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-
stemen zijn, evenals bewoners en eigenaren, bezig met het 
bewaken van een goed binnenmilieu. Door de steeds stijgende 
energiekosten moet zoveel mogelijk binnenlucht opnieuw wor-
den gebruikt.
Wat men inademt (en ruikt) kan een positieve of negatieve in-
vloed hebben op de leefkwaliteit, zowel binnen- als buitens-
huis.
Luchtvervuiling kan variëren van zichtbare tot microscopisch 

irriteren of zelfs giftig zijn.

Interne stofbronnen die het binnenmilieu belasten zijn onder 
andere: stoffering, kleding, kopieerapparatuur, huidschilfers, 
haar, planten, bloemen, tabaksrook, schimmels, pollen en 
stuifmeel.
Buitenlucht kan vervuild zijn door het verkeer en industriële 
processen. Wanneer deze lucht een gebouw wordt binnenge-
bracht, zullen er hoge eisen moeten worden gesteld aan het 

-
tourlucht.

1 Toepassing

2 Uitvoering
-

nenten:

- 24 V AC/DC voedingsdraad/voedingskabel met steker

A = Controlelampje groen (branden bij voedingsspanning aan-
wezig); controlelampje rood (branden bij doorslag/kortslui-
ting van de print, te hoge voedingsspanning)

-
scherm en elektronica

C = Handgreep
D =  Wegdraaibare sluiting (2x)

Technische gegevens

Type toestel B-16 HR 1350 B-16 HR 2100 B-16 HR 3400 Elan 10
Elan 10 2.0

Elan 25 
Elan 16/25 2.0 B-10 HRD

Filtermateriaal glasvezel

660 x 324 660 x 424 660 x 522 506 x 365 588 x 504 458 x 421
3 1350 2100 3400 800 2200 870

Elektrische aansluiting 24 VAC~50Hz (22 VAC - 29 VAC) of 24 VDC (22 VDC - 29 VDC)
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4 Werking

een elektrostatisch veld onder spanning worden gebracht. 
Hierdoor verandert eenvoudig glasvezeldoek in een hoog-

en juist functioneert. Een rood controlelampje geeft aan wan-
neer de elektronica kortsluiting maakt of een te hoge voedings-
spanning heeft.

D

A B C B A

E A = Geaard buitenscherm
B = Elektrostatisch geladen glasvezel 

C = Hoogspanningsscherm
D = Vervuilde lucht
E = Gezuiverde lucht

5 nstalleren elektronisch lter
Waarschuwing
Het elektrostatisch geladen metalen scherm staat onder hoogspanning bij ingeschakelde voedingsspanning. Na 
het uitschakelen van de voedingsspanning minimaal 15 minuten wachten om geen elektrische schok te krijgen 
bij aanraking.

5.1 nstalleren lter bij Up ow llure luchtverwarmer
- Haal de 230 V voedingsspanning van het toestel.

- Bij een versie V3.0 automaat of lager: Steek de losse groene voedingsdraad in positie 2 van de steker, waaraan de rode voe-
       dingsdraad al bevestigd is.
       Sluit de groene draad aan op nr. 9 en de rode draad op nr. 10 van de 16-polige con-
       nector van de schakelkast in de Allure luchtverwarmer.

- Bij een versie V4.0 automaat:  Sluit de rode voedingsdraad met steker aan op nr. 7 van de 20-polige connector van de
       schakelkast in de Allure luchtverwarmer. De groene draad niet monteren! 

- Bij een versie V5.0 automaat:   Steek de losse groene voedingsdraad in positie 2 van de 2-polige steker. Sluit de rode
       draad aan op connector X2-6 en de groene draad op connector X2-5 van de automaat 
       in de Allure luchtverwarmer. De 2-polige steker met de rode en groene voedingsdraad  

- Sluit de 230 V voedingsspanning van het toestel weer aan.

  groen lampje aan  
  rood lampje aan     kortsluiting van de elektronica of te hoge voedingsspanning (zie tabel technische gegevens).
- Monteer het voordeksel van het toestel.

5.2 nstalleren lter bij ijaansluiting llure  llure Down ow  WB B-10 HRD of Elan toestel
- Haal de 230 V voedingsspanning van het toestel.

- Plaats de tule in het gat van de strip op de voorkant van de zijaansluiting (toestelzijde), voer hier de voedingskabel of voedings-



- Bij een versie V3.0 automaat of lager: Steek de losse groene voedingsdraad in positie 2 van de steker, waaraan de rode voe-
       dingsdraad al bevestigd is.
       Sluit de groene draad aan op nr. 9 en de rode draad op nr. 10 van de 16-polige con-
       nector van de schakelkast in de Allure luchtverwarmer.

- Bij een versie V4.0 automaat:   Sluit de rode voedingsdraad met steker aan op nr. 7 van de 20-polige connector van de
       schakelkast in de Allure luchtverwarmer. De groene draad niet monteren! 

- Bij een versie V5.0 automaat:  Steek de losse groene voedingsdraad in positie 2 van de 2-polige steker. Sluit de rode
       draad aan op connector X2-6 en de groene draad op connector X2-5 van de automaat
       in de Allure luchtverwarmer. De 2-polige steker met de rode en groene voedingsdraad

- Sluit de 230 V voedingsspanning van het toestel weer aan.

 groen lampje aan  
 rood lampje aan    

- Monteer het voordeksel van het toestel. 

6 Onderhoud

- Neem de steker van de voedingsdraad of voedingskabel van 

- Wacht minimaal 15 minuten, zodat de elektrische lading 
(hoogspanning) van het frame weg is.

- Stofzuig de vuile zijde van het buitenscherm van het elektro-

-

deze niet klemt of in het toestel gedrukt wordt.
- Monteer de steker van de voedingsdraad of voedingskabel 

lampjes.

6.1 Klein onderhoud (b.v. 1x per vier weken)

- Neem steker van de voedingsdraad of voedingskabel van 

- Wacht minimaal 15 minuten, zodat de elektrische lading 
(hoogspanning) van het frame weg is.

- Vervang de glasvezelmat door een nieuw exemplaar.

-

deze niet klemt of in het toestel gedrukt wordt.
- Monteer de steker van de voedingsdraad of voedingskabel 

lampjes.

6.2 Groot onderhoud ieder half jaar

B-16 HR 1350

B-16 HR 2100
B-25 HR 2100

Allure zijaan-
sluiting

B-16 HR 3400
B-25 HR 3400
B-40 HR 3400

Elan 10
Elan 10  2.0

Elan 25
Elan 16/25 2.0

SWB
B-10 HRD

Elan 10 Duo
Elan 10 verw./koel. Elan 16 Duo

Artikelcode
glasvezelmat 580660 580661 580662 580657 580658 580659 580656 580655

Afmeting 
glasvezelmat 580 x 625 mm 780 x 625 mm 980 x 625 mm 930 x 330 mm 1100 x 470 mm 845 x 390 mm 600 x 405 mm 820 x 510 mm 61
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