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Installatievoorschriften
Warmteterugwinunit:
Flair 200

Bewaren bij het toestel
'LWWRHVWHOPDJGRRUNLQGHUHQYDQDIMDUHQHQRXGHUSHUVRQHQPHWYHUPLQGHUGH
JHHVWHOLMNHYHUPRJHQVOLFKDPHOLMNHEHSHUNLQJHQRIJHEUHNDDQNHQQLVHQHUYDULQJ
JHEUXLNWZRUGHQDOV]HRQGHUWRH]LFKWVWDDQRILQVWUXFWLHVKHEEHQJHNUHJHQKRHKHW
WRHVWHORSHHQYHLOLJHPDQLHUWHJHEUXLNHQHQ]LFKEHZXVW]LMQYDQGHPRJHOLMNH
JHYDUHQ.LQGHUHQMRQJHUGDQMDDUPRHWHQZRUGHQZHJJHKRXGHQYDQKHWWRHVWHO
WHQ]LM]HFRQVWDQWLQGHJDWHQZRUGHQJHKRXGHQ.LQGHUHQWXVVHQGHHQMDDUPRJHQ
KHWWRHVWHODOOHHQLQHQXLWVFKDNHOHQDOV]HRQGHUWRH]LFKWVWDDQRIGDW]HGXLGHOLMN]LMQ
JHwQVWUXHHUGRYHUKHWYHLOLJHJHEUXLNYDQKHWWRHVWHOHQGHGDDUXLWYRRUWYORHLHQGH
JHYDUHQKHEEHQEHJUHSHQRSYRRUZDDUGHGDWKHWWRHVWHOLQGHQRUPDOHJHEUXLNVSRVLWLH
LVJHSODDWVWHQJHwQVWDOOHHUG.LQGHUHQWXVVHQGHHQMDDUPRJHQGHVWHNHUQLHWLQKHW
VWRSFRQWDFWVWHNHQKHWWRHVWHOQLHWLQVWHOOHQHQKHWWRHVWHOQLHWUHLQLJHQRIRQGHUKRXG
XLWYRHUHQZDWQRUPDOHUZLM]HGRRUGHJHEUXLNHUZRUGWJHGDDQ.LQGHUHQPRJHQQLHWPHW
KHWWRHVWHOVSHOHQBestel voor vervangen van het netsnoer altijd een vervangend
netsnoer bij Brink Climate Systems B.V. Om gevaarlijke situaties te voorkomen, mag
een beschadigde netaansluiting alleen door een hiervoor gekwaliﬁceerd persoon
worden vervangen!

Land: NL
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1 Levering
1.1 Leveromvang
Controleer voordat men begint met de installatie van het warmteterugwintoestel of deze compleet en
onbeschadigd is geleverd.

De leveromvang van het warmteterugwintoestel type Flair 200 (Plus) omvat de volgende componenten:
1. Warmteterugwintoestel
2. Muurophangbeugelset bestaande uit:
ƒ 1x ophangbeugel
ƒ 2x stootdopjes
ƒ 2x rubber strip
ƒ 2x rubberen ringen
3. Sifon
4. Documentatieset bestaande uit:
ƒ 1x korte installatie instructie
ƒ 1x bewoners instructie
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2 Algemeen
De Flair 200 is een ventilatie-unit voor gebalanceerde ventilatie van woningen met warmteterugwinning.

Kenmerken:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Maximum capaciteit 450 m³/u of 600 m³/u
Hoog rendement kunststof warmtewisselaar
Filters ISO Coarse 60%
Modulerende elektrische voorverwarmer
Automatische bypassklep
Uitlezing toestel informatie en aanpassing luchtdebiet met behulp van communicatiemiddel (bijvoorbeeld een
mobiele telefoon of een tablet c.q. laptop met WiFi interface)
Instelbaarheid luchthoeveelheden
Filterindicatie op toestel door permanent verlichte rode LED, ﬁlterindicatie op de Flair user interface (na
verbinden Flair toestel) en de mogelijkheid voor ﬁlterindicatie op de standenschakelaar
Een intelligente vorstregeling inclusief interne modulerende voorverwarmer
Laag geluidsniveau
Constant ﬂow regeling

De Flair 200 is leverbaar in'één type:
ƒ de "Flair 200"
Alle Flair 200 kunnen optioneel geleverd worden met een extra regelprint (Plusprint) met meer functies/
aansluitmogelijkheden (>).
In deze installatievoorschriften wordt zowel de standaard Flair 200 als de Flair 200 met optionele Plusprint
beschreven.
De Flair 200 is leverbaar in een Linker en Rechter uitvoering; ombouwen links/rechts is niet mogelijk.
Voor juiste positie aansluitkanalen en afmetingen (o Aansluitingen en afmetingen pagina 8).
Indien men bij een temperatuur lager dan -15°C gebalanceerd wil blijven ventileren wordt geadviseerd een extra
voorverwarmer toe te passen.
Wanneer het toestel wordt geplaatst in een gebied waar langdurig zeer koude buitenlucht worden verwacht
(<-25°C) moet altijd een extra voorverwarmer (zie o Aansluiten voorverwarmer pagina 55) worden gemonteerd!
De Flair communiceert alleen over de WiFi.
Het toestel wordt af fabriek geleverd met een 230 V netstekker.
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3 Uitvoering
3.1 Technische info
Flair 200 (Plus)
sŽĞĚŝŶŐƐƐƉĂŶŶŝŶŐsͬ,ǌ
ĨŵĞƟŶŐ;ďǆŚǆĚͿŵŵ
<ĂŶĂĂůĚŝĂŵĞƚĞƌŵŵ
hŝƚǁĞŶĚŝŐĞĚŝĂŵĞƚĞƌĐŽŶĚĞŶƐĂĨǀŽĞƌŵŵ
'ĞǁŝĐŚƚŬŐ
&ŝůƚĞƌŬůĂƐƐĞ
sĞŶƟůĂƚŽƌƐƚĂŶĚ;ĨĂďƌŝĞŬƐŝŶƐƚĞůůŝŶŐͿ
&ĂďƌŝĞŬƐŝŶƐƚĞůůŝŶŐŵϹͬŚ
dŽĞůĂĂƚďĂƌĞǁĞĞƌƐƚĂŶĚŬĂŶĂůĞŶƐǇƐƚĞĞŵWĂ
KƉŐĞŶŽŵĞŶǀĞƌŵŽŐĞŶ;ĞǆĐů͘ǀŽŽƌǀĞƌǁĂƌŵĞƌͿt
KƉŐĞŶŽŵĞŶƐƚƌŽŽŵ;ĞǆĐů͘ǀŽŽƌǀĞƌǁĂƌŵĞƌͿ
DĂǆ͘ŽƉŐĞŶŽŵĞŶƐƚƌŽŽŵ;ŝŶĐů͘ǀŽŽƌǀĞƌǁĂƌŵĞƌͿ
sĞƌŵŽŐĞŶǀŽŽƌǀĞƌǁĂƌŵĞƌ;tͿ
ŽƐM
tŝ&ŝ&ƌĞƋƵĞŶĐǇƌĂŶŐĞ;K&ZͿ
tŝ&ŝDĂǆ͘ƉŽǁĞƌ;/ZWͿ
dĞŵƉĞƌĂƚƵƵƌďĞƌĞŝŬŽƉƐƚĞůůŝŶŐƐƌƵŝŵƚĞƚŽĞƐƚĞů

ϮϯϬsͬϱϬ,ǌ
ϲϬϬǆϲϱϬǆϰϱϱ
ƆϭϮϱ
ƆϯϮ
Ϯϵ
/^KŽĂƌĐĞϲϬй;/^KĞWDϭ͘ϬϱϬйǀŽŽƌĚĞůƵĐŚƩŽĞǀŽĞƌŽƉƟŽŶĞĞůͿ
Ϭ
ϭ
Ϯ
ϯ
ŵĂǆ
ϰϬ
ϱϬ
ϭϬϬ
ϭϱϬ
ϮϮϱ
ϯ
ϴ
ϱ
ϭϮ
ϮϬ
ϰϵ
ϰϰ
ϭϭϭ
ϭϬϬ
ϮϱϬ
ϳ͕ϵ
ϴ͕ϯ
ϴ
ϴ͕ϳ
ϭϯ͕Ϯ ϭϳ͕ϯ Ϯϲ͕Ϯ ϯϳ͕ϵ ϲϭ͕ϱ ϵϮ͕Ϯ
Ϭ͕ϭϬ Ϭ͕ϭϭ Ϭ͕ϭϬ Ϭ͕ϭϬ Ϭ͕ϭϯ Ϭ͕ϭϲ Ϭ͕ϮϮ Ϭ͕ϯϮ Ϭ͕ϰϴ Ϭ͕ϳϬ
ϯ͕ϴ
ϭϬϬϬ
Ϭ͕ϯϯϲ Ϭ͕ϯϰϬ Ϭ͕ϯϱϳ Ϭ͕ϯϲϯ Ϭ͕ϰϰϳ Ϭ͕ϰϲϬ Ϭ͕ϱϬϳ Ϭ͕ϱϮϭ Ϭ͕ϱϱϮ Ϭ͕ϱϳϮ
ϮϰϬϬD,ǌͲϮϰϴϯ͕ϱD,ǌ
фϮϬĚŵ;ϭϬϬŵtͿ
ϬΣͲϰϱΣ

Geluidsvermogen
sĞŶƟůĂƟĞĐĂƉĂĐŝƚĞŝƚŵϹͬŚ

'ĞůƵŝĚƐǀĞƌŵŽŐĞŶŶŝǀĞĂƵ>ǁ;Ϳ

^ƚĂƟƐĐŚĞĚƌƵŬWĂ
<ĂƐƚĂĨƐƚƌĂůŝŶŐĚ;Ϳ
<ĂŶĂĂůΗhŝƚǁŽŶŝŶŐΗΎĚ;Ϳ
<ĂŶĂĂůΗEĂĂƌǁŽŶŝŶŐΗΎĚ;Ϳ

ϱϬ
Ϯϱ
Ϯϴ
фϯϬ
ϰϯ͕ϱ

ϭϬϬ
ϭϬϬ
Ϯϱ
ϱϬ
ϯϭ
ϯϯ͕ϱ
фϯϰ͕ϱ фϯϲ͕ϱ
ϰϴ͕ϱ ϱϬ͕ϱ

ϭϱϬ
ϱϬ
ϯϴ͕ϱ
ϰϰ
ϱϱ

ϭϱϬ
ϭϬϬ
ϰϬ͕ϱ
ϰϯ
ϱϳ͕ϱ

ϮϮϱ
ϭϬϬ
ϰϱ͕ϱ
ϰϳ͕ϱ
ϲϮ͕ϱ

ϮϮϱ
ϭϱϬ
ϰϳ
ϰϴ͕ϱ
ϲϰ͕ϱ

ΎͿ<ĂŶĂĂůŐĞůƵŝĚŝŶĐůƵƐŝĞĨĞŝŶĚĐŽƌƌĞĐƟĞ
/ŶĚĞƉƌĂŬƟũŬŬĂŶĚŽŽƌŵĞĞƩŽůĞƌĂŶƟĞƐĚĞǁĂĂƌĚĞϭĚ;ͿĂĨǁŝũŬĞŶ͘

Let op:
De vermelde
waarde in de
cirkel is het
vermogen
(in Watt) per
ventilator.
Weerstand
kanalen
systeem
[Pa]

Volumestroom [mϯ/h]
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3.2 Aansluitingen en afmetingen
Het Flair 200 (Plus) toestel is leverbaar in een linker of een rechter uitvoering. Bij een linker uitvoering zitten de
"warme" aansluitingen (uit woning 3 en naar woning 1) aan de linker zijde van het toestel; de sifon wordt dan
gemonteerd in de rechter opening onder het oestel. Bij een rechter uitvoering zitten de "warme" aansluitingen (1
& 3) aan de rechterzijde van het toestel.
/LQNHUXLWYRHULQJ

Alle maten in millimeters. Diameter van alle boordringen is 125 mm






1

EĂĂƌǁŽŶŝŶŐ



2

EĂĂƌďƵŝƚĞŶ



3

hŝƚǁŽŶŝŶŐ



4

sĂŶďƵŝƚĞŶ



5

ůĞŬƚƌŝƐĐŚĞĂĂŶƐůƵŝƟŶŐĞŶ



6a

^ŝĨŽŶĂĂŶƐůƵŝƟŶŐ

6b

ĨĚŝĐŚƚĚŽƉŶŝĞƚŐĞďƌƵŝŬƚĞĂĂŶƐůƵŝƟŶŐ͖ŶŝĞƚǀĞƌǁŝũĚĞƌĞŶ͊



7

ĨǀŽĞƌůƵĐŚƚĮůƚĞƌ



8

dŽĞǀŽĞƌůƵĐŚƚĮůƚĞƌ



9

KƉŚĂŶŐŝŶŐ

10

WůĂĂƚƐŝŶŐĞǆƚƌĂƌĞŐĞůƉƌŝŶƚ;ŽƉƟĞͿ

11

tŝ&ŝĂĐƟǀĂƟĞŬŶŽƉ͕ǌŝĞosĞƌďŝŶĚĞŶŵĞƚ&ůĂŝƌƵƐĞƌŝŶƚĞƌĨĂĐĞƉĂŐŝŶĂϮϬ
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Alle maten in millimeters. Diameter van alle boordringen is 125 mm








1

EĂĂƌǁŽŶŝŶŐ



2

EĂĂƌďƵŝƚĞŶ



3

hŝƚǁŽŶŝŶŐ



4

sĂŶďƵŝƚĞŶ



5

ůĞŬƚƌŝƐĐŚĞĂĂŶƐůƵŝƟŶŐĞŶ



6a

^ŝĨŽŶĂĂŶƐůƵŝƟŶŐ

6b

ĨĚŝĐŚƚĚŽƉŶŝĞƚŐĞďƌƵŝŬƚĞĂĂŶƐůƵŝƟŶŐ͖ŶŝĞƚǀĞƌǁŝũĚĞƌĞŶ͊



7

ĨǀŽĞƌůƵĐŚƚĮůƚĞƌ



8

dŽĞǀŽĞƌůƵĐŚƚĮůƚĞƌ



9

KƉŚĂŶŐŝŶŐ

10

WůĂĂƚƐŝŶŐĞǆƚƌĂƌĞŐĞůƉƌŝŶƚ;ŽƉƟĞͿ

11

tŝ&ŝĂĐƟǀĂƟĞŬŶŽƉ͕ǌŝĞosĞƌďŝŶĚĞŶŵĞƚ&ůĂŝƌƵƐĞƌŝŶƚĞƌĨĂĐĞƉĂŐŝŶĂϮϬ
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3.3 Opengewerkt toestel

,ĞƚŚŝĞƌďŽǀĞŶĂĨŐĞďĞĞůĚĞƚŽĞƐƚĞůŝƐĞĞŶůŝŶŬĞƌƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐ͖ďŝũĞĞŶƌĞĐŚƚĞƌƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐǌŝũŶĚĞĂĂŶƐůƵŝƟŶŐǀĂŶĚĞǀŽŽƌǀĞƌǁĂƌŵĞƌ͕
ďǇƉĂƐƐŬůĞƉĞŶĚĞƐŝĨŽŶĂĂŶƐůƵŝƟŶŐŐĞƐƉŝĞŐĞůĚŐĞŵŽŶƚĞĞƌĚ͊
ϭ

ƌƵŬŬŶŽƉǀŽŽƌtŝ&ŝǀĞƌďŝŶĚŝŶŐŵĞƚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟĞŵŝĚĚĞůǌŽĂůƐ
ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚŵŽďŝĞůĞƚĞůĞĨŽŽŶŵĞƚ&ůĂŝƌƵƐĞƌŝŶƚĞƌĨĂĐĞ

 ϭϮ DŽƚŽƌďǇƉĂƐƐŬůĞƉ

Ϯ

h^ĂĂŶƐůƵŝƟŶŐ;yϭϯͿ

 ϭϯ ĨǀŽĞƌĮůƚĞƌ

ϯ

DĞĞƌŬůĞƵƌĞŶ>͗
'ƌŽĞŶͲdŽĞƐƚĞůŝŶďĞĚƌŝũĨ
ůĂƵǁͲdŽĞƐƚĞůŝŶďĞĚƌŝũĨĠŶǀĞƌďŽŶĚĞŶŵĞƚƌŝŶŬ,ŽŵĞ
ZŽŽĚƉĞƌŵĂŶĞŶƚǀĞƌůŝĐŚƚͲ&ŝůƚĞƌŵĞůĚŝŶŐ
ZŽŽĚŬŶŝƉƉĞƌĞŶͲ^ƚŽƌŝŶŐƐŵĞůĚŝŶŐ

