Hoofdstuk 2

Toepassing

2.1 Algemeen
Het Elan toestel is een indirect gestookte luchtverwarmer en is
geschikt voor installaties waarbij warmwater aanbod aanwezig
is.
Ook is het toestel geschikt voor stadsverwarming.
Het opgenomen elektrische vermogen wordt sterk gereduceerd doordat er gebruik gemaakt wordt van een gelijkstroomventilator. Deze ventilator heeft een hoog elektrisch rendement
onder alle gebruiksomstandigheden.
Er bestaat de mogelijkheid de Elan luchtverwarmer te combineren met de warmteterugwinunit Renovent Excellent of Renovent Elan.
De luchthoeveelheid wordt automatisch aangepast aan de uitblaastemperatuur van het toestel. Dit alles zorgt voor een zeer
gelijkmatige ruimtetemperatuur, waardoor een perfect binnenklimaat wordt gerealiseerd.

Het toestel is standaard voorzien van een vorstbeveiliging (zie
 'H]H]RUJWHUYRRUGDWGHZDUPWHZLVVHODDUQLHWNDQEHvriezen.
Het toestel wordt stekkerklaar afgeleverd. Het toestel moet bij
plaatsing worden verbonden met de systeemluchtkanalen, de
condensafvoer (indien van toepassing bij een gemonteerde
5HQRYHQW HQKHWHOHNWULFLWHLWVQHW
Er bestaat de mogelijkheid om een separate ventilatieschakelaar aan te sluiten. Met deze schakelaar kan men het toestel in
4 verschillende situaties schakelen; zie § 5.11.2.
Het Elan toestel kan ook worden ingesteld voor buitenluchtreJHOLQJ ]LH 

Het Elan toestel is leverbaar in drie uitvoeringen:
 (ODQ
 (ODQ
 (ODQ
De Elan 10 wordt af fabriek altijd geleverd in DownÀRZ uitvoering; de Elan 16 en Elan 25 worden af
fabriek altijd geleverd in 8SÀRZ uitvoering! Door de
installateur is op eenvoudige wijze het toestel aan
WHSDVVHQQDDUUHVSHFWLHYHOLMNHHQ8SÀRZXLWYRHULQJ
]LH RIHHQ'RZQÀRZXLWYRHULQJ ]LH 

2.2 Onder- en bovenuitblazende uitvoering
+HW(ODQWRHVWHOZRUGWDOWLMGLQRQGHUXLWEOD]HQGH 'RZQÀRZ 
uitvoering geleverd en de Elan 16 en Elan 25 toestellen worden
DOWLMGLQERYHQXLWEOD]HQGH 8SÀRZ XLWYRHULQJJHOHYHUG

De toestellen kunnen door de installateur op eenvoudige wijze
ZRUGHQRPJHERXZGQDDUHHQERYHQXLWEOD]HQGH 8SÀRZ XLWYRHULQJ ]LH RIHHQRQGHUXLWEOD]HQGH 'RZQÀRZ XLWYRHULQJ ]LH 
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1 = Warme lucht
2 = Retourlucht af fabriek
3 = Mogelijke aansluitingen retourlucht na
YerSlaatsing ¿lter cT montage ¿ltercassette
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8SÀRZXLWYRHULQJ
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Elan 10 2.0 / Elan 16 2.0 / Elan 25 2.1 Revisie K
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