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Uitschakelen:
Softwarematig uitschakelen:

 Druk 5 sec. op de “-” toets om het toestel softwarematig uit 
te schakelen. Er verschijnt de tekst ‘OFF’ op het display. 

Netvoeding uitschakelen; 
 Neem de 230V. netstekker los van de elektrische installatie, 

het toestel is nu spanningsvrij.
 Op display is nu geen enkele weergave te zien.

Inschakelen:
Netvoeding inschakelen: 

 Sluit de 230V. netstekker aan op de elektrische installatie.

 Gedurende 2 sec. worden alle symbolen van het display ge-
toond.

 Gedurende 2 sec. wordt de software versie getoond.

 De Renovent Elan functioneert hierna meteen volgens de 
ingestelde stand van de standenschakelaar. Is er geen stan-
denschakelaar aangesloten dan draait het toestel altijd op 
stand 1.

Softwarematig Inschakelen:
 Wanneer de Renovent Elan softwarematig is uitgezet, staat 

op het display de tekst “OFF”.

 Het toestel wordt ingeschakeld door 5 sec. op de toets ‘-’ te 
drukken.

Hoofdstuk 7    In werking stellen

7.1 In- en uitschakelen toestel

2 sec.

2 sec.

> 5 sec.

> 5 sec.

Het toestel kan op twee manieren worden in- of uitgeschakeld:

- In- en uitschakelen door aansluiten of losnemen netstekker
- Softwarematig in- en uitschakelen m.b.v. display op het toestel 

Waarschuwing 
Maak bij werkzaamheden in het toestel altijd 
eerst het toestel spanningsvrij door het toestel 
softwarematig uit te zetten en hierna de net-
stekker los te nemen.
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7.2 Instellen luchthoeveelheid
De luchthoeveelheden van de Renovent Elan zijn af fabriek 
voor de Renovent Elan ingesteld op 70, 100, 150 en 225 m3/h. 
De prestaties en het energieverbruik van de Renovent Elan zijn 
afhankelijk van de drukverlies in het kanalensysteem, alsmede 

Belangrijk:
Stand : is 0 of 70 m3/h (niet bij 3-standenschakelaar),
Stand 1 : moet altijd lager zijn dan stand 2,
Stand 2 : moet altijd lager zijn dan stand 3,
Stand 3 : instelbaar tussen 70 en 300 m3/h.

Indien niet aan deze voorwaarden word voldaan wordt auto-
matisch de luchthoeveelheid van de bovenliggende stand aan-
gepast.

Voor het wijzigen van de luchthoeveelheden in het instelmenu, 
zie §6.3.

Hoofdstuk 7    In werking stellen

7.4 Fabrieksinstelling
Het is mogelijk om alle gewijzigde instellingen tegelijk terug te 
zetten naar de fabrieksinstelling.

Alle gewijzigde instellingen staan weer op de waarde zoals het 
Renovent Elan toestel af fabriek wordt geleverd; ook alle meld-
codes/ foutcodes zijn uit het service menu gewist.

7.3 Overige instellingen installateur
Het is mogelijk nog meer instellingen van de Renovent Elan te 
veranderen. Hoe deze kunnen worden gewijzigd staat vermeld 
in §6.3.

bedrijfssituatie

3 sec. zichtbaar

> 10 sec. gelijktijdig 
    indrukken