 ϭϰ ǇƉĂƐƐŬůĞƉ

ϰ

DĂǆŝŵĂĂůďĞǀĞŝůŝŐŝŶŐǀŽŽƌǀĞƌǁĂƌŵĞƌ

 ϭϱ EĞƚƐŶŽĞƌϮϯϬǀŽůƚ

ϱ

sŽŽƌǀĞƌǁĂƌŵĞƌ

 ϭϲ ZĞůĂŝƐƵŝƚŐĂŶŐ;yϭϵͿ

ϲ

dĞŵƉĞƌĂƚƵƵƌƐĞŶƐŽƌ

 ϭϳ ϮϰǀŽůƚĂĂŶƐůƵŝƟŶŐ;yϭϴͿ

ϳ

dŽĞǀŽĞƌĮůƚĞƌ

 ϭϴ ĞƵƐĂĂŶƐůƵŝƟŶŐ;yϭϳͿ

ϴ

ĨǀŽĞƌǀĞŶƟůĂƚŽƌ

 ϭϵ ϮϰǀŽůƚĂĂŶƐůƵŝƟŶŐ;yϭϲͿ

ϵ

^ŝĨŽŶ

 ϮϬ DŽĚďƵƐͬŝŶƚĞƌŶĞďƵƐĂĂŶƐůƵŝƟŶŐ;yϭϱͿ

ϭϬ dŽĞǀŽĞƌǀĞŶƟůĂƚŽƌ

 Ϯϭ ĂŶƐůƵŝƟŶŐƐƚĂŶĚĞŶƐĐŚĂŬĞůĂĂƌ;yϭϰͿ

ϭϭ tĂƌŵƚĞǁŝƐƐĞůĂĂƌ
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4 Werking
4.1 Omschrijving
Het toestel wordt stekkerklaar geleverd en werkt automatisch volgens de standaard instellingen. De afgevoerde
vuile binnenlucht warmt de frisse schone buitenlucht op. Hierdoor wordt energie bespaard en wordt verse lucht
naar de gewenste vertrekken gevoerd. De regeling is voorzien van vier ventilatiestanden. Het luchtdebiet is per
ventilatiestand instelbaar. De constant volume regeling zorgt ervoor dat het luchtdebiet en de ventilatiebalans
tussen de toe- en afvoerventilator onafhankelijk van de kanaaldruk wordt gerealiseerd. Indien geen externe
aansturing op het toestel is aangesloten dan kan op Flair user interface de gewenste ventilatiestand worden
gekozen.
Voor externe aansturing kan ook bijvoorbeeld gekozen worden voor een 4- standenschakelaar (o Aansluiten
standenschakelaar pagina 45) maar aansturing is eveneens mogelijk met de Brink Air Control (o Aansluiten
Brink Air Control pagina 50), CO2-sensor(en) (o Aansluiten COၷ sensor(en) pagina 52), een vochtsensor (o
Aansluiten vocht sensor pagina 51), 2-zone vraagsturing (o Vraaggestuurd ventileren 2.0 pagina 53) of de
Brink app.

4.2 Bypass
De 100% bypass maakt het mogelijk frisse buitenlucht toe te voeren, die niet wordt opgewarmd door de
warmtewisselaar. Vooral tijdens zomernachten is het wenselijk koelere buitenlucht toe te voeren. De warme
lucht in de woning wordt dan zo veel mogelijk vervangen door koelere buitenlucht. De bypassklep opent en sluit
automatisch wanneer aan een aantal voorwaarden wordt voldaan (zie onderstaande tabel voor
bypassvoorwaarden).
Met stapnummer 2.1 tot en met stapnummer 2.6 in het instelmenu, (o Instelwaarden pagina 60) kan de
werking van de bypassklep worden aangepast.

Bypassklep voorwaarden
Bypassklep
open

Bypassklep
gesloten

ƒ De buitentemperatuur is hoger dan 10°C (instelbaar tussen 7°C en 15°C bij stapnr. 2.3) en
ƒ de buitentemperatuur is lager dan de binnentemperatuur uit de woning en
ƒ de binnentemperatuur uit woning is hoger dan 24°C ( instelbaar tussen 15°C en 35°C bij stapnr. 2.2 )
ƒ De buitentemperatuur is lager dan 10° (instelbaar tussen 7°C en 15°C bij stapnr. 2.3) C of
ƒ de buitentemperatuur is hoger dan de binnentemperatuur uit de woning of
ƒ de temperatuur uit de woning is lager dan de ingestelde temperatuur bij stapnr. 2.2 in het instelmenu
minus de ingestelde temperatuur bij de hysterese (stapnr. 2.4).

Het toestel is voorzien van een ‘Bypass-boost’ functie. Dit houdt in dat wanneer deze functie is ingeschakeld (in
te schakelen bij stapnr. 2.5) de ventilatiestand bij geopende bypass-klep naar hoger luchtdebiet gaat (instelbaar
bij stap nr. 2.6).

4.3 Vorstbeveiliging
Om invriezen van de warmtewisselaar bij lage buitentemperatuur te voorkomen is het toestel voorzien van een
vorstregeling.
Temperatuursensoren meten de temperaturen over de warmtewisselaar en, indien nodig wordt de
voorverwarmer ingeschakeld. Eventueel wordt ook nog traploos onbalans in toestel aangebracht als bij zeer lage
temperaturen de voorverwarmer onvoldoende capaciteit heeft.

Flair 200 616590-H
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4.4 Plus uitvoering
Het standaard warmteterugwin toestel Flair 200 kan worden aangepast naar een Plus uitvoering met de
Plusprint uitbreidingsset.
In deze Flair ‘Plus’uitvoering zit een extra regelprint met meer aansluitmogelijkheden voor diverse toepassingen.
Deze extra regelprint is in een kunststof behuizing.
Montage is bijvoorbeeld mogelijk tegen de wand in de opstellingsruimte. Voor deze opstelling zit een extra lange
aansluitkabel bij de Plus-print uitbreidingsset.

1 = Flair toestel met gemonteerde Basisprint
2 = Montageplaat Plus
3 = Plusprint
4 = Afdekkap Plusprint
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5 Installeren
5.1 Installeren algemeen
De installatie van het toestel:
1. Plaatsen van het toestel (o Plaatsen toestel pagina 13 )
2. Aansluiten van de sifon en condensafvoer (o Aansluiten condensafvoer pagina 13)
3. Aansluiten van de luchtkanalen (o Aansluiten luchtkanalen pagina 15)
4. Elektrische aansluiting (o Elektrische aansluitingen pagina 16)

Het installeren en de installatie dient te voldoen aan:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Kwaliteitseisen ventilatiesystemen woningen, ISSO 61.
Kwaliteitseisen gebalanceerde ventilatie woningen, ISSO 62
Voorschriften ventilatie woningen/woongebouwen.
De veiligheidsbepalingen laagspanningsinstallaties.
De voorschriften voor het aansluiten op de binnen riolering in woningen en woongebouwen.
Eventuele aanvullende voorschriften van de plaatselijke energiebedrijven.
De installatievoorschriften van het Flair 200 toestel
Naast de hierboven vermelde ontwerp- en installatie-eisen en aanbevelingen moet de nationale bouw- en
ventilatieregelgeving worden gerespecteerd.

5.2 Plaatsen toestel
Het Flair toestel kan met de meegeleverde ophangbeugel aan de wand worden bevestigd. Voor een trillings vrije
installatie dient een massieve wand met een minimale massa van 170 kg/m2 te worden gebruikt. Een gibo- of
metaalstut wand voldoet niet! Extra maatregelen zoals dubbele beplating of extra stuts zijn dan nodig. Voor
plaatsing op de vloer (met dezelfde minimale massa) is een montagestoel leverbaar.

Verder rekening houden met de volgende punten:
ƒ Het toestel moet geïnstalleerd worden in een geïsoleerde vorstvrije ruimte om o.a. bevriezing van de
condensafvoer te voorkomen.
ƒ Het toestel moet waterpas worden geplaatst.
ƒ Het toestel mag niet worden geïnstalleerd in een ruimte met een hoge luchtvochtigheid (zoals een badkamer).
ƒ Om condensvorming op het toestel te voorkomen moet de opstellingsruimte worden geventileerd.
ƒ De opstellingsruimte moet zodanig worden gekozen dat een goede condensafvoer met waterslot en verval
voor condenswater gemaakt kan worden.
ƒ Bij nieuwbouwwoningen met veel bouwvocht dient de woning voor in gebruik name een periode op natuurlijke
wijze geventileerd te worden.
ƒ Zorg voor een vrije ruimte van minimaal 70 cm en een vrije stahoogte van 1,8 m aan de voorzijde van het
toestel.
ƒ Zorg voor minimaal 25 cm vrije ruimte boven het toestel, voor aansluiten van het toestel en eventuele service
van de printplaat.

5.3 Aansluiten condensafvoer
De condensafvoer zit bij het Flair toestel in het onderpaneel. Het condenswater moet via de binnenriolering
worden afgevoerd.
De sifon (met ingebouwde beluchter) wordt los bij het toestel meegeleverd en moet door de installateur onder in
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het toestel worden gemonteerd (bajonet aansluiting).
Deze sifon heeft een uitwendige aansluitdiameter van 32 mm. De sifon wordt aangesloten op de binnenriolering.
Geadviseerd wordt om een stankafsluiter tussen het riool en sifon te plaatsen om stankoverlast te vermijden.
Belangrijk
Bij de Flair toestel als linker uitvoering zit de condensafvoeraansluiting rechts onder in het
onderpaneel en bij de Flair toestel als rechter uitvoering zit de condensafvoeraansluiting links
onder in het onderpaneel ( o Aansluitingen en afmetingen pagina 8 ).
Nooit de twee condensafvoeraansluitingen onder het toestel omwisselen!
De afsluitdop bij de niet gebruikte condensafvoeraansluiting nooit verwijderen!
Geadviseerd wordt om een 32 mm aansluiting met manchetafdichting (HT DN32) toe te passen (niet meegeleverd
bij het toestel) zodat de sifon in de toekomst eenvoudig gereinigd kan worden.
Belangrijk: ůƟũĚĚĞƌƵďďĞƌĂĨĚŝĐŚƚƌŝŶŐŝŶĚĞŵĂŶĐŚĞƚďŝũŵŽŶƚĂŐĞǀŽŽƌǌŝĞŶǀĂŶĞĞŶŐůŝũŵŝĚĚĞůǌŽĂůƐďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ
ǌƵƵƌǀƌŝũĞǀĂƐĞůŝŶĞ͘ĞǌĞŵĂŶĐŚĞƚǀĞƌďŝŶĚŝŶŐŵŽĞƚŬƵŶŶĞŶǁŽƌĚĞŶůŽƐŐĞŶŽŵĞŶďŝũƐĞƌǀŝĐĞĂĂŶŚĞƚ
ƚŽĞƐƚĞů͊ĞƐŝĨŽŶŵĂŐŶŝĞƚǁŽƌĚĞŶǀĞƌůŝũŵĚŵĞƚĚĞĐŽŶĚĞŶƐĂĨǀŽĞƌ͘
De condensafvoer kan bijvoorbeeld worden aangesloten met een rechte of haakse aansluitverbinding met
manchet. Schuif de condensafvoeraansluiting met manchet met voldoende lengte over de aansluiting van de
sifon.

сůƐǀŽŽƌďĞĞůĚ&ůĂŝƌϮϬϬ
ůŝŶŬĞƌƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐ
сDŽŶƚĂŐĞƐŝĨŽŶŽŶĚĞƌŝŶ
&ůĂŝƌƚŽĞƐƚĞů
сsŽŽƌďĞĞůĚĞŶǀĂŶ
ĐŽŶĚĞŶƐĂĨǀŽĞƌĂĂŶƐůƵŝƟŶŐĞŶ
ŵĞƚŵĂŶĐŚĞƚ,dEϯϮ
с>ŽƐŶĞĞŵďĂƌĞŬŽƉƉĞůŝŶŐ
сsŽŽƌďĞĞůĚƐƚĂŶŬĂĨƐůƵŝƚĞƌ
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5.4 Aansluiten luchtkanalen
Alle luchtkanalen moeten luchtdicht worden gemonteerd. De boordringen op het Flair toestel zijn standaard
voorzien van afdichtingsringen.
Om condensatie op de buitenzijde van het buitenluchttoevoerkanaal en het luchtafvoerkanaal vanaf het
Flair toestel te voorkomen, dienen deze kanalen tot op het toestel uitwendig dampdicht te worden geïsoleerd.
Indien hiervoor thermisch geïsoleerde buis wordt toegepast, is extra isolatie overbodig.
Om aan de eisen voor een maximaal installatiegeluidsniveau van 30 dB(A) te voldoen, zal per installatie speciﬁek
beoordeeld moeten worden welke maatregelen noodzakelijk zijn om het geluid te beperken. Om het geluid van de
ventilatoren van en naar de woning via de kanalen optimaal te dempen is het in ieder geval noodzakelijk
geluiddempers met een minimale lengte van 1,0 meter toe te passen, maar andere maatregelen kunnen nodig
zijn.
Voorkom overspraak door het lucht toe- en afvoerkanaal met afzonderlijke aftakkingen naar de ventielen uit te
voeren. Zo nodig dienen de toevoerkanalen te worden geïsoleerd wanneer deze buiten de geïsoleerde schil
worden aangebracht.
De buitenluchttoevoer dient plaats te vinden vanuit de beschaduwde zijde van de woning, bij voorkeur uit de gevel
of overstek.
Het afvoerkanaal dient zodanig door het dakbeschot te worden gevoerd, dat er geen condenswater in het
dakbeschot ontstaat.
Het afvoerkanaal tussen de Flair toestel en de dakdoorvoer dient zodanig te worden uitgevoerd, dat
oppervlaktecondensatie wordt voorkomen.
Maak altijd gebruik van een geïsoleerde ventilatiedakdoorvoer.
Om totale geluidniveau te beperken wordt aanbevolen de externe kanaaldruk te beperken tot 100 Pa. Wanneer de
weerstand van het kanalensysteem hoger is dan de maximaalcurve van de ventilator zal de maximale
ventilatiecapaciteit lager zijn.
De luchtsnelheden in de kanalen moeten worden beperkt tot volgende maximale waarden:
Type kanaal

Maximale luchtsnelheid [m/s]

ŽůůĞĐƟĞĨŬĂŶĂĂů

ϱ

,ŽŽĨĚŬĂŶĂĂů

ϰ

ŌĂŬŬŝŶŐƚŽĞǀŽĞƌ

ϯ

ŌĂŬŬŝŶŐĂĨǀŽĞƌ

ϯ͕ϱ

De plaats van de afvoer van de mechanische ventilatielucht en rioolontluchting dient zo te worden gekozen, dat
er geen hinder ontstaat.
De plaats van de toevoerventielen dient zodanig te worden gekozen, dat vervuiling en tocht wordt voorkomen.
Geadviseerd wordt om de Brink toevoerventielen toe te passen.
Bij toepassing van ﬂexibele dempers moet er bij de montage rekening mee gehouden worden, dat deze na
verloop van tijd vervangen dienen te kunnen worden.
Er dienen voldoende doorstroomopeningen te worden aangebracht, deurspleet 2 cm.
Belangrijk!
Controleer bij installatie en onderhoud van het toestel (zie o Onderhoud pagina 39 ) of zich
geen stof of vuil op de voorverwarmer heeft verzameld! Deze goed schoonmaken bij onderhoud.

Flair 200 616590-H
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1 = Flair 200 rechter uitvoering (waterpas opstellen)
2 = Voorkeur toevoer ventilatielucht
3 = Rioolontluchting
4 = Voorkeurplaats afvoer ventilatielucht; Brink geïsoleerde ventilatiedakdoorvoer toepassen
5 = Thermisch geïsoleerde buis
6 = Condensafvoer
7 = Geluidsdemper(s)
8 = Kanalen van en naar woning

5.5 Elektrische aansluitingen
5.5.1 Aansluiten van de netstekker
Het toestel kan door middel van de aan het toestel gemonteerde stekker
worden aangesloten op een goed bereikbare, geaarde wandcontactdoos. De
elektrische installatie moet voldoen aan de eisen van uw elektriciteitsbedrijf.

