit
         moet echter voorzichtig gebeuren met een zachte
         doek of borstel.

 

 
5.

 

Nadat de ventilator gereinigd is, kan deze weer 
in de EuroAir-unit geschoven worden. Zorg 
ervoor dat de ventilator met de boven/onder 
montage richtingaanwijzers correct 
gemonteerd is!

Verbind de connectoren opnieuw met elkaar.
 

 
 

7.

 

 

 
 
 
 
 
 
 

8 .4 .3 Reinigen van de condensafvoer 

1. Trek eerst de netstekker (230 Volt) uit het
         stopcontact zodat de EuroAir ventilatie-unit
         spanningsvrij is. open het voorpaneel met 
         behulp van de 2 spansloten. 
2. 

3.

 
 

Reinig de condensafvoer met behulp van een 
vochtige doek.

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

4.
 

Maak de condensafvoerslang los en reinig het
          afvoermondstuk.

 
5. 

Controleer of de condensafvoerleiding niet verstopt

 
 

is. Verwijder indien nodig de verstopping en reinig

 
 

deze.

 
6.

 

Plaats de condensafvoerslang terug. 

 

 

 

Controleer of de afvoersifon gevuld met water
          gevuld is en de condensafvoerslang 5 cm 
          ondergedompeld in het water.

 
8 .4 .4

 

Reiniging van de warmtewisselaar

 
1.     Trek eerst de netstekker (230 volt) uit het
         stopcontact, zodat de ventilatie-unit spanningsloos
         is. Open het voorpaneel met behulp van de
         2 spansloten. 
2.      Maak de connector op de ventilator los en verwijder
         het rubberen afdichtelement op de ventilator.
         Draai de 2 schroeven die links en rechts de blok in   
         positie houd los.

 
3.

 
 

Trek de warmtewisselaar met behulp van een 
zuignap uit de EuroAir unit

4.

 

Reinig de warmtewisselaar met afwasmiddel en lauw
         water. De reiniging kunt u ook doen in het toestel,
         omdat het water dat over is in de condensafvoer wordt 
         afgevoerd.

5.

 
 

6.

 
 
 

Laat de warmtewisselaar leeglopen en drogen.

Duw de warmtewisselaar terug in de EuroAir 
unit. Zorg ervoor dat alle zegels intact zijn.

Draai de 2 schroefjes weer terug vast.

7.

 

Sluit de EuroAir unit zoals beschreven.

8.



Elekto aansluitschema9

7564Artikelnr.:

Basis-/ Bypassprint WTW-Eenheid 

Stroomvoorziening 100-240 Vac in,

5642.:Artikelnr

24 Vdc out (max. 15 Watt)
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