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Hoofdstuk 5    Installeren

5.1 Installeren algemeen
De installatie van het toestel:

4. Elektrische aansluiting: 
 Aansluiten van de netvoeding, en indien van toepassing,een 

Het installeren dient te geschieden overeenkomstig:
-

stallaties, NEN 3028

-
wen, NEN 1087

NEN 1010

woningen en woongebouwen, NEN 3287

nutsbedrijven

5.2 Plaatsen toestel
Bij plaatsing van het Elan toestel dient rekening gehouden te 
worden met de volgende punten:

-
de ruimte is voor service.

worden opgesteld.

luchtkanalen.

een goede condensafvoer met waterslot en verval voor con-

-
houd voor een vrije ruimte van minimaal 1 m aan de voor-
zijde van het toestel en een vrije stahoogte van 1,8 m.

 
retour. Hierbij staat dan de opstellingsruimte in open verbin-
ding met de rest van de woning.

. 
 

incl. deurtjes gemonteerd zit en verwijder dit paneel zodat 
bedieningspaneel incl. montagebeugel bereikbaar is.

-
ningspaneel op voorplaat zit vastgeschroefd en draai dit be-
dieningspaneel 180 graden.

van het voorpaneel.

4x Torx T20

2x Torx T20



 Elan 10  2.0 / Elan 16  2.0 / Elan 25  2.1       614227-M 11

5.6 Aansluiten kanalen
Voor de Elan serie zijn standaard luchtverdeelkasten leverbaar.

 het toestel 
onder 

het toestel geplaatst. Op deze luchtverdeelkast worden de war-
meluchtkanalen aangesloten.

Bij het aansluiten van de kanalen moeten de volgende punten 
in acht worden genomen:

-
verdeelkast of het hoofdkanaal een regelklep.

rekening mee gehouden worden, dat de slang na verloop 
van tijd vervangen dient te kunnen worden.

en het buitenluchtkanaal.

aan condensvorming te voorkomen.

-
sluizen worden, dus geen rechte verbinding tussen twee 
vertrekken.

-
lucht of de opstellingsruimte. Voor een toestel met open re-
tour is een akoestische retourplaat leverbaar.

het aan op het retourkanaal.
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-

. 
 

incl. deurtjes gemonteerd zit en verwijder dit paneel zodat 
bedieningspaneel incl. montagebeugel bereikbaar is.

4x Torx T20

-
ningspaneel op voorplaat zit vastgeschroefd en draai dit be-
dieningspaneel 180 graden.

2x Torx T20

schroeven. 

5.5 Wateraansluitingen
De warmtewisselaar in de luchtverwarmer wordt middels 
22mm aansluitingen aangesloten (zowel klemverbinding als 

Geadviseerd wordt om direct aan de buitenzijde van het toestel 
in zowel de toe- als de afvoerleiding een afsluitkraan met kop-
peling te plaatsen.
Maak voor het doorvoeren van de waterleidingen gebruik van 
een van de uitbreekopeningen. De wateraansluitingen kunnen 
zowel link als rechts het toestel worden uitgevoerd.

Maak bij toepassing van een knelkoppeling altijd gebruik van 
een steunbus Ø 22 mm bij het aansluiten van de wateraanslui-
tingen.

Steunbus

Elan
toestel

Wateraansluiting
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5.7 Ombouw van rechter naar linker toestel

het toestel. Indien nodig kan dit ook worden verplaatst naar de 
linker zijkant.

Bij werkzaamheden in het toestel dient het toestel 
spanningsvrij te worden gemaakt door de netstek-
ker los te nemen.

1 
  .
  Filtergaas losnemen uit toestel.

2

3  
  Filterrail uit toestel losnemen.

4  
  Paneel uitnemen.

5 -
ning plaatsen en met 4 schroeven bevestigen.

 Let op: Filterrail zit schuin naar achter gemonteerd!

6  
  lange Torx schroeven.

7  Monteer aan rechterzijde de losgenomen plaat.
  Bevestig deze met 2 lange Torx schroeven.

8 -
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twee verzonken lange Torx- schroeven waarmee boven-
plaat gemonteerd zit.

-

met de twee lange Torx schroeven.

monteren bovenplaat zie §5.7.

5.10 Koeling
Het is ook mogelijk dat een Elan toestel wordt uitgerust met 
koeling. Daarvoor moet een Elan koelblok (koelblok water of 

-

koelblok. Tevens dient een relais (Gemonteerd in interface 
-

ringsunit van de Elan aangesloten te worden op aansluiting 7 

Bij het inschakelen van de koeling draait de systeemventilator 

inschakelen van de koeling moet een verbinding worden ge-
maakt tussen aansluiting 1 en 2 op de 9-polige connector (zie 

5.9 Filteraansluiting boven /onder
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filter-
cassette

2x
Torx T20

2x
Torx T20

toestel geplaatst kan worden.

toestel wordt er van uitgegaan dat de voorzijde van beide toe-
stellen gelijk wordt gehouden. 
De aansluiting “naar woning” wordt aangesloten bovenop het 

Maak hierbij gebruik van de als optie leverbare koppelset (Brink 
artikelcode 007026 voor Elan 10/ Brink artikelcode 008026 

Renovent Elan wordt geplaatst.

Wordt er een Renovent Excellent separaat in de opstelling-
ruimte geplaatst dan is deze koppelset niet nodig en kan de 
luchttoevoeraansluiting van de Renovent Excellent worden 
aangesloten op het retourkanaal van de Elan luchtverwarmer.
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5.11 Elektrische aansluitingen
Het toestel wordt geleverd met een 230 V. netstekker. 

5.11.1 Aansluiten van de netstekker
Het toestel kan door middel van de aan het toestel gemon-
teerde stekker worden aangesloten op een goed bereikbare, 
geaarde wandcontactdoos. De elektrische installatie moet vol-
doen aan zowel NEN 1010 als de eisen van uw elektriciteits-
bedrijf.
Ten behoeve van het doorvoeren van de netstekker naar bui-
ten het toestel zijn er diverse uitbreekopeningen aangebracht.

Waarschuwing
De ventilator en regelprint werken onder hoog-
spanning. 
Bij werkzaamheden in het toestel dient het toe-
stel spanningsvrij te worden gemaakt door de 
netstekker los te nemen.

5.11.2 Ventilatieschakelaar
-
-

ker hiermee een aantal bedrijfssituaties instellen.
Voor elektrische aansluiting van de 4-standen ventilatiescha-
kelaar zie §11.2.

De positie van de standenschakelaar wordt weergegeven op 

Let op: Indien het toestel staat ingesteld op buitenluchtpro-
gramma zijn de functies van de standenschakelaar 
afwijkend!

Positie 4-standenschakelaar

 
- Systeemventilator draait continu op koeling luchtdebiet + schakelen koeluitgang

1
 
- Systeemventilator geregeld door systeemtemperatuurvoeler; bij geen warmtevraag 
 draait systeemventilator continu op minimale luchtdebiet

2
 
- Systeemventilator geregeld door systeemtemperatuurvoeler; bij geen warmtevraag 
 staat de systeemventilator stil

3  
- Systeemventilator draait continu op maximaal ingestelde luchtdebiet

Positie 4-standenschakelaar

 
- Systeemventilator draait continu op koeling luchtdebiet + schakelen koeluitgang

1  
- Systeemventilator draait continu op maximale luchtdebiet

2  
- Systeemventilator draait continu op minimale luchtdebiet

3  
- Systeemventilator draait continu op koeling luchtdebiet

Zorg ervoor dat netsnoer bij doorvoeren naar 
buiten altijd vrij ligt van de warmtewisselaar! 