5.5.2 Aansluiten van de standenschakelaar
De standenschakelaar (niet meegeleverd met het toestel) wordt aangesloten op de modulaire connector type
RJ12 (connector X14) die aan de achterzijde van de displaykap van het toestel is geplaatst(o). Voor
aansluitvoorbeelden standenschakelaar (o Aansluiten standenschakelaar pagina 45). Ook is een draadloze
afstandsbediening (o Aansluiten draadloze afstandbediening (zonder ﬁlterindicatie) pagina 47) en een
combinatie van standenschakelaars mogelijk (o Aansluiten extra standenschakelaar met ﬁlterindicatie pagina
48).

Met de 4-standenschakelaar is ook een 30-minuten-booststand te activeren door de schakelaar korter dan 2
seconden op stand 3 te houden en direct terug draaien naar stand 1 of 2. Resetten van de booststand kan door de
schakelaar langer dan 2 seconden op stand 3 te houden of hem op afwezigheidsstand ( ) te zetten.
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5.5.3 Aansluiten eBus connector
Voor het aansluiten van een eBus verbinding zit de 2-polige losneembare (groene) connector X17 aan de
achterzijde van de displaykap (o Opengewerkt toestel pagina 10). Het eBus protocol kan bijvoorbeeld worden
gebruikt voor het aansluiten van de Brink Air Control (o Aansluiten Brink Air Control pagina 50). In verband met
polariteitgevoeligheid altijd de contacten op juiste wijze doorverbinden; bij verwisseling van de contacten zal het
toestel niet functioneren!
Op de eBus connector kan ook de optioneel leverbare CO2-sensor(en) (o Aansluiten COၷ sensor(en) pagina 52)
of een extra eBus voor- (o Aansluiten voorverwarmer pagina 55) of naverwarmer (o Aansluiten naverwarmer
pagina 54) worden aangesloten.

5.5.4 Aansluiting 24 volt
Op de connector X16 & X18 van de basisprint is 24 volt beschikbaar. Connector X-16 is voor 24 volt aansluiting van
de optionele Plus-print. Voor positie aansluiting (zwarte) connector X16 & X18 (o Elektrisch schema pagina 43).
Maximale stroomafname bij stekker X16 en X18 is 5 VA per aansluiting.

5.5.5 Aansluiting vochtsensor
De als optie leverbare vochtsensor moet worden aangesloten op aansluiting X07 van de basisprint. Gebruik
hiervoor de bij de vochtsensor meegeleverde kabel. Om de vochtsensor aan te sluiten moet altijd de kunststof
afdekkap boven de regeling worden losgenomen waarna de aansluiting X07 bereikbaar is.
Voor aansluiting van vochtsensor zie (o Aansluiten vocht sensor pagina 51 

5.5.6 Aansluiten interneBus
De Modbus/ internebus (rode) connector X15 kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het koppelen van toestellen
(o Koppelen toestellen middels interneBus pagina 18).
Met stapnummer 14.1 t/m 14.4 in het instelmenu kan de functie van deze connector worden aangepast.
Indien het toestel is uitgevoerd met een Plus-print dan is deze rode connector X15 ook in gebruik voor aansluiting
van de Plusprint; er moeten dan meerdere kabels op deze connector X15 worden aangesloten.

5.5.7 Aansluiting connector "signal output"
Op het toestel zit de blauwe 2-polige schroefconnector X19 (o Elektrisch schema pagina 43). Deze aansluiting
wordt gebruikt om een ﬁlter- of foutmelding door te geven.
Indien er een ﬁlter- of foutmelding optreedt in het toestel wordt bij aansluiting X19 een contact gesloten. De
werking hiervan wordt ingesteld met stapnummer 16.1.

5.5.8 ModBus-aansluiting
Het toestel kan worden gekoppeld met een ModBus systeem zoals bijvoorbeeld een gebouwbeheersysteem.Met
de (rode) 3-polige connector X15 (of bij Plus-uitvoering de rode connector X06 op de UWA2-E print) kan
verbinding worden gemaakt tussen het toestel en het ModBus systeem; (o voor juiste verbinding.
Voor de juiste instelling van de jumpers X12, X121 & X122 zie de verklaring bij elektrisch schema (o); voor meer
informatie en de juiste modBus-instellingen, zie de afzonderlijke Modbus-handleiding op de Brink-website!
Opmerking: Indien ModBus actief is, kan de ventilatiestand niet via de display of eventueel aangesloten
standenschakelaar worden gewijzigd! Ook zal een eventueel aangesloten vochtsensor niet functioneren.

Flair 200 616590-H
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5.5.9 Koppelen toestellen middels interneBus
Belangrijk
I.v.m. polariteitsgevoeligheid altijd de interneBus contacten X15-1 met elkaar doorverbinden, de
contacten X15-2 en de contacten X15-3 met elkaar doorverbinden. Nooit X15-1, X15-2 of X15-3
onderling met elkaar doorverbinden!
Opmerking: Indien een Plus-print is gemonteerd; zullen er meerder kabels op deze connector
X-15 moeten worden aangesloten.
Let op: Wanneer de totale lengte van de interneBus kabels meer is dan 10 m, maak dan gebruik
van een twisted-pair kabel bij aansluiting X15-2 & X15-3 (ook bij kortere lengten heeft gebruik
van twisted pair kabel de voorkeur)!

Voor M (master):
^ƚĂƉŶƌ͘ϴ͘ϭͲDĂƐƚĞƌ
^ƚĂƉŶƌ͘ϭϰ͘ϭͲŝŶƚĞƌŶĞƵƐ

Voor S1 (Slave 1)͗
^ƚĂƉŶƌ͘ϴ͘ϭͲ^ůĂǀĞ
^ƚĂƉŶƌ͘ϭϰ͘ϭͲŝŶƚĞƌŶĞƵƐ

Voor S2 (Slave 2):
^ƚĂƉŶƌ͘ϴ͘ϭͲ^ůĂǀĞ
^ƚĂƉŶƌ͘ϭϰ͘ϭͲŝŶƚĞƌŶĞƵƐ

A = Standenschakelaar
B = 3-polige connector rood
C = Modulaire kabel
D = 3-aderige laagspanngskabel
M = Master toestel (als voorbeeld is een Flair 4-0 toestel afgebeeld)
S1 / S2 = Slave toestellen (als voorbeeld zijn Flair 4-0 toestellen afgebeeld); maximaal 10 toestellen koppelen via interneBus

Alle Flair 200 toestellen hebben dezelfde luchtdebiet als het toestel welke ingesteld is als "Master".
De foutmeldingen van alle toestellen wordt op Flair user interface van het master toestel en op display van
betreffende toestel weergegeven. Bij toepassing van een Brink Air Control of de BrinkHome, deze altijd
aansluiten op het Master toestel.
Let op: Alle accessoires zoals vochtsensor, positieschakelaar, uitbreidingskaart of elk eBus-apparaat mogen
alleen op het master toestel worden aangesloten.
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6 Display weergave
6.1 Algemene verklaring Flair user interface
Een drukknop is geplaatst aan voorzijde van het toestel. Wanneer deze knop wordt ingedrukt kan verbinding
worden gemaakt tussen het toestel en de Flair user interface (bijvoorbeeld een mobiele telefoon) (o Toestel
verbinden met Flair user interface pagina 20). Deze Flair user interface kan worden gebruikt om het Flair toestel
te bedienen en om de gebruiker informatie te geven over de status van het Flair toestel.
+RRIGVFKHUP)ODLUXVHULQWHUIDFH

1 = Actuele tijd
2 = Info verbindingen (alleen getoond indien van toepassing)
3 = Actuele datum
4 = Ingestelde ventilatie debiet; de rood gemarkeerde vakken geeft de geselecteerde ventilatiedebiet aan.
In dit voorbeeld is actieve ventilatiedebiet 100 m3/h
5 = Actieve regeling
6 = Filter melding (alleen getoond indien van toepassing)*
7 = Storing (alleen getoond indien van toepassing)*
8 = Toegang tot instelmenu
9 = Toegang tot informatie menu

Ύ&ŝůƚĞƌŵĞůĚŝŶŐĞŶƐƚŽƌŝŶŐƐŵĞůĚŝŶŐƐƚĂĂŶŽƉĚĞǌĞůĨĚĞƉŽƐŝƟĞŽƉ&ůĂŝƌƵƐĞƌŝŶƚĞƌĨĂĐĞ͖ǁĞĞƌŐĂǀĞƐƚŽƌŝŶŐŚĞĞŌŚŽŐĞƌĞ
ƉƌŝŽƌŝƚĞŝƚĞŶĚĞǌĞǌĂůĂůƟũĚĞĞƌƐƚǁŽƌĚĞŶŐĞƚŽŽŶĚŽŽŬĂůƐĞƌĞĞŶĮůƚĞƌŵĞůĚŝŶŐĂĐƟĞĨŝƐ͊
ĨĨĂďƌŝĞŬƐƚĂĂƚŚĞƚŵĞŶƵŝŶŐĞƐƚĞůĚŽƉĚĞEĞĚĞƌůĂŶĚƐĞƚĂĂů͘
ĂŶƉĂƐƐĞŶŶĂĂƌĞĞŶĂŶĚĞƌĞƚĂĂůŝƐŶŝĞƚŵŽŐĞůŝũŬ͊
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6.2 Toestel verbinden met Flair user interface
6.2.1 Verbinden met Flair user interface
Let op:
De afgebeelde schermen kunnen verschillen afhankelijk van merk en type communicatiemiddel
van de gebruiker. Deze handleiding geldt voor zowel communicatiemiddellen met een Android,
Windows en Apple- besturingssysteem. Het toegepaste communicatiemiddel moet zijn voorzien
van een Wi-Fi ontvanger. Voor het verbinden met het ventilatietoestel is geen internetverbinding
of installatie van een app vereist.

Stap 1 - Wi-Fi op Flair toestel activeren
Druk gedurende ca.1 seconde op de knop op het Flair toestel; de LED op het toestel zal nu groen knipperen.

Na het op deze knop drukken moet binnen 15 minuten contact worden gemaakt tussen Flair toestel en de
mobiele telefoon (of ander gebruikt communicatiemiddel).
Stap 2 – Zoeken naar Flair user interface
Ga naar de Wi-Fi instellingen van het communicatiemiddel en kies het netwerk van het Flair toestel. De naam
van het Wi-Fi netwerk bestaat altijd uit "Flair" plus de laatste 4 cijfers van het serienummer van het Flair toestel.
(in onderstaande afbeelding is dat 1818).
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Stap 3 - Invoeren wachtwoord Flair user interface
Wanneer het Flair toestel gevonden is dan kan hiermee verbinding worden gemaakt.
Het wachtwoord van het netwerk is het serienummer van het Flair toestel zonder letters. Dit nummer staat
vermeld op de sticker rechtsboven op het Flair toestel. Onder de QR code. Dit is een 12-cijferige code zonder de
letter die voor deze code staat! Druk op verbinden nadat juiste code is ingevoerd.

Stap 4 - Flair user interface verbinden
Als het juiste wachtwoord is ingevoerd,wordt er verbinding met het Flair toestel gemaakt.
13:16



13:18



Wi-Fi

Aan

Wi-Fi


Flair1818_24

Flair1818_24

Verbonden

Verifiëren

Wanneer men de vraag krijgt of u verbonden wilt blijven met netwerk, druk dan altijd op "Ja".
Stap 5 – Openen Webbrowser
Start de op het gebruikte communicatiemiddel de geïnstalleerde webbrowser op (bij voorkeur Google Chrome).
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Stap 6 – Openen Flair user interface
Open nu de Flair User interface door intypen van: http://Brink.display

Indien de Flair user interface niet wordt geladen is het soms nodig om op de mobiele data uit te zetten (wel Wi-Fi
aan laten staan!); dit hangt af van type communicatiemiddel en de hierop geïnstalleerde software versie.
Ook wanneer er een ﬁltermelding of storingsmelding actief is kan een verbinding met Flair user interface tot
stand worden gebracht.
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6.2.2 Opnieuw verbinding maken met Flair toestel nadat verbinding is verbroken.
Druk op de knop op het Flair toestel. Kies binnen de instellingen van het communicatiemiddel het Wi-Fi netwerk
van het Flair toestel. Hierna wordt opnieuw verbinding gemaakt met het Flair toestel. Invoeren van een
wachtwoord is nu niet meer nodig.
10:48
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Ga nu weer naar de webbrowser (bij voorkeur Google Chrome ) en type weer: http://Brink.display
Meestal wordt deze verbinding al weergegeven.

Algemene opmerkingen:
Om terug te navigeren naar het hoofdscherm van het user interface kan het beste de "
gebruikt in plaats van de navigatietoetsen van de browser.

" toets worden

De verbinding tussen toegepast communicatiemiddel en de Flair user interface wordt verbroken wanneer men
buiten het bereik van de Flair Wi-Fi komt; om opnieuw in de Flair user interface te komen moet men toegepast
communicatiemiddel weer opnieuw verbinden middels de knop op het Flair toestel.
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6.3 Indeling scherm Flair user interface
Het scherm van de Flair user interface is opgedeeld in 6 zones waarbij per zone diverse symbolen/ weergaven
zichtbaar kunnen zijn.
,QGHOLQJKRRIGVFKHUP)ODLUXVHULQWHUIDFH

1 = Navigatie scherm
2 = Notiﬁcatie scherm
3 = Scherm met hoofd functie
4 = Connectiviteit informatie webbrowser
5 = Tijd
6 = Datum

Op de Flair user interface kunnen de diverse symbolen worden weergegeven; e.e.a. afhankelijk van welk scherm
wordt, de uitvoering van het Flair toestel en de eventueel aangesloten accessoires, getoond.
Zone Symbool op Flair
user interface
nr.
1

Omschrijving
ŽŽƌŚŝĞƌŽƉƚĞĚƌƵŬŬĞŶŬƌŝũŐƚŵĞŶƚŽĞŐĂŶŐƚŽƚŚĞƚŝŶĨŽƌŵĂƟĞŵĞŶƵ͖ŚŝĞƌŝŶŬĂŶŵĞŶǁĂĂƌĚĞŶ
ĂůůĞĞŶĂŇĞǌĞŶ͘tŝũǌŝŐŝŶŐǀĂŶĚĞǌĞǁĂĂƌĚĞŶŝƐŶŝĞƚŵŽŐĞůŝũŬ͘
ŽŽƌŚŝĞƌŽƉƚĞĚƌƵŬŬĞŶŬƌŝũŐƚŵĞŶƚŽĞŐĂŶŐƚŽƚŚĞƚŝŶƐƚĞůŵĞŶƵ͘/ŶĚŝƚŵĞŶƵŬĂŶŵĞŶĚĞĚŝǀĞƌƐĞ
ǁĂĂƌĚĞŶĂĂŶƉĂƐƐĞŶ͘sŽŽƌĂůůĞŝŶƐƚĞůǁĂĂƌĚĞŶƐƚĂŶĚĂĂƌĚƚŽĞƐƚĞů;o/ŶƐƚĞůǁĂĂƌĚĞŶƐƚĂŶĚĂĂƌĚƚŽĞƐƚĞů
ƉĂŐŝŶĂϲϬͿŝũĚĞWůƵƐƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐǀĂŶŚĞƚƚŽĞƐƚĞůǌŝũŶĞƌŵĞĞƌŝŶƐƚĞůǁĂĂƌĚĞŶ;o/ŶƐƚĞůǁĂĂƌĚĞŶ
ƚŽĞƐƚĞůŵĞƚWůƵƐƉƌŝŶƚƉĂŐŝŶĂϲϯͿ
Let op͗KŶũƵŝƐƚĞŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶŬĂŶĚĞǁĞƌŬŝŶŐǀĂŶŚĞƚƚŽĞƐƚĞůŶĞŐĂƟĞĨďĞŢŶǀůŽĞĚĞŶ͊
DĞƚĚĞǌĞƉŝũůĞŶŐĂĂƚŵĞŶŽŵŚŽŽŐŽĨŽŵůĂĂŐŝŶĚĞĚŝǀĞƌƐĞŵĞŶƵΖƐŽĨŬƵŶŶĞŶĚĞǁĂĂƌĚĞŶǀĂŶ
ďĞƚƌĞīĞŶĚĞŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶǁŽƌĚĞŶǀĞƌŚŽŽŐĚŽĨǀĞƌůĂĂŐĚ͘
DĞƚĚĞǌĞƉŝũůŐĂĂƚŵĞŶĠĠŶƐƚĂƉƚĞƌƵŐŝŶŵĞŶƵ͘

,ŝĞƌŵĞĞŐĂĂƚŵĞŶƚĞƌƵŐŶĂĂƌŚŽŽĨĚƐĐŚĞƌŵ͘

2
^ǇŵďŽŽůĮůƚĞƌŵĞůĚŝŶŐ͖ĚŝƚǁŽƌĚƚĂůůĞĞŶŐĞƚŽŽŶĚŝŶĚŝĞŶĮůƚĞƌŐĞƌĞŝŶŝŐĚĞŶͬŽĨǀĞƌǀĂŶŐĞŶŵŽĞƚ
ǁŽƌĚĞŶ͘ŝĞŚŽŽĨĚƐƚƵŬΗ&ŝůƚĞƌƌĞŝŶŝŐĞŶΗ;o&ŝůƚĞƌƌĞŝŶŝŐĞŶƉĂŐŝŶĂϯϴͿǀŽŽƌŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞ͘
ŝƚƐǇŵďŽŽůǁŽƌĚƚĂůůĞĞŶŐĞƚŽŽŶĚŝŶĚŝĞŶĞƌĞĞŶƐƚŽƌŝŶŐŝŶŚĞƚƚŽĞƐƚĞůŝƐŽƉŐĞƚƌĞĚĞŶ͖ǌŝĞŚŽŽĨĚƐƚƵŬ
ƐƚŽƌŝŶŐ;o^ƚŽƌŝŶŐƉĂŐŝŶĂϯϰͿǀŽŽƌŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞ͘
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Zone Symbool op Flair
user interface
nr.

