
5.1 Installeren algemeen
Het installeren dient te geschieden overeenkomstig:

Voorschriften voor ventilatie van woningen en woongebouwen 

woningen en woongebouwen 

energiebedrijven

en aanbevelingen moet de nationale bouw- en ventilatiere-
gelgeving te worden gerespecteerd.
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De Renovent Sky 150 kan middels de daartoe meegeleverde op-
hangbeugels direct aan de wand of plafond worden bevestigd.

In verband met het gewicht van het toestel dient 

Voor een trillingsvrij resultaat dient een massieve wand/plafond 
met een minimale massa van 200 kg/m2 te worden gebruikt. Een 
gibo- of metaalstut wand voldoet niet! Extra maatregelen zoals 
dubbele beplating of extra stuts zijn dan noodzakelijk. Verder dient 
rekening gehouden te worden met de volgende punten:

lengte- als de breedte as van het toestel. 

goede condensafvoer met waterslot en verval voor condens-
water gemaakt kan worden. 

installeren met een gemiddeld hogere luchtvochtigheid (bij-
voorbeeld badkamer). Dit om condensvorming aan de buiten-
kant van de warmteterugwinning unit te voorkomen.

-

Het warmteterugwintoestel moet geïnstalleerd worden in 
een geïsoleerde vorstvrije ruimte om onder andere bevrie-
zing van de condensafvoer te voorkomen.

-
tage rekening mee gehouden worden, dat de slang na ver-
loop van tijd vervangen dient te kunnen worden.

-
houd van het toestel (deur moet kunnen opendraaien) voor 
een voldoende vrije ruimte bij het toestel.

-
technische verbindingen.

natuurlijke wijze geventileerd te worden!

 
 Minimaal 70 cm aan de onderzijde van het toestel en een vrije 

stahoogte van 1,8 m; indien er geen 70 cm vrije ruimte be-
schikbaar is bijvoorbeeld bij montage boven een systeempla-
fond, dan moet er voldoende ruimte zijn om voorpaneel deels 
te kunnen openen en te kunnen verwijderen.  

-
schroefje bij scharnier worden verwijderd! (§ 3.4 / nr. 6)

losgenomen dus dat een geen frame o.i.d. ter hoogte van de 

 
 Minimaal 70 cm aan de voorzijde van het toestel en een vrije 

stahoogte van 1,8 m.

het toestel waar de elektrische aansluitingen zich bevinden, 
zodat connectoren en doorvoeren altijd naderhand nog be-
reikbaar zijn.

 

-
zien van een geluiddemper.

luchtkanalen aan het dakbeschot worden voorkomen.
-

len in het ontwerp de externe kanaaldruk te beperken tot 
maximaal 100 Pa bij het ontwerpdebiet. In elk geval moet 
in de praktijk de externe worden beperkt tot max. 150 Pa.

5m/s in de hoofdkanalen en 3,5m/s in de aftakkingen.
-

voerkanaal en het luchtafvoerkanaal vanaf de Renovent 
Sky te voorkomen, dienen deze kanalen tot op het toestel 
uitwendig dampdicht te worden geïsoleerd. Indien hiervoor 
thermisch geïsoleerde buis wordt toegepast, is extra isola-
tie overbodig.
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5.3 Aansluiten condensafvoer

De Renovent Sky moet altijd worden voorzien van een 
condensafvoer. Het condenswater moet via de binnenriolering 
worden afgevoerd.
 
De condensafvoeraansluiting met 3/4” buitendraad (meegele-
verd bij het toestel) moet door de installateur in de condensbak 
in het toestel worden geschroefd.

Gebruik altijd in de condensafvoerleiding een los-
-

stel, anders kan voor servicedoeleinden de con-
 

Hierop kan, bij voorkeur middels een lijmverbinding (eventueel 
een haakse bocht), de condensafvoerleiding worden gemon-
teerd. De installateur kan de condensafvoer in de gewenste 
positie aan het toestel lijmen. De afvoer moet onder de water-
spiegel in de zwanenhals eindigen. Gebruik een condenafvoer-
leiding met een doorsnede van 32 mm.

onder het niveau van de condenbak in de Renovent Sky 

 
Giet, voordat de condensafvoer op het toestel wordt aange-
sloten, water in de sifon of de zwanenhals om een waterslot 
te krijgen.
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Losneembare koppeling

Max 10 Nm!
3/4” Losneembare koppeling
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5.4 Elektrische aansluitingen

5.4.1 Aansluiten netsnoer

Het toestel wordt geleverd met een 230 V netsnoer.

Houd rekening met de 375 W. voorverwarmer; indien daar-
naast ook nog een naverwarmer of extra voorverwarmer 
wordt aangesloten loopt het aan te sluiten vermogen op 
tot 1375 W.

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

Het toestel kan door middel van de aan het toestel gemonteerde netsnoer worden aangesloten op een goed bereikbare, geaarde 
wandcontactdoos. De elektrische installatie moet voldoen aan de eisen van uw elektriciteitsbedrijf.

nr.1 nr.2

Door installateur aan te sluiten bekabeling 
(min. draaddoorsnede 0,34 mm2)

5.5 Aansluiten Brink Air Control

De Brink Air Control (optie) moet worden aangesloten op de 
eBus connector. Deze (losneembare) 2-polige eBus connec-

tor is aan de buitenzijde van het toestel gemonteerd (zie ook 
§10.1).