Omschrijving

3
ĂŶƐƚƵƌŝŶŐĚŽŽƌŵŝĚĚĞůǀĂŶƐƚĂŶĚĞŶƐĐŚĂŬĞůĂĂƌ͘

ĂŶƐƚƵƌŝŶŐĚŽŽƌŵŝĚĚĞůǀĂŶƌŝŶŬ,ŽŵĞ͘

ĂŶƐƚƵƌŝŶŐĚŽŽƌŵŝĚĚĞůǀĂŶƚŽƵĐŚƐĐƌĞĞŶ&ůĂŝƌƵƐĞƌŝŶƚĞƌĨĂĐĞ͖ĚĞǌĞŝŶƐƚĞůůŝŶŐŝƐŐĞĚƵƌĞŶĚĞŚĂůĨƵƵƌ
ĂĐƟĞĨ͘

ĂŶƐƚƵƌŝŶŐĚŽŽƌŵŝĚĚĞůǀĂŶƚŽƵĐŚƐĐƌĞĞŶ&ůĂŝƌƵƐĞƌŝŶƚĞƌĨĂĐĞ͖ƚŽƵĐŚƐĐƌĞĞŶŝƐƉĞƌŵĂŶĞŶƚŝŶŐĞƐƚĞůĚ
ĂůƐƐƚĂŶĚĞŶƐĐŚĂŬĞůĂĂƌĚŽŽƌŝŶƐƚĞůůŝŶŐƐƚĂƉŶƵŵŵĞƌϭϱ͘ϰŽƉΗũĂΗ͘

ĂŶƐƚƵƌŝŶŐĚŽŽƌǀŽĐŚƚƐĞŶƐŽƌ͘

ĂŶƐƚƵƌŝŶŐĚŽŽƌKϮͲƐĞŶƐŽƌ͘

ĂŶƐƚƵƌŝŶŐŵŝĚĚĞůƐǀƌĂĂŐŐĞƐƚƵƵƌĚǀĞŶƟůĞƌĞŶ͘

sĞƌďƌĞĞŬĐŽŶƚĂĐƚŽĨǀĞƌďƌĞĞŬĐŽŶƚĂĐƚĂĐƟĞĨ͘

ŝƚƚŽĞƐƚĞůŝƐŝŶŐĞƐƚĞůĚĂůƐDĂƐƚĞƌͲƚŽĞƐƚĞůŝŶĚŝĞŶĂĂŶƚĂůƚŽĞƐƚĞůůĞŶǌŝũŶŐĞŬŽƉƉĞůĚ;ĐĂƐĐĂĚĞͿ

dŽĞƐƚĞůŝƐŝŶŐĞƐƚĞůĚĂůƐ^ůĂǀĞͲƚŽĞƐƚĞů͖ŵĂǆŝŵĂĂůϵƚŽĞƐƚĞůůĞŶŬƵŶŶĞŶǁŽƌĚĞŶŐĞŬŽƉƉĞůĚĂĂŶDĂƐƚĞƌ
ƚŽĞƐƚĞů͘

ĂŶƐƚƵƌŝŶŐŵŝĚĚĞůƐĞƵƐͬƌŝŶŬŝƌŽŶƚƌŽů͘

ĂŶƐƚƵƌŝŶŐŵŝĚĚĞůƐDŽĚƵƐŽĨŝŶƚĞƌŶĞƵƐ͘

ǇƉĂƐƐďŽŽƐƚŝƐĂĐƟĞĨ͘
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Zone Symbool op Flair
user interface
nr.

Omschrijving

4
/ŶƚĞƌŶĞƚǀĞƌďŝŶĚŝŶŐ

^ŝŐŶĂĂůƐƚĞƌŬƚĞ

h^ͲǀĞƌďŝŶĚŝŶŐĂĐƟĞĨ͘

5

6

ϭϭ͗Ϭϳ

/ŶŐĞƐƚĞůĚĞĂĐƚƵĞůĞƟũĚǀĂŶŚĞƚƚŽĞƐƚĞů͘

ϬϮ͘ϭϭ͘ϮϬϮϬ

ĐƚƵĞůĞĚĂƚƵŵ͘
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6.4 Display informatie Flair user interface
Met de Home toets
kan elk gekozen menu worden verlaten en komt men terug in de hoofdscherm; met de
return toets
gaat men 1 stap terug in het menu.
De zichtbaarheid van de Flair user interface op het scherm is afhankelijk van de instelling van
communicatiemiddel zoals bijvoorbeeld mobiele telefoon.
Door op het hoofdscherm op één van
de kwart circels te drukken, kan de
ventilatiestand snel worden
aangepast.
De op deze wijze ingestelde
ventilatiestand blijft een half uur
actief; dit is op display zichtbaar door
een handje met klok.

Het touchscreen kan ook permanent worden ingesteld
als standenschakelaar; hiervoor moet in het instelmenu
het stapnummer 15.4 worden ingesteld op "Ja".

Waarschuwing:
Onjuiste instellingen kunnen het goed functioneren van het toestel ernstig verstoren!

Flair 200 616590-H
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6.5 Aanmelden bij Brink Home
Voor uitleg en toepassing van de Brink Home Portal verwijzen we u naar de www.brinkclimatesystems.nl
Voor het aanmelden bij Brink Home volg de onderstaande stappen:
Stap 1:
Ga naar www.brink-home.com.
Maak een persoonlijke Brink Home account aan.
Stap 2:
Download de Brink Home App voor je iPhone of Android telefoon.
Zoek naar "Brink Home" in de desbetreffende app store.
Stap 3:
Voor de optimale weergave van de web applicatie om het Flair toestel te bedienen wordt aanbevolen een laptop of
desktop i.p.v. een mobiele telefoon te gebruiken. De laptop of desktop moet wel over WiFi beschikken.
Gebruik de meest recente webbrowser bij voorkeur Google Chrome Versie, FireFox of Safari.
Lees hoofdstuk "Verbinden met Flair toestel" <o Verbinden met Flair user interface pagina 20> hoe een
rechtstreekse WiFi verbinding met het toestel te maken om deze te kunnen bedienen met de web applicatie.
Stap 4:
Klik op en ga naar menu
"13 Netwerk".
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Stap 5:
Ga naar sub-menu "WiFi Netwerk Instellen". Er verschijnt een leeg scherm en het WiFi symbool knippert wat
betekent dat er gezocht wordt naar WiFi netwerken.
Wacht minimaal 10 seconden tot er een lijst van WiFi netwerken wordt getoond. Selecteer je thuis netwerk.

Stap 6:
Vul het wachtwoord van het
geselecteerde WiFi netwerk in
en bevestig door
aan te
klikken.
Na minimaal 10 tot 15
seconden verschijnt het WiFi
symbool permanent en de LED
op het Flair toestel knippert
afwisselend blauw en groen.

Flair 200 616590-H
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Stap 7:
Ga naar "Aanmelden Brink Home". Maak een wachtwoord aan dat voldoet aan de eisen (minimaal 8 tekens
en maximaal 25 tekens, 1 hoofdletter, 1 kleine letter + getal of teken, gebruik geen leestekens ).
Dit wachtwoord heb je later nodig om het toestel aan je Brink Home account te koppelen. Vul twee maal
hetzelfde wachtwoord in.
Als alle puntjes zwart zijn is het wachtwoord correct ingevoerd en voldoet deze aan de minimale eisen die
aan een wachtwoord worden gesteld.
Daarna kan het wachtwoord bevestigd worden door op
te klikken.

Na minimaal 10 tot 15 seconden verschijnt permanent
het wereldsymbool (verbinding Brink Home portal) naast
het WiFi symbool terwijl de LED op het Flair toestel
afwisselend blauw en groen knippert.
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Stap 8:
Verbreek de verbinding met het Flair toestel en je mobiele telefoon of laptop. Na minimaal 10 tot 15 seconden is
LED op het Flair toestel permanent blauwe of als er nog geen 15 minuten is verstreken knippert deze LED nog
afwisselend blauw en groen.
Login in op de Brink Home portaal en voeg je toestel toe door:

De volgende pop-up verschijnt waar je het serienummer
van het toestel én het eerder bij stap 7 zelf aangemaakte
wachtwoord invult.
Als alle stappen juist zijn doorlopen verschijnt nu de
Flair 200 (Plus) toestel in de portal.
Zodra je met jouw gegevens inlogt op de Brink Home
App zal ook hier het Flair toestel worden getoond.

Stap 9:
Na invullen en sluiten van deze pop-up is de LED continu blauw.
Opmerking:
Indien het toestel wordt uitgeschakeld en vervolgens weer wordt ingeschakeld zal automatisch de verbinding met
de WiFi en Brink Home Portal tot stand komen.

Flair 200 616590-H
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7 In werking stellen
7.1 In- en uitschakelen toestel
Inschakelen:
ƒ Netvoeding inschakelen:
1. Sluit de 230 V netstekker aan op de elektrische installatie.
2. Het groene* ledje voorop het Flair toestel gaat nu aan.
3. Na opstartfase van ca. 1 minuut functioneert het Flair toestel meteen
volgens de ingestelde stand van de standenschakelaar. Is er geen
standenschakelaar aangesloten dan draait het Flair toestel altijd op stand 1.

Uitschakelen:
ƒ Netvoeding uitschakelen:
1. Neem de 230 V netstekker los van de elektrische installatie; het Flair toestel
is nu spanningsvrij.
2. Het groene* ledje op het Flair toestel is nu uit

* Wanneer toestel is verbonden met Brink Home zal de LED blauw in plaats van groen zijn.
Waarschuwing!
Maak bij werkzaamheden in het toestel altijd eerst het toestel spanningsvrij door de
netstekker los te nemen.

7.2 Instellen luchthoeveelheid
Goed ventileren draagt bij aan gezonde lucht in de woning, een optimaal comfort en aan de juiste werking van de
installatie.
De luchthoeveelheden van het toestel zijn af fabriek ingesteld op respectievelijk 40, 50, 100 en 150 m3/h. De
prestaties en het energieverbruik van het toestel zijn afhankelijk van het drukverlies in het kanalensysteem, en
de weerstand van de ﬁlters. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, wordt automatisch de
luchthoeveelheid van de bovenliggende stand aangepast.
Wijzigingen kunnen in het instelmenu worden gedaan.
Ga in het instelmenu naar stapnummer 1.2 t/m 1.4 om luchthoeveelheden aan te passen.
Let op!
De hoogst gevraagde ventilatiestand is leidend; staat bijvoorbeeld de standenschakelaar op stand 3 dan kan op
het hoofdscherm van het toestel de ventilatie stand niet word aangepast naar een lagere stand.
Uitzondering hierop is ventilator stand 0. Indien stand 0 is gekozen op display; is aansturing vanuit andere
schakelaars, sensoren etc. niet mogelijk.
Bij aangesloten CO2-sensoren zal afhankelijk van de gemeten PPM waarden de luchthoeveelheid traploos tussen
stand 1 en stand 3 worden geregeld; bij een aangesloten vochtsensor zal bij inschakelen hiervan de
luchthoeveelheid naar stand 3 worden geschakeld.
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7.3 Overige instellingen installateur
Het is mogelijk om naast de luchthoeveelheden ook nog andere instellingen van het toestel te veranderen; voor
overzicht van deze instellingen van standaard toestel (o Instelwaarden pagina 60) en toestel met Plusprint ( o
Instelwaarden toestel met Plus print pagina 63).
Wijzigingen kunnen in het instelmenu worden gedaan.
Waarschuwing:
Omdat veranderingen in het instelmenu de goede werking van het toestel kunnen
verstoren moet bij niet beschreven instellingen overleg plaats vinden met Brink Climate
Systems B.V.
Onjuiste instellingen kunnen het goed functioneren van het toestel ernstig verstoren!

7.4 Fabrieksinstellingen
Het is mogelijk om alle gewijzigde instellingen tegelijk terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.
Alle gewijzigde instellingen staan weer op de waarde zoals het toestel af fabriek wordt geleverd; ook alle meld-/
foutcodes zijn uit het servicemenu verwijderd.
ĞĮůƚĞƌŵĞůĚŝŶŐǁŽƌĚƚŚŝĞƌďŝũŶŝĞƚŐĞƌĞƐĞƚ͊
Open het instelmenu

voor terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

Onder toestelinstellingen kan bij stapnummer 15.9 het toestel worden teruggezet naar fabrieksinstellingen.
Let op!:
Na het terugzetten naar de fabrieksinstellingen moet stapnummer 14.1 in het instelmenu weer
op interneBus worden gezet!

7.5 Kopiëren toestel instellingen
Op de Flair 200 user interface is het mogelijk om alle toestel
instellingen te kopiëren naar een ander Flair 200 toestel. Dit
kan van nut zijn wanneer er bijvoorbeeld projectmatig
meerdere Flair 200 toestellen zijn geplaatst.
Ga voor deze kopieer mogelijkheid naar instelling 15.7 in het
instel menu.
Kies hierbij "Laad conﬁguratie vanuit bestand" en ga daarna
naar "Huidige instellingen"; de ingestelde parameters kan men
dan downloaden.
Bij een ander Flair 200 toestel kan dan dit json-bestand weer
worden ingelezen door weer in instel menu bij instelling 15.7
de optie"Bestand kiezen" te selecteren, waarbij het bestand
welke eerder is gedownload, wordt geïnstalleerd.

Flair 200 616590-H
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8 Storing
8.1 Storingsanalyse
Wanneer de regeling in het toestel een storing detecteert, knippert de LED op het toestel rood.
Wanneer een communicatiemiddel zoals bijvoorbeeld mobiele telefoon is verbonden met de Flair user interface
wordt deze fout melding ook op het scherm van de Flair user interface weergegeven door middel van een
sleutelsymbool eventueel samen met een storingsnummer.
Het toestel maakt onderscheidt tussen een storing waarbij het toestel nog (beperkt) blijft functioneren en een
ernstige (vergrendelende) storing waarbij beide ventilatoren worden uitgeschakeld.

8.2 Display codes
Niet vergrendelende storing
Wanneer het toestel een niet vergrendelende storing
signaleert dan zal het toestel nog (beperkt) functioneren.
De LED op het Flair toestel knippert rood. Indien
verbonden dan wordt op het scherm van de Flair user
interface het storingssymbool weergegeven. Druk op
storingsymbool voor uitleg/oplossing storing.

Wanneer de storing niet kan worden opgelost, neem dan
contact op met uw leverancier.

Brink / 34

Flair 200 616590-H

Vergrendelende storing
Wanneer het toestel een vergrendelende storing
signaleert dan zal het toestel niet meer functioneren. De
LED op het Flair toestel knippert rood.
Bij de Flair user interface wordt het storingssymbool
(sleutel) tezamen met een storingscode weergegeven.
Op de standenschakelaar (indien van toepassing) zal de
rode led knipperen. Het toestel blijft in deze storing
staan totdat het betreffende probleem is opgelost; hierna
zal het toestel zichzelf resetten (Auto reset) en keert het
display van de Flair user interface terug naar de
weergave van de bedrijfssituatie.
Neem contact op met de installateur voor herstel van
deze storing.

Een vergrendelende storing is niet op te heffen door het spanningsloos maken van het toestel; eerst dient de
storing te worden verholpen!
Waarschuwing!
Maak bij werkzaamheden in het toestel altijd eerst het toestel spanningsvrij door de
netstekker los te nemen.
In onderstaande tabel zijn de vergrendelende storingen gemarkeerd met een * achter het storingsnummer.
Op het display staat een korte verklaring van deze storingscode. Indien wordt gesproken over de stand "Standby"
van het toestel dan staan beide ventilatoren stil maar is er wel een weergave op het display van Flair user
interface.
Foutcode Subcode Oorzaak

Actie toestel

Actie gebruiker

ϭϵϬ

ϭϬϬϬ

ĞůŌĞƐƚŶŝĞƚŐŽĞĚ

'ĞĞŶĂĐƟĞ



ϭϱϮΎ

ϭϬϬϭΎ

&ůĂƐŚŵĞŵŽƌǇĚĞĨĞĐƚ

ϭϱϯ

ϭϬϬϮ

WZKDŵĞŵŽƌǇĚĞĨĞĐƚ

ϭϬϱ

ϭϬϭϭ

ϭϬϰ

ϭϬϭϮ

ϬϬϬΎ

ϭϬϭϯΎ

'ĞǀƌĂĂŐĚĞƚŽĞǀŽĞƌĚĞďŝĞƚ
ǁŽƌĚƚŶŝĞƚŐĞŚĂĂůĚ
'ĞǀƌĂĂŐĚĞĂĨǀŽĞƌĚĞďŝĞƚ
ǁŽƌĚƚŶŝĞƚŐĞŚĂĂůĚ
dĞŵƉĞƌĂƚƵƵƌůƵĐŚƚǀĂŶ
ďƵŝƚĞŶƚĞŚŽŽŐ

ϭϬϱΎ

ϭϭϬϬΎ

dŽĞǀŽĞƌǀĞŶƟůĂƚŽƌĚĞĨĞĐƚ͖
ĂůŐĞŵĞŶĞŵĞůĚŝŶŐ

/ŶĚŝĞŶŵŽŐĞůŝũŬƐƚŽƉƚ
sĞƌǀĂŶŐďĂƐŝƐƉƌŝŶƚhtϮͲ
ƚŽĞƐƚĞů
dŽĞƐƚĞůŐĂĂƚŶĂĂƌ
sĞƌǀĂŶŐďĂƐŝƐƉƌŝŶƚhtϮͲ
ĨĂďƌŝĞŬƐŝŶƐƚĞůůŝŶŐ͖
ǀĞŶƟůĂƟĞƐƚĂŶĚϮ
'ĞĞŶ
^ĐŚŽŽŶŵĂŬĞŶĐ͘Ƌ͘ǀĞƌǀĂŶŐĞŶĮůƚĞƌƐ
ŽŶƚƌŽůĞĞƌŽĨŬĂŶĂůĞŶŶŝĞƚǀĞƌƐƚŽƉƚǌŝũŶ
'ĞĞŶ
^ĐŚŽŽŶŵĂŬĞŶĐ͘Ƌ͘ǀĞƌǀĂŶŐĞŶĮůƚĞƌƐ
ŽŶƚƌŽůĞĞƌŽĨŬĂŶĂůĞŶŶŝĞƚǀĞƌƐƚŽƉƚǌŝũŶ
dŽĞƐƚĞůŐĂĂƚŶĂĂƌ
͘Ğ͘Ă͘ĂĬĂŶŬĞůŝũŬǀĂŶƐŝƚƵĂƟĞ͗
ƐƚĂŶĚďǇ
ŝũǁĂƌŵǁĞĞƌĞŶĞĞŶƚŽĞǀŽĞƌĚŝƌĞĐƚŽŶĚĞƌĚĞ
ƉĂŶŶĞŶǁĂĐŚƚĞŶƚŽƚůƵĐŚƚŝƐĂĨŐĞŬŽĞůĚŽĨĞĞŶ
ĚĂŬĚŽŽƌǀŽĞƌƉůĂĂƚƐĞŶŝ͘Ɖ͘ǀ͘ĚŽŽƌǀŽĞƌŽŶĚĞƌĚĞ
ƉĂŶŶĞŶŝũŬŽƵĚǁĞĞƌŽĨǁĂŶŶĞĞƌůƵĐŚƚŶŝĞƚǀĂŶ
ŽŶĚĞƌĚĞƉĂŶŶĞŶ͖ŚĞƚƚŽĞƐƚĞůƐƉĂŶŶŝŶŐƐůŽŽƐŵĂŬĞŶ
ĞŶůƵĐŚƩĞŵƉĞƌĂƚƵƵƌƐĞŶƐŽƌ;EdͿǀĞƌǀĂŶŐĞŶ
dŽĞƐƚĞůŐĂĂƚŶĂĂƌ
sĞƌǀĂŶŐƚŽĞǀŽĞƌǀĞŶƟůĂƚŽƌ
ƐƚĂŶĚďǇ
^ƚŽƌŝŶŐǁŽƌĚƚĂƵƚŽŵĂƟƐĐŚŐĞƌĞƐĞƚǁĂŶŶĞĞƌƚŽĞƐƚĞů
ǁĞĞƌŽƉƐƉĂŶŶŝŶŐǁŽƌĚƚŐĞǌĞƚ
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Foutcode Subcode Oorzaak

Actie toestel

Actie gebruiker

ϭϬϰΎ

ϭϭϮϬΎ

ĨǀŽĞƌǀĞŶƟůĂƚŽƌĚĞĨĞĐƚ͖
ĂůŐĞŵĞŶĞĨŽƵƚŵĞůĚŝŶŐ

dŽĞƐƚĞůŐĂĂƚŶĂĂƌ
ƐƚĂŶĚďǇ

ϭϬϯ

ϭϮϬϬ

'ĞĞŶ

ϭϬϲΎ

ϭϯϬϬΎ

ǇƉĂƐƐĚĞĨĞĐƚ͖ĂůŐĞŵĞŶĞ
ĨŽƵƚŵĞůĚŝŶŐ
^ĞŶƐŽƌEdϭĚĞĨĞĐƚ͖
ĂůŐĞŵĞŶĞĨŽƵƚ
^ĞŶƐŽƌEdϮĚĞĨĞĐƚ͖
ĂůŐĞŵĞŶĞĨŽƵƚ

sĞƌǀĂŶŐĂĨǀŽĞƌǀĞŶƟůĂƚŽƌ
^ƚŽƌŝŶŐǁŽƌĚƚĂƵƚŽŵĂƟƐĐŚŐĞƌĞƐĞƚǁĂŶŶĞĞƌƚŽĞƐƚĞů
ǁĞĞƌŽƉƐƉĂŶŶŝŶŐǁŽƌĚƚŐĞǌĞƚ
ŽŶƚƌŽůĞĞƌďĞĚƌĂĚŝŶŐ
sĞƌǀĂŶŐďǇƉĂƐƐŽĨŬĂďĞůďŽŽŵ
ŽŶƚƌŽůĞĞƌďĞĚƌĂĚŝŶŐ
sĞƌǀĂŶŐEdϭͲƐĞŶƐŽƌŽĨǀĞƌǀĂŶŐďĞĚƌĂĚŝŶŐ
ŽŶƚƌŽůĞĞƌďĞĚƌĂĚŝŶŐ
sĞƌǀĂŶŐEdϮͲƐĞŶƐŽƌŽĨǀĞƌǀĂŶŐďĞĚƌĂĚŝŶŐ

Z,dƐĞŶƐŽƌϭĚĞĨĞĐƚ͖
ĂůŐĞŵĞŶĞŵĞůĚŝŶŐ
^ƚĂŶĚĞŶƐĐŚĂŬĞůĂĂƌĚĞĨĞĐƚ͖
ĂůŐĞŵĞŶĞĨŽƵƚ
/ŶƚĞƌŶĞǀŽŽƌǀĞƌǁĂƌŵĞƌ
ĚĞĨĞĐƚ͖ĂůŐĞŵĞŶĞ
ĨŽƵƚŵĞůĚŝŶŐ

'ĞĞŶǀŽĐŚƚƌĞŐĞůŝŶŐ

ϭϬϳΎ
;ĂůůĞĞŶďŝũ
ƚǇƉĞϰϱϬ
ΘϲϬϬͿ
ϭϭϭ
ϭϰϬϬ

dŽĞƐƚĞůŐĂĂƚŶĂĂƌ
ƐƚĂŶĚďǇ
dŽĞƐƚĞůŐĂĂƚŶĂĂƌ
ƐƚĂŶĚďǇ

ϭϭϰ

ϭϱϬϬ

ϭϭϯ

ϭϲϬϬ

ϭϯϬ

ϭϴϬϬ

ZĞůĂŝƐƵŝƚŐĂŶŐϭĚĞĨĞĐƚ͖
ĂůŐĞŵĞŶĞĨŽƵƚ

ϭϭϱ

ϮϬϬϬ

ůŐĞŵĞŶĞĨŽƵƚŵĞůĚŝŶŐ

ϭϮϬ

ϮϭϬϬ

ƵƐĨŽƵƚ͖ĂůŐĞŵĞŶĞ
ĨŽƵƚŵĞůĚŝŶŐ

ϭϮϭ

ϮϮϬϬ

ŝŶƚĞƌŶĞƵƐĂůŐĞŵĞŶĞ
ĨŽƵƚŵĞůĚŝŶŐ

ϭϮϮ

ϮϯϬϬ

/ŶƚĞƌŶĞDŽĚƵƐĨŽƵƚ͖
ĂůŐĞŵĞŶĞĨŽƵƚŵĞůĚŝŶŐ

dŽĞƐƚĞůŐĂĂƚŶĂĂƌ
ƐƚĂŶĚďǇ

ϭϮϯ

ϮϰϬϬ

ǆƚĞƌŶĞDŽĚƵƐĨŽƵƚ͖
ĂůŐĞŵĞŶĞĨŽƵƚŵĞůĚŝŶŐ

ĞĚŝĞŶŝŶŐǀŝĂ
DŽĚďƵƐǁĞƌŬƚŶŝĞƚ

ϭϮϰ

ϮϱϬϬ

h^ƉŽŽƌƚĂůŐĞŵĞŶĞ
ĨŽƵƚŵĞůĚŝŶŐ

h^ŝŶƚĞƌĨĂĐĞŶŝĞƚ
ďƌƵŝŬďĂĂƌ
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ŽŶƚƌŽůĞĞƌďĞĚƌĂĚŝŶŐ
sĞƌǀĂŶŐZ,dͲƐĞŶƐŽƌŽĨǀĞƌǀĂŶŐďĞĚƌĂĚŝŶŐ
sĞƌǀĂŶŐƐƚĂŶĚĞŶƐĐŚĂŬĞůĂĂƌ

dŽĞƐƚĞůŐĂĂƚŶĂĂƌ
ƐƚĂŶĚϭ
sŽƌƐƚďĞǀĞŝůŝŐŝŶŐŐĂĂƚ ŽŶƚƌŽůĞĞƌƐŵĞůƚǌĞŬĞƌŝŶŐĞŶ
ŶĂĂƌŽŶďĂůĂŶƐŵŽĚƵƐ ŽŶƚƌŽůĞĞƌďĞĚƌĂĚŝŶŐ͖ǀĞƌǀĂŶŐŝŶĚŝĞŶďĞƐĐŚĂĚŝŐĚĞŶ
ǀĞƌǀĂŶŐĂŶĚĞƌƐĚĞŝŶƚĞƌŶĞǀŽŽƌǀĞƌǁĂƌŵĞƌ
^ƚŽƌŝŶŐǁŽƌĚƚĂƵƚŽŵĂƟƐĐŚŐĞƌĞƐĞƚǁĂŶŶĞĞƌƚŽĞƐƚĞů
ǁĞĞƌŽƉƐƉĂŶŶŝŶŐǁŽƌĚƚŐĞǌĞƚ
^ŝŐŶĂĂůƵŝƚŐĂŶŐŶŝĞƚ
DĂĂŬƚŽĞƐƚĞůƐƉĂŶŶŝŶŐƐůŽŽƐ
ďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌ
sĞƌǀĂŶŐhtϮͲƉƌŝŶƚ
^ƚŽƌŝŶŐǁŽƌĚƚĂƵƚŽŵĂƟƐĐŚŐĞƌĞƐĞƚǁĂŶŶĞĞƌƚŽĞƐƚĞů
ǁĞĞƌŽƉƐƉĂŶŶŝŶŐǁŽƌĚƚŐĞǌĞƚ
&ŽƵƚĐŽĚĞƐĂůůĞĞŶ
ŽŶƚƌŽůĞĞƌďĞĚƌĂĚŝŶŐ͖ǀĞƌǀĂŶŐďĞĚƌĂĚŝŶŐ
ǌŝĐŚƚďĂĂƌďŝũŐĞďƌƵŝŬ /ŶĚŝĞŶďĞƐĐŚĂĚŝŐĚ͖ǀĞƌǀĂŶŐďĞĚƌĂĚŝŶŐ͖ŝŶĚŝĞŶ
ƐĞƌǀŝĐĞƚŽŽů
ƐƚŽƌŝŶŐŶŽŐƐƚĞĞĚƐŽƉƚƌĞĞĚǀĞƌǀĂŶŐhtϮͲ
^ƚŽƌŝŶŐǁŽƌĚƚĂƵƚŽŵĂƟƐĐŚŐĞƌĞƐĞƚǁĂŶŶĞĞƌƚŽĞƐƚĞů
ǁĞĞƌŽƉƐƉĂŶŶŝŶŐǁŽƌĚƚŐĞǌĞƚ
ƌŝŶŬŝƌŽŶƚƌŽůĞŶ
ĂŶĚĞƌĞŽƉĞƵƐ
ĂĂŶŐĞƐůŽƚĞŶ
ĂĐĐĞƐƐŽŝƌĞƐǁĞƌŬĞŶ
ŶŝĞƚ͘dŽĞƐƚĞů
ĨƵŶĐƟŽŶĞĞƌƚǁĞů
ƌŝŶŬŝƌŽŶƚƌŽůĞŶ
ĂŶĚĞƌĞĂĐĐĞƐƐŽŝƌĞƐ
ǁĞƌŬĞŶŶŝĞƚ͘dŽĞƐƚĞů
ĨƵŶĐƟŽŶĞĞƌƚǁĞů

ŽŶƚƌŽůĞĞƌďĞŬĂďĞůŝŶŐŶĂĂƌĂĐĐĞƐƐŽŝƌĞƐͬƌŝŶŬŝƌ
ŽŶƚƌŽů
ŽŶƚƌŽůĞĞƌĂĐĐĞƐƐŽŝƌĞƐͬƌŝŶŬŝƌŽŶƚƌŽůĞŶǀĞƌǀĂŶŐ
ŝŶĚŝĞŶĚĞĨĞĐƚ
/ŶĚŝĞŶŚŝĞƌŶĂƐƚŽƌŝŶŐŶŽŐƐƚĞĞĚƐŽƉƚƌĞĞĚ͗DĂĂŬ
ƚŽĞƐƚĞůƐƉĂŶŶŝŶŐƐůŽŽƐĞŶǀĞƌǀĂŶŐďĂƐŝƐƉƌŝŶƚhtϮͲ
ŽŶƚƌŽůĞĞƌďĞŬĂďĞůŝŶŐŶĂĂƌĂĐĐĞƐƐŽŝƌĞƐͬƌŝŶŬŝƌ
ŽŶƚƌŽů
ŽŶƚƌŽůĞĞƌĂĐĐĞƐƐŽŝƌĞƐͬƌŝŶŬŝƌŽŶƚƌŽůĞŶǀĞƌǀĂŶŐ
ŝŶĚŝĞŶĚĞĨĞĐƚ
/ŶĚŝĞŶŚŝĞƌŶĂƐƚŽƌŝŶŐŶŽŐƐƚĞĞĚƐŽƉƚƌĞĞĚ͗DĂĂŬ
ƚŽĞƐƚĞůƐƉĂŶŶŝŶŐƐůŽŽƐĞŶǀĞƌǀĂŶŐďĂƐŝƐƉƌŝŶƚhtϮͲ
ŽŶƚƌŽůĞĞƌďĞĚƌĂĚŝŶŐĞŶĂĂŶƐůƵŝƟŶŐĞŶŽƉhtϮͲ
ĞŶĚĞǀĞŶƟůĂƚŽƌĞŶ
sĞƌǀĂŶŐŬĂďĞůďŽŽŵŝŶĚŝĞŶďĞƐĐŚĂĚŝŐĚ͖tŝƐƐĞů
ǀĞƌǀŽůŐĞŶƐhtϮ͕ĂĨǀŽĞƌǀĞŶƟůĂƚŽƌĞŶ
ƚŽĞǀŽĞƌǀĞŶƟůĂƚŽƌƵŝƚ
ŽŶƚƌŽůĞĞƌďĞŬĂďĞůŝŶŐĂĐĐĞƐƐŽŝƌĞƐ͖ǀĞƌǀĂŶŐŝŶĚŝĞŶ
ďĞƐĐŚĂĚŝŐĚ
ŽŶƚƌŽůĞĞƌĂĐĐĞƐƐŽŝƌĞƐ͖ǀĞƌǀĂŶŐŝŶĚŝĞŶĚĞĨĞĐƚ
/ŶĚŝĞŶƐƚŽƌŝŶŐŶŽŐŽƉƚƌĞĞĚ͗dŽĞƐƚĞůƐƉĂŶŶŝŶŐƐůŽŽƐ
ŵĂŬĞŶĞŶďĂƐŝƐƉƌŝŶƚhtϮͲǀĞƌǀĂŶŐĞŶ
h^ĂĐĐĞƐƐŽŝƌĞǀĞƌǀĂŶŐĞŶ
/ŶĚŝĞŶƐƚŽƌŝŶŐŚŝĞƌŶĂŶŝĞƚŝƐǀĞƌŚŽůƉĞŶ͗ŵĂĂŬƚŽĞƐƚĞů
ƐƉĂŶŶŝŶŐƐůŽŽƐĞŶǀĞƌǀĂŶŐďĂƐŝƐƉƌŝŶƚhtϮͲ
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Foutcode Subcode Oorzaak

Actie toestel

ϭϳϬ

ϮϲϬϬ

ĠŶŽĨŵĞĞƌĚĞƌĞKϮͲ
ƐĞŶƐŽƌ;ĞŶͿĚĞĨĞĐƚ͖ĂůŐĞŵĞŶĞ
ĨŽƵƚŵĞůĚŝŶŐ

dŽĞƐƚĞůĨƵŶĐƟŽŶĞĞƌƚ
ǁĞů͖ŐĞĞŶKϮ
ƌĞŐĞůŝŶŐ

ϭϳϭ

ϮϳϬϬ

ǆƚĞƌŶĞǀŽŽƌǀĞƌǁĂƌŵĞƌŽĨ
ƐŵĞůƚǀĞŝůŝŐŚĞŝĚĚĞĨĞĐƚ͖
ĂůŐĞŵĞŶĞĨŽƵƚŵĞůĚŝŶŐ

ϭϳϮ

ϮϴϬϬ

ǆƚĞƌŶĞŶĂǀĞƌǁĂƌŵĞƌŽĨ
ƐŵĞůƚǀĞŝůŝŐŚĞŝĚĚĞĨĞĐƚ͖
ĂůŐĞŵĞŶĞĨŽƵƚŵĞůĚŝŶŐ

Actie gebruiker

ŽŶƚƌŽůĞĞƌďĞŬĂďĞůŝŶŐKϮͲƐĞŶƐŽƌ;ĞŶͿ͖ǀĞƌǀĂŶŐ
ŝŶĚŝĞŶďĞƐĐŚĂĚŝŐĚ
ŽŶƚƌŽůĞĞƌĚĞKϮͲƐĞŶƐŽƌ;ĞŶͿ͖ǀĞƌǀĂŶŐĞŶŝŶĚŝĞŶ
ĚĞĨĞĐƚ
'ĞĞŶ
KŶƚŬŽƉƉĞůǀŽŽƌǀĞƌǁĂƌŵĞƌĞŶĐŽŶƚƌŽůĞĞƌ
ǀŽŽƌǀĞƌǁĂƌŵŝŶŐͬ
ƐŵĞůƚǀĞŝůŝŐŚĞŝĚǀŽŽƌǀĞƌǁĂƌŵĞƌ͖ǀĞƌǀĂŶŐ
ĐŽŵĨŽƌƚƌĞŐĞůŝŶŐ
ƐŵĞůƚǀĞŝůŝŐŚĞŝĚŝŶĚŝĞŶĚĞĨĞĐƚ
ƌĞĂŐĞĞƌƚĂŶĚĞƌƐ
/ƐƐƚŽƌŝŶŐŶŽŐŶŝĞƚŽƉŐĞůŽƐƚ͗
sĞƌǀĂŶŐĞǆƚĞƌŶĞǀŽŽƌǀĞƌǁĂƌŵĞƌ
ĞƚƐƉĂŶŶŝŶŐǁĞĞƌŽƉƚŽĞƐƚĞů
^ƚŽƌŝŶŐŝƐĂƵƚŽŵĂƟƐĐŚŐĞƌĞƐĞƚ
'ĞĞŶŶĂǀĞƌǁĂƌŵŝŶŐͬ KŶƚŬŽƉƉĞůŶĂǀĞƌǁĂƌŵĞƌĞŶĐŽŶƚƌŽůĞĞƌ
ĐŽŵĨŽƌƚƌĞŐĞůŝŶŐ
ƐŵĞůƚǀĞŝůŝŐŚĞŝĚŶĂǀĞƌǁĂƌŵĞƌ͖ǀĞƌǀĂŶŐ
ƌĞĂŐĞĞƌƚĂŶĚĞƌƐ
ƐŵĞůƚǀĞŝůŝŐŚĞŝĚŝŶĚŝĞŶĚĞĨĞĐƚ
/ƐƐƚŽƌŝŶŐŶŽŐŶŝĞƚŽƉŐĞůŽƐƚ͗
sĞƌǀĂŶŐĞǆƚĞƌŶĞŶĂǀĞƌǁĂƌŵĞƌ
ĞƚƐƉĂŶŶŝŶŐǁĞĞƌŽƉƚŽĞƐƚĞů
^ƚŽƌŝŶŐŝƐĂƵƚŽŵĂƟƐĐŚŐĞƌĞƐĞƚ
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9 Onderhoud
9.1 Filter reinigen
Het onderhoud voor de gebruiker.
Het ﬁlter hoeft pas te worden gereinigd indien dit wordt aangegeven door permanent verlicht rode LED op het
Flair toestel of, indien een standenschakelaar met ﬁlterindicatie is geplaatst en rode led bij deze schakelaar
brandt.
Ieder half jaar dienen de ﬁlters vervangen te worden.
Na 1 maal schoonmaken van de ﬁlters moeten deze worden vervangen.
Het toestel mag nooit zonder ﬁlters worden gebruikt.
Schoonmaken c.q. vervangen van de ﬁlters:
Maakt verbinding tussen Flair user interface op toegepast communicatiemiddel en het Flair toestel (o Toestel
verbinden met Flair user interface pagina 20).
Druk langer dan 3 seconden op het ﬁlter symbool

om ﬁlterwizard te openen.

Volg nu de instructies die op het display verschijnen om ﬁlter te reinigen c.q. te vervangen.
Deze ﬁlterwizard kan niet worden afgebroken.
Wanneer alle instructies op menu zijn afgewerkt en bevestigd, dan wordt de ﬁlterwizard afgesloten door op
te drukken en komt het display terug op hoofdscherm; de timer van ﬁltermelding is gerest en
"Home" toets
de ﬁltermelding is nu verdwenen.
Indien er geen mogelijkheid is om verbinding te maken met de Flair user interface
volg dan de instructies zoals aangegeven op de sticker welke aan de binnenzijde aan
ﬁlterdeur is geplaatst!
Opmerking:
Indien men de ﬁlterwizard wil openen om het ﬁlter te vervangen terwijl er nog geen ﬁlter melding op toestel is,
ga dan (nadat er verbinding is gemaakt tussen Flair toestel en de Flair user interface) in het instelmenu naar
stapnummer 4.2 om de ﬁlterwizard te openen. Volg nu de instructies op display van de Flair user interface en na
beëindiging hiervan is de timer van de ﬁltermelding gereset.
Ook is het mogelijk om in het instelmenu met stapnummer 4.3 het ﬁlter direct te resetten zonder dat ﬁlterwizard
wordt geopend; indien wordt gekozen voor "Ja" dan moet in het instelmenu dit stapnummer weer worden
verlaten door indrukken "Home" toets

of "return" toets

. Dan pas is de timer van de ﬁltermelding gereset!

Met de Home toets
kan elk gekozen menu in de Flair user interface worden verlaten en komt men terug in de
hoofdscherm; met de return toets
gaat men 1 stap terug in het menu.
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9.2 Onderhoud
Reinigen sifon
Ieder jaar dient de sifon te worden losgenomen en te worden gereinigd.

Het onderhoud voor de installateur bestaat uit het reinigen van de wisselaar, interne voorverwarmer en de
ventilatoren. Afhankelijk van de omstandigheden dient dit circa eenmaal per 3 jaar plaats te vinden.
Maak eerst verbinding tussen toegepast communicatiemiddel en de Flair user interface voordat toestel
spanningsloos wordt gemaakt !
1

Schakel de netvoeding uit door losnemen netstekker.
Open de ﬁlterdeur.

2

Verwijder alle twee de ﬁlters.
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3

Verwijder het voordeksel.



4

Verwijder de warmtewisselaar. Voorkom beschadiging van de schuimdelen in het toestel.





5

Reinig de warmtewisselaar met warm water (max. 45°C) en gangbaar afwasmiddel. Spoel de
wisselaar na met warm water.
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ϲ

<ůĂƉĚĞǀĞŶƟůĂƚŽƌǀĞƌŐƌĞŶĚĞůŝŶŐŝŶǌŽĚĂƚĞƌƌƵŝŵƚĞŽŶĚĞƌǀĞŶƟůĂƚŽƌŽŶƚƐƚĂĂƚ͘



7

Neem de ventilator nu uit het toestel; maak beide ventilatorkabels los.



8

Herhaal stap 6 & 7 voor de andere ventilator in het toestel.

9

Maak beide ventilatoren voorzichtig schoon met een zachte kwast; gebruik hierbij geen water of
schoonmaakmiddel.

10

Reinig de interne voorverwarmer (voor locatie zie o Service artikelen pagina 58) .

11

Plaats beide ventilatoren weer terug in het toestel en sluit de losgenomen ventilatorkabels weer aan;
let op dat hierbij de ventilatorkabels "achter" de ventilatoren liggen en dat de ventilatoren op hun
oorspronkelijke positie terug geplaatst worden De linker ventilator is gemarkeerd met "Left"; de
rechter ventilator is gemarkeerd met "Right".
Opmerking: Ventilatoren niet van positie wisselen!!!
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12

Schuif de gereinigde warmtewisselaar voorzichtig terug in het toestel; let hierbij op dat EPS delen en
geleiderails in toestel niet beschadigen waardoor er interne lekkage in het toestel kan ontstaan.
Let op dat bij het terugplaatsen van de warmtewisselaar de tekst op het typeplaatje warmtewisselaar
niet onderste boven zit!
Warmtewisselaar zo terug plaatsen dat deze typeplaat zichtbaar is.

13

Plaats voordeksel weer terug en schroef deze vast.

14

Monteer twee nieuwe ﬁlters en sluit het voordeksel.

15

Sluit 230V netvoeding weer aan op toestel.

16

Reset in de Flair user interface bij toegepast communicatiemiddel de timer van de ﬁltermelding door
in instelmenu bij stapnummer 4.3 de timer weer op nul te zetten.

17

Na resetten van de timer van de ﬁltermelding in de Flair user interface, komt toestel weer in
hoofdmenu en is het toestel weer bedrijfsklaar.
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10 Elektrisch schema
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ϭ с

ĂƐŝƐƉƌŝŶƚ

 Basis print

Ϯ с

^ƚĂŶĚĞŶƐĐŚĂŬĞůĂĂƌ;ŽƉƟĞͿ

 yϬϳ с sŽĐŚƚƐĞŶƐŽƌ

ϯ с

sŽĐŚƚƐĞŶƐŽƌ;ŽƉƟĞͿ

 yϭϱ с ŝŶƚĞƌŶĞƵƐͬDŽĚƵƐ

ϰ с

h^ĂĂŶƐůƵŝƟŶŐ

 yϭϲ с Ϯϰs

ϱ с

h^ͲƐƟĐŬƚ͘ď͘ǀ͘ƵƉĚĂƚĞŶƐŽŌǁĂƌĞ;ŶŝĞƚŵĞĞŐĞůĞǀĞƌĚďŝũƚŽĞƐƚĞůͿ

 ǆϭϳ

ϲ с

DĞĞƌŬůĞƵƌĞŶ>

 yϭϴ с Ϯϰs;ŵĂǆϱsͿ

ϳ с

ƌƵŬŬŶŽƉǀŽŽƌtŝ&ŝǀĞƌďŝŶĚŝŶŐǀĂŶƚŽĞŐĞƉĂƐƚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟĞŵŝĚĚĞů
ǌŽĂůƐďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚŵŽďŝĞůĞƚĞůĞĨŽŽŶŵĞƚ&ůĂŝƌƵƐĞƌŝŶƚĞƌĨĂĐĞ

 yϭϵ с^ŝŐŶĂůŽƵƚƉƵƚ

ϴ с

dŽĞŐĞƉĂƐƚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟĞŵŝĚĚĞůǌŽĂůƐďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚŵŽďŝĞůĞƚĞůĞĨŽŽŶ
 Plus print
ŵĞƚŐĞŢŶƐƚĂůůĞĞƌĚĞ&ůĂŝƌƵƐĞƌŝŶƚĞƌĨĂĐĞ

ϵ с

<ůĞƉŵŽƚŽƌŵĞƚďǇƉĂƐƐŬůĞƉ

 yϬϯ с Ϯϰs

ϭϬ с

>ƵĐŚƩĞŵƉĞƌĂƚƵƵƌǀŽĞůĞƌ

 yϬϰ с ŝŶƚĞƌŶĞƵƐ

ϭϭ с

ĨǀŽĞƌǀĞŶƟůĂƚŽƌΎ

 yϬϲ с DŽĚƵƐ

ϭϮ с

/ŶƚĞƌŶĞǀŽŽƌǀĞƌǁĂƌŵĞƌŝŶĐů͘ŵĂǆŝŵĂĂůďĞǀĞŝůŝŐŝŶŐ

 yϬϴ с ŽŶƚĂĐƚŝŶƉƵƚϭ

ϭϯ с

dŽĞǀŽĞƌǀĞŶƟůĂƚŽƌΎ

 yϬϵ с ŽŶƚĂĐƚŝŶƉƵƚϮ

ϭϰ с

EĞƚǀŽĞĚŝŶŐϮϯϬsϱϬ,ǌ

 yϭϬ с ZĞůĂŝƐŽƵƚƉƵƚϭ

ϭϱ с

ƌŝŶŬŝƌŽŶƚƌŽů;ŽƉƟĞͿ

 yϭϭ с ZĞůĂŝƐŽƵƚƉƵƚϮ

ϭϲ с

KϮͲƐĞŶƐŽƌĞƵƐ;ŽƉƟĞͿ

 yϭϮ с ŶĂůŽŽŐŝŶƉƵƚ;ϬƚŽƚϭϬsͿ

ϭϳ с

sĞƌǁĂƌŵĞƌĞƵƐ;ŽƉƟĞͿ

 yϭϯ с ŶĂůŽŽŐŝŶƉƵƚ;ϬƚŽƚϭϬsͿ

ϭϴ с

ŽŶĞŬůĞƉǀƌĂĂŐŐĞƐƚƵƵƌĚǀĞŶƟůĞƌĞŶϮ͘Ϭ;ŽƉƟĞͿ

 yϭϰ с ŶĂůŽŽŐŽƵƚƉƵƚ;ϬŽĨϭϬsͿ

ϭϵ с

WůƵƐƉƌŝŶƚ;ŽƉƟĞͿ

 yϭϱ с ŶĂůŽŽŐŽƵƚƉƵƚϮ;ϬŽĨϭϬsͿ

ϮϬ с

ĂŶƐůƵŝƟŶŐŽƉDŽĚƵƐƐǇƐƚĞĞŵ;ŽƉƟĞͿ

 yϭϲ с EdϭϬ<

Ϯϭ с

yϭϮŝƐ:ƵŵƉĞƌĂĨƐůƵŝƚǁĞĞƌƐƚĂŶĚ;ϭϮϬ:ͿDŽĚƵƐ͖;ǁĞŐŚĂůĞŶŝŶĚŝĞŶ
ŝŶDŽĚƵƐƐǇƐƚĞĞŵĂůĂĨƐůƵŝƚǁĞĞƌƐƚĂŶĚŝƐŐĞƉůĂĂƚƐƚͿ
ŝũDŽĚďƵƐƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐĚĞũƵŵƉĞƌƐyϭϮϭΘyϭϮϮǁĞŐŚĂůĞŶ͖ďŝũ
ŐĞďƌƵŝŬŝŶƚĞƌŶĞƵƐĚĞũƵŵƉĞƌƐyϭϮ͕yϭϮϭΘyϭϮϮƉůĂĂƚƐĞŶ͖ďŝũ
ƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐWůƵƐƉƌŝŶƚũƵŵƉĞƌyϬϳǀĞƌǁŝũĚĞƌĞŶ͘


 yϭϳ с >E







Ύ
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ĞƐƚƵƌŝŶŐŬĂďĞůƐǀĂŶĚĞǀĞŶƟůĂƚŽƌĞŶŬƵŶŶĞŶǌŽŶĚĞƌƉƌŽďůĞĞŵ
ǁŽƌĚĞŶŽŵŐĞǁŝƐƐĞůĚ͖ŚĞƚƚŽĞƐƚĞůďĞƉĂĂůĚǌĞůĨďŝũŚĞƚŝŶƐĐŚĂŬĞůĞŶ
ǀĂŶĚĞŶĞƚǀŽĞĚŝŶŐǁĂƚĚĞƚŽĞǀŽĞƌͲĞŶĂĨǀŽĞƌǀĞŶƟůĂƚŽƌŝƐ͊tĂŶŶĞĞƌ
ŚĞƚƚŽĞƐƚĞůĞĞŶĂŶĚĞƌĞǀĞŶƟůĂƚŽƌĚĞƚĞĐƚĞĞƌĚ;ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚďŝũ
ǀĞƌǀĂŶŐŝŶŐǀĞŶƟůĂƚŽƌďŝũƐĞƌǀŝĐĞǁĞƌŬǌĂĂŵŚĞĚĞŶͿ͕ĚĂŶǌĂů
ĂƵƚŽŵĂƟƐĐŚĞĞŶΗǁŝǌĂƌĚΗǁŽƌĚĞŶŽƉŐĞƐƚĂƌƚ͖ǀŽůŐŝŶƐƚƌƵĐƟĞƐŽƉ
&ůĂŝƌƵƐĞƌŝŶƚĞƌĨĂĐĞǀŽŽƌũƵŝƐƚĞĂĂŶƐůƵŝƟŶŐǀĂŶǀĞŶƟůĂƚŽƌŬĂďĞůƐ͘
ĞƉŽƐŝƟĞǀĂŶĚĞǀĞŶƟůĂƚŽƌĞŶŝŶĚŝƚĚŝĂŐƌĂŵŝƐĂůůĞĞŶƚĞƌŝůůƵƐƚƌĂƟĞ͘
/ŶďŽƵǁƉŽƐŝƟĞŝƐĂĬĂŶŬĞůŝũŬǀĂŶŚĞƚƚǇƉĞƚŽĞƐƚĞů͘

с ĞƵƐ

 Draad kleuren
 ϭ
Ϯ
ϯ
ϱ
ϴ
ϭϬ
ϭϭ
ϭϳ

с ďƌƵŝŶ
с ďůĂƵǁ
с ŐƌŽĞŶͬǁŝƚ
с ǁŝƚ
с ŐƌŝũƐ
с ŐĞĞů
с ŐƌŽĞŶ
с ƉĂĂƌƐ

Belangrijk!
ŽŶƚƌŽůĞĞƌďŝũŝŶƐƚĂůůĂƟĞĞŶŽŶĚĞƌŚŽƵĚǀĂŶŚĞƚƚŽĞƐƚĞů;ǌŝĞoKŶĚĞƌŚŽƵĚƉĂŐŝŶĂϯϵͿŽĨǌŝĐŚŐĞĞŶƐƚŽĨŽĨǀƵŝůŽƉ
ĚĞǀŽŽƌǀĞƌǁĂƌŵĞƌŚĞĞŌǀĞƌǌĂŵĞůĚ͊ĞǌĞŐŽĞĚƐĐŚŽŽŶŵĂŬĞŶďŝũŽŶĚĞƌŚŽƵĚ͘
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11 Elektr. aansluitingen
accessoires
11.1 Aansluiten standenschakelaar
Een standenschakelaar moet worden aangesloten op de modulaire connector X14 van de basisprint. Deze
modulaire connector X14 is bereikbaar aan de achterzijde van de regeling. Bij een toestel met Plus-print moet
eerst de afdekkap worden verwijderd om toegang te krijgen tot deze modulaire connector (o). Afhankelijk van
welke type standenschakelaar wordt aangesloten, kan men hier een RJ11- of RJ12-stekker gebruiken.

Maak bij voorkeur gebruik van een 4-standenschakelaar met ﬁlterindicatie; monteer hierbij altijd een RJ12stekker in combinatie met een 6-aderige modulaire kabel.

Monteer bij gebruik van een 3-standenschakelaar zonder ﬁlterindicatie altijd een RJ11-stekker in combinatie
met een 4-aderige modulaire kabel.

Flair 200 616590-H
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11.1.1 Aansluiten standenschakelaar met ﬁlterindicatie

A=

Flair toestel (als voorbeeld is een Flair 4-0 toestel afgebeeld)

B=

4-Standenschakelaar met ﬁlterindicatie

C=

Modulaire kabel:
Let op: Bij de toegepaste modulaire kabel moeten van beide modulaire connectoren het “lipje” naar de
markering op de modulaire kabel worden gemonteerd. Draadkleur C1 t/m C6 kan variëren afhankelijk
van het type toegepaste modulaire kabel.
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11.1.2 Aansluiten draadloze afstandbediening (zonder ﬁlterindicatie)

A=

Flair toestel (als voorbeeld is een Flair 4-0 toestel afgebeeld)

B=

Ontvanger t.b.v. draadloze afstandbediening

C=

Zender met 4-standen (bijvoorbeeld keuken)

D=

Zender met 2-standen (bijvoorbeeld badkamer)

E=

Eventueel extra aan te sluiten 2 of 4 standen zenders (maximaal 6 zenders kunnen op 1 ontvanger
worden aangemeld

F=

Modulaire kabel:
Let op: Bij de toegepaste modulaire kabel moeten van beide modulaire connectoren het “lipje” naar de
markering op de modulaire kabel worden gemonteerd. Draadkleur C1 t/m C6 kan variëren afhankelijk
van het type toegepaste modulaire kabel.
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11.1.3 Aansluiten extra standenschakelaar met ﬁlterindicatie

A=

Flair toestel (als voorbeeld is een Flair 4-0 toestel afgebeeld)

B1 = Standenschakelaar met ﬁlterindicatie
B2 = Extra standenschakelaar met ﬁlterindicatie
C=

Splitter

D=

Modulaire kabel:
Let op: Bij de toegepaste modulaire kabel moeten van beide modulaire connectoren het “lipje” naar de
markering op de modulaire kabel worden gemonteerd. Draadkleur C1 t/m C6 kan variëren afhankelijk
van het type toegepaste modulaire kabel.
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11.1.4 Aansluiten extra standenschakelaar met draadloze afstandbediening

A=

Flair toestel (als voorbeeld is een Flair 4-0 toestel afgebeeld)

B=

Standenschakelaar met ﬁlterindicatie

C=

Extra standenschakelaar met ﬁlterindicatie

D=

Zender met 2 standen/ 4 standen

E=

Splitter

F=

Modulaire kabel:
Let op: Bij de toegepaste modulaire kabel moeten van beide modulaire connectoren het “lipje” naar de
markering op de modulaire kabel worden gemonteerd. Draadkleur C1 t/m C6 kan variëren afhankelijk
van het type toegepaste modulaire kabel.
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11.2 Aansluiten Brink Air Control

A=

Flair toestel (als voorbeeld is een Flair 4-0 toestel afgebeeld)

B=

Brink Air Control (optie)

C=

Twee aderige stuurstroomkabel

D=

Groene twee polige schroef connector

E=

Positie groene eBus connector aan achterzijde regeling
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11.3 Aansluiten vocht sensor

1=

Flair toestel (als voorbeeld is een Flair 4-0 toestel afgebeeld)

2=

Basis print

3=

Deksel

4=

Bij RH-sensor meegeleverde kabel

5=

RH (vochtigheid) sensor

6=

Kanaal uit woning

Voor het inschakelen en instellen van de gevoeligheid van de vochtsensor, ga naar stapnummer 7.1 en 7.2 in het
instelmenu.
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11.4 Aansluiten COၷ sensor(en)

A=

Flair toestel (als voorbeeld is een Flair 4-0 toestel afgebeeld)

B=

2-aderige stuurstroomkabel t.b.v. 24V voeding (zwarte connectoren)

C=

2-aderige stuurstroomkabel t.b.v. eBus verbinding (groene connectoren)

D=

CO2-sensor(en); maximaal 4 stuks aan sluiten

E=

Aansluiting X17 (eBus) en X18 (24V) op Flair toestel

Voor het in- en uitschakelen van de CO2-sensor(en), stel stapnummer 6.1 in het instelmenu in op de juiste
instelling; voor instelling van de minimale en maximale PPM waarde van de CO2-sensor(en) stel indien nodig de
stapnummers 6.2 t/m 6.9 in op de juiste waarden.
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11.5 Vraaggestuurd ventileren 2.0
Met vraaggestuurd ventileren is het mogelijk de ventilatiebehoefte af te stemmen op de luchtkwaliteit. Het
afstemmen van de ventilatiebehoefte met vraaggestuurd ventileren kan op twee verschillende manieren namelijk
op basis van CO2-meting of op basis van tijdprogrammering. Hiervoor zijn twee verschillende sets leverbaar.
Handmatige bediening met behulp van een extra aan te sluiten standenschakelaar blijft uiteraard ook mogelijk.
Voor uitgebreidere informatie omtrent instellen, bediening en aansluiten van vraaggestuurd ventileren 2.0 zie het
bij de vraagsturing meegeleverde installatievoorschrift.

ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ

с
с
с
с
с
с
с
с

ŽŶĞŬůĞƉǀƌĂĂŐŐĞƐƚƵƵƌĚǀĞŶƟůĞƌĞŶ
sŽĞĚŝŶŐϮϰs
ƌŝŶŬŝƌŽŶƚƌŽů
<ůĞƉŵŽƚŽƌǌŽŶĞŬůĞƉ
ƵƐĂĂŶƐůƵŝƟŶŐyϭϳŽƉ&ůĂŝƌƚŽĞƐƚĞů
KϮͲƐĞŶƐŽƌĞŶ;ĂůůĞĞŶǀĂŶƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐďŝũǀƌĂĂŐƐƚƵƌŝŶŐŽƉďĂƐŝƐǀĂŶKϮͿ

C1 =bruin
C2 = blauw
C3 = groen/geel
C5 = wit
C10 = geel
C11 = groen

WƌŝŶƚƉůĂĂƚǀƌĂĂŐƐƚƵƌŝŶŐ
ŝƉƐǁŝƚĐŚŝŶƐƚĞůůŝŶŐŽƉƉƌŝŶƚǌŽŶĞŬůĞƉ

Als voorbeeld is een Flair 4-0 toestel afgebeeld
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11.6 Aansluiten naverwarmer





ϭ с sĞƌǁĂƌŵŝŶŐƐƐƉŝƌĂĂů
Ϯ с DĂǆŝŵĂĂůďĞǀĞŝůŝŐŝŶŐŵĞƚŚĂŶĚƌĞƐĞƚ;ϮǆͿ
ϯ с ϮͲƉŽůŝŐĞĞƵƐĂĂŶƐůƵŝƟŶŐyϭϳŽƉ&ůĂŝƌƚŽĞƐƚĞů
ϰ с dĞŵƉĞƌĂƚƵƵƌƐĞŶƐŽƌ
ϱ с WƌŝŶƚƚǇƉĞhsWϭ
ϲ с ZŝĐŚƟŶŐůƵĐŚƚƐƚƌŽŽŵ
ϳ с ŝƉƐǁŝƚĐŚŝŶƐƚĞůůŝŶŐ&ůĂŝƌŶĂǀĞƌǁĂƌŵĞƌ

Als voorbeeld is een Flair 4-0 toestel afgebeeld.
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ϭсďƌƵŝŶ
ϮсďůĂƵǁ
ϯсŐƌŽĞŶͬŐĞĞů
ϰсǌǁĂƌƚ
ϱсǁŝƚ

11.7 Aansluiten voorverwarmer





ϭ с sĞƌǁĂƌŵŝŶŐƐƐƉŝƌĂĂů
Ϯ с DĂǆŝŵĂĂůďĞǀĞŝůŝŐŝŶŐŵĞƚŚĂŶĚƌĞƐĞƚ;ϮǆͿ
ϯ с ϮͲƉŽůŝŐĞĞƵƐĂĂŶƐůƵŝƟŶŐyϭϳŽƉ&ůĂŝƌƚŽĞƐƚĞů

ϭсďƌƵŝŶ
ϮсďůĂƵǁ
ϯсŐƌŽĞŶͬŐĞĞů
ϰсǌǁĂƌƚ
ϱсǁŝƚ

ϰ с dĞŵƉĞƌĂƚƵƵƌƐĞŶƐŽƌ
ϱ с WƌŝŶƚƚǇƉĞhsWϭ
ϲ с ZŝĐŚƟŶŐůƵĐŚƚƐƚƌŽŽŵ
ϳ с ŝƉƐǁŝƚĐŚŝŶƐƚĞůůŝŶŐ&ůĂŝƌǀŽŽƌǀĞƌǁĂƌŵĞƌ

Als voorbeeld is een Flair 4-0 toestel afgebeeld.
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11.8 Aansluitvoorbeeld aardwarmtewisselaar
Op het Flair toestel met een Plus print kan een
aardwarmtewisselaar worden aangesloten.
Afhankelijk van toegepaste klep type kan de
aardwarmtewisselaar worden aangesloten op de
Plus print:
X10 no. 1 & 2 - Relais uitgang 1 (fabrieksinstelling)
X11 no. 1 & 2 - Relais uitgang 2
X14 no. 1 & 2 - Analoog uitgang 1 (0 - 10 V)
X15 no. 1 & 2 - Analoog uitgang 2 (0 - 10 V)
Sluit de buitentemperatuurvoeler aan op nr. 1 en
nr.2 van de connector X-16.
A = Minimale temperatuur
B = Maximale temperatuur
I = Naar woning
II = Naar buiten
III = Uit woning
IV = Van buiten

Bij toepassing van een aardwarmtewisselaar moet stapnummer 11.1 worden gewijzigd van “UIT” naar “IN”.
Stap nr.

Omschrijving

Fabrieksinstelling

Instelbereik

ϭϭ͘ϭ

/ŶͲŽĨƵŝƚƐĐŚĂŬĞůĞŶ

hŝƚ

/Ŷͬhŝƚ

ϭϭ͘Ϯ

^ĐŚĂŬĞůƚĞŵƉĞƌĂƚƵƵƌϭ

ϱΣ

Ϭ͘ϬΣͬϭϬ͘ϬΣ

ϭϭ͘ϯ

^ĐŚĂŬĞůƚĞŵƉĞƌĂƚƵƵƌϮ

ϮϱΣ

ϭϱ͘ϬΣͬϰϬ͘ϬΣ

ϭϭ͘ϰ

^ƚĂŶĚŬůĞƉϭϬǀŽůƚĂĂŶƐƚƵƌŝŶŐ

ŝĐŚƚ

KƉĞŶͬŝĐŚƚ

ϭϭ͘ϱ

<ůĞƉĂĂŶƐƚƵƌŝŶŐ

ZĞůĂŝƐƵŝƚŐĂŶŐϭ

ZĞůĂŝƐƵŝƚŐĂŶŐϭͬZĞůĂŝƐƵŝƚŐĂŶŐϮͬŶĂůŽŽŐ
ƵŝƚŐĂŶŐϭͬŶĂůŽŽŐƵŝƚŐĂŶŐϮ
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12 Service
12.1 Exploded view
Bij het bestellen van onderdelen moet u naast de betreffende artikelcode (zie opengewerkte tekening) ook het
type warmteterugwintoestel, serienummer, bouwjaar en naam van het onderdeel vermelden:
Opmerking: ,ĞƚƚǇƉĞ͕ƐĞƌŝĞŶƵŵŵĞƌĞŶďŽƵǁũĂĂƌǀĂŶŚĞƚƚŽĞƐƚĞůƐƚĂĂŶǀĞƌŵĞůĚŽƉŚĞƚƚǇƉĞƉůĂĂƚũĞĂĐŚƚĞƌŚĞƚŬƵŶƐƚƐƚŽĨ
ǀŽŽƌƉĂŶĞĞůǀĂŶŚĞƚƚŽĞƐƚĞů͘

Voorbeeld
dŽĞƐƚĞůƚǇƉĞ

&ůĂŝƌϰϱϬ

^ĞƌŝĞŶƵŵŵĞƌ

ϰϮϳϬϬϬϮϭϬϱϬϭ

ŽƵǁũĂĂƌ

ϮϬϮϮ

KŶĚĞƌĚĞĞů

sĞŶƟůĂƚŽƌ

ƌƟŬĞůĐŽĚĞ

ϱϯϮϴϬϯ

ĂŶƚĂů

ϭ
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12.2 Service artikelen
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Nr.

Artikelomschrijving

Artikelcode

ϭ

<ƵŶƐƚƐƚŽĨǀŽŽƌƉĂŶĞĞů

ϱϯϮϴϬϬ

Ϯ

&ŝůƚĞƌƐ;ϮƐƚƵŬƐͿ/^KŽĂƌĐĞϲϬйΎ

ϱϯϮϴϭϭ

ϯ

tĂƌŵƚĞǁŝƐƐĞůĂĂƌ

ϱϯϮϳϵϱ

ϰ

sĞŶƟůĂƚŽƌ;ϭƐƚƵŬƐͿ

ϱϯϮϴϬϯ

ϱ

ǇƉĂƐƐŬůĞƉŵĞƚŵŽƚŽƌĐŽŵƉůĞĞƚ

ϱϯϮϳϵϳ

ϲ

WtŝͲ&ŝ

ϱϮϮϳϱϯ

ϳ

ĂƐŝƐƉƌŝŶƚ

ϱϯϮϳϱϬ

ϴ

WůƵƐƉƌŝŶƚ;ĂůůĞĞŶǀĂŶƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐďŝũWůƵƐͲƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐͿ

ϱϯϮϳϱϭ

ϵ

^ŶŽĞƌŵĞƚŶĞƚƐƚĞŬŬĞƌϮϯϬsΎΎ

ϱϯϮϳϱϲ

ϭϬ

/ŶƚĞƌŶĞǀŽŽƌǀĞƌǁĂƌŵĞƌŝŶĐů͘ŵĂǆŝŵĂĂůďĞǀĞŝůŝŐŝŶŐ

ϱϯϮϳϵϴ

ϭϭ

dĞŵƉĞƌĂƚƵƵƌƐĞŶƐŽƌEdϭϬ<

ϱϯϭϳϳϱ

ϭϮ

ŽŶĚĞŶƐĂĨǀŽĞƌ

ϱϯϮϳϲϮ

ϭϯ

<ĂďĞůƐĞƚ

ϱϯϮϳϲϳ

Ύ

ĞƐƚĞůůĞŶĮůƚĞƌƐŝƐŽŽŬŵŽŐĞůŝũŬŵŝĚĚĞůƐŚƩƉ͗ͬǁǁǁ͘ŵŝũŶďƌŝŶŬ͘Ŷů

ΎΎ

,ĞƚŶĞƚƐŶŽĞƌŝƐǀŽŽƌǌŝĞŶǀĂŶĞĞŶƉƌŝŶƚĐŽŶŶĞĐƚŽƌ͘ĞƐƚĞůǀŽŽƌǀĞƌǀĂŶŐŝŶŐŚŝĞƌǀĂŶĂůƟũĚďŝũƌŝŶŬĞĞŶǀĞƌǀĂŶŐĞŶĚ
ŶĞƚƐŶŽĞƌ͘
Om gevaarlijke situaties te voorkomen, mag een beschadigde netaansluiting alleen door een hiervoor
gekwalifceerd persoon worden vervangen.
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13 Instelwaarden
13.1 Instelwaarden standaard toestel
Onderstaande instelwaarden zijn voor een Flair 200-toestel zonder Plus print.
Stap
Nr

Fabrieksinstelling

Omschrijving

Instelbereik

Opmerking

1

Debiet

ϭ͘ϭ

>ƵĐŚƚĚĞďŝĞƚƐƚĂŶĚϬ

ϰϬŵϹͬŚ

ϬŽĨŝŶƐƚĞůďĂĂƌƚƵƐƐĞŶϰϬŵϹͬŚĞŶϮϮϱŵϹͬŚ
;ŶŽŽŝƚŚŽŐĞƌĚĂŶƐƚĂƉŶƌ͘ϭ͘ϮͿ

ϭ͘Ϯ

>ƵĐŚƚĚĞďŝĞƚƐƚĂŶĚϭ

ϱϬŵϹͬŚ

/ŶƐƚĞůďĂĂƌƚƵƐƐĞŶϰϬŵϹͬŚĞŶϮϮϱŵϹͬŚ
;ŶŝĞƚŚŽŐĞƌĚĂŶƐƚĂƉŶƌ͘ϭ͘ϯŽĨůĂŐĞƌĚĂŶ
ƐƚĂƉŶƌ͘ϭ͘ϭͿ

ϭ͘ϯ

>ƵĐŚƚĚĞďŝĞƚƐƚĂŶĚϮ

ϭϬϬŵϹͬŚ

/ŶƐƚĞůďĂĂƌƚƵƐƐĞŶϰϬŵϹͬŚĞŶϮϮϱŵϹͬŚ
;ŶŝĞƚŚŽŐĞƌĚĂŶƐƚĂƉŶƌ͘ϭ͘ϰŽĨůĂŐĞƌĚĂŶ
ƐƚĂƉŶƌ͘ϭ͘ϮͿ

ϭ͘ϰ

>ƵĐŚƚĚĞďŝĞƚƐƚĂŶĚϯ

ϭϱϬŵϹͬŚ

/ŶƐƚĞůďĂĂƌƚƵƐƐĞŶϰϬŵϹͬŚĞŶϮϮϱŵϹͬŚ
;ŶŝĞƚůĂŐĞƌĚĂŶƐƚĂƉŶƌ͘ϭ͘ϯͿ

ϭ͘ϱ

KŶďĂůĂŶƐƚŽĞůĂĂƚďĂĂƌ

:Ă

:ĂͬEĞĞ

ϭ͘ϲ

KŶďĂůĂŶƐ;KƉĞŶŚĂĂƌĚͿ

Ϭй

ϬйͲϮϬй

ϭ͘ϳ

KīƐĞƚƚŽĞǀŽĞƌ

Ϭй

ͲϭϱйͬнϭϱйǀĞŶƟůĂƟĞƐƚĂŶĚ

ϭ͘ϴ

KīƐĞƚĂĨǀŽĞƌ

Ϭй

ͲϭϱйͬнϭϱйǀĞŶƟůĂƟĞƐƚĂŶĚ

tĂĂƌĚĞƚĞƌƵŐŐĞƌĞŬĞŶĚ
ŶĂĂƌŝŶŐĞƐƚĞůĚĞĚĞďŝĞƚ͕
ǌŝĞƐĐŚĞƌŵ

ϭ͘ϭϵ

ĞĨĂƵůƚǀĞŶƟůĂƟĞƐƚĂŶĚ

ϭ

ϬŽĨϭ



2

Bypass

Ϯ͘ϭ

DŽĚĞǇƉĂƐƐ

ƵƚŽŵĂƟƐĐŚ

ͲƵƚŽŵĂƟƐĐŚ
ͲǇƉĂƐƐĚŝĐŚƚ
ͲǇƉĂƐƐŽƉĞŶ



ϮϰΣ

ϭϱΣͬϯϱΣ



ϭϬΣ

ϳΣͬϭϱΣ



Ϯ͘Ϯ
Ϯ͘ϯ

ǇƉĂƐƐƚĞŵƉĞƌĂƚƵƵƌ
ΗƵŝƚǁŽŶŝŶŐΗ
ǇƉĂƐƐƚĞŵƉĞƌĂƚƵƵƌ
ΗǀĂŶďƵŝƚĞŶΗ



Ϯ͘ϰ

ǇƉĂƐƐŚǇƐƚĞƌĞƐĞ

ϮΣ

ϬΣͬϱΣ



Ϯ͘ϱ

DŽĚĞǇƉĂƐƐďŽŽƐƚ

hŝƚ

ĂŶͬhŝƚ



Ϯ͘ϲ

<ĞƵǌĞǀĞŶƟůĂƟĞƐƚĂŶĚǇƉĂƐƐ
ϯ
ďŽŽƐƚ

Ϭ͕ϭ͕ϮŽĨϯ



3

Vorstbeveiliging

ϯ͘ϭ

sŽƌƐƩĞŵƉĞƌĂƚƵƵƌ

ϬΣ

Ͳϭ͕ϱΣͬϭ͕ϱΣ



ϯ͘Ϯ

DŝŶŝŵĂůĞ
ŝŶďůĂĂƐƚĞŵƉĞƌĂƚƵƵƌ

ϭϬΣ

ϳΣͬϭϳΣ



4

Filtermelding
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Stap
Nr

Fabrieksinstelling

Omschrijving

Instelbereik

Opmerking

ϰ͘ϭ

ĂŶƚĂůĚĂŐĞŶƚŽƚĂĂŶ
ĮůƚĞƌŵĞůĚŝŶŐ

ϵϬ

ϭͲϯϲϱĚĂŐĞŶ



ϰ͘Ϯ

^ƚĂƌƚĮůƚĞƌǁŝǌĂƌĚ

EĞĞ

:ĂͬEĞĞ



ϰ͘ϯ

&ŝůƚĞƌƌĞƐĞƚ

EĞĞ

:ĂͬEĞĞ



5

Externe verwarmer

ϱ͘ϭ

sŽŽƌǀĞƌǁĂƌŵĞƌŝŶͲĞŶ
ƵŝƚƐĐŚĂŬĞůĞŶ

hŝƚ

Ͳhŝƚ
ͲĂŶ



ϱ͘Ϯ

EĂǀĞƌǁĂƌŵĞƌŝŶͲĞŶ
ƵŝƚƐĐŚĂŬĞůĞŶ

hŝƚ

Ͳhŝƚ
ͲĂŶ

ϱ͘ϯ

dĞŵƉĞƌĂƚƵƵƌŶĂǀĞƌǁĂƌŵĞƌ

ϮϭΣ

ϭϱΣͬϯϬΣ



6

COϮ-sensor

ϲ͘ϭ

/ŶͲĞŶƵŝƚƐĐŚĂŬĞůĞŶĞƵƐ
KϮͲƐĞŶƐŽƌ

hŝƚ

ĂŶͬhŝƚ



ϲ͘Ϯ

DŝŶ͘WWDĞƵƐKϮͲƐĞŶƐŽƌϭ ϰϬϬWWD



ϲ͘ϯ

DĂǆ͘WWDĞƵƐKϮͲƐĞŶƐŽƌϭ ϭϮϬϬWWD



ϲ͘ϰ

DŝŶ͘WWDĞƵƐKϮͲƐĞŶƐŽƌϮ ϰϬϬWWD



ϲ͘ϱ

DĂǆ͘WWDĞƵƐKϮͲƐĞŶƐŽƌϮ ϭϮϬϬWWD


ϰϬϬͲϮϬϬϬWWD

ϲ͘ϲ

DŝŶ͘WWDĞƵƐKϮͲƐĞŶƐŽƌϯ ϰϬϬWWD

ϲ͘ϳ

DĂǆ͘WWDĞƵƐKϮͲƐĞŶƐŽƌϯ ϭϮϬϬWWD



ϲ͘ϴ

DŝŶ͘WWDĞƵƐKϮͲƐĞŶƐŽƌϰ ϰϬϬWWD



ϲ͘ϵ

DĂǆ͘WWDĞƵƐKϮͲƐĞŶƐŽƌϰ ϭϮϬϬWWD



7

Vochtsensor

ϳ͘ϭ

/ŶͲĞŶƵŝƚƐĐŚĂŬĞůĞŶ
ǀŽĐŚƚƐĞŶƐŽƌ

hŝƚ

ĂŶͬhŝƚ



ϳ͘Ϯ

'ĞǀŽĞůŝŐŚĞŝĚǀŽĐŚƚƐĞŶƐŽƌ

Ϭ

нϮсŵĞĞƐƚŐĞǀŽĞůŝŐ
ϬсďĂƐŝƐŝŶƐƚĞůůŝŶŐ
ͲϮсŵŝŶƐƚŐĞǀŽĞůŝŐ



8

Cascade

ϴ͘ϭ

/ŶƐƚĞůůŝŶŐƚŽĞƐƚĞů

Ϭ;DĂƐƚĞƌͿ

Ϭƚͬŵϵ
;ϬсDĂƐƚĞƌ͖ϭƚͬŵϵс^ůĂǀĞϭƚͬŵ^ůĂǀĞϵͿ



12

CV + warmteterugwinning

ϭϮ͘ϭ

^ƚĂƚƵƐ

hŝƚ

ĂŶͬhŝƚ

13

Netwerk

ϭϯ͘ϭ

tŝĮŶĞƚǁĞƌŬŝŶƐƚĞůůĞŶ

ϭϯ͘Ϯ

ĂŶŵĞůĚĞŶƌŝŶŬ,ŽŵĞ



tĂĐŚƚǁŽŽƌĚŝŶǀƵůůĞŶ
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Stap
Nr

Fabrieksinstelling

Omschrijving

ϭϯ͘ϯ

/WͲĚƌĞƐ
ĞĨĂƵůƚŐĂƚĞǁĂǇ
^ƵďŶĞƚDĂƐŬ
WƌŝŵĂƌǇE^
^ĞĐƵŶĚĂƌǇE^
EĂĂŵ,ŽŵĞDŽĚƵůĞ
ĞƐƟŶĂƟŽŶ^ĞƌǀĞƌͲ/W
ĞƐƟŶĂƟŽŶ^ĞƌǀĞƌͲƉŽƌƚ

ϭϯ͘ϰ

'ĞĂǀĂŶĐĞĞƌĚĞ
ŶĞƚǁĞƌŬŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶ

ϭϯ͘ϱ

ZĞƐĞƚŶĞƚǁĞƌŬŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶ

14

Communicatie

ϭϰ͘ϭ

Instelbereik

Opmerking

ĞƐƟŶĂƟŽŶ^ĞƌǀĞƌͲ/WĞŶ
ĞƐƟŶĂƟŽŶ^ĞƌǀĞƌͲƉŽƌƚ
ǀĞƌĂŶĚĞƌĞŶ
tŝƐƐĞŶǀĂŶĂůůĞ
ŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶĞŶƚĞƌƵŐ
ŶĂĂƌĚĞĨĂƵůƚŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶ

EĞĞ

:ĂͬEĞĞ

dǇƉĞƵƐǀĞƌďŝŶĚŝŶŐ

DŽĚƵƐ

hŝƚͬDŽĚƵƐͬŝŶƚĞƌŶĞƵƐ



ϭϰ͘Ϯ

^ůĂǀĞĂĚƌĞƐ

ϮϬ

ϭͲϮϰϳ

sŽŽƌDŽĚďƵƐ

ϭϰ͘ϯ

ĂƵĚƌĂƚĞ

ϭϵŬϮ

ϭϮϬϬͬϮϰϬϬͬϰϴϬϬͬϵϲϬϬͬϭϵŬϮͬ
ϯϴŬϰͬϱϲŬͬϭϭϱŬϮ

sŽŽƌDŽĚďƵƐ

ϭϰ͘ϰ

WĂƌŝƚǇ

ǀĞŶ

EŽͬǀĞŶͬKĚĚ

sŽŽƌDŽĚďƵƐ

15

Toestelinstellingen

ϭϱ͘ϭ

dĂĂů

EĞĚĞƌůĂŶĚƐ

EĞĚĞƌůĂŶĚƐ



ϭϱ͘Ϯ

ĂƚƵŵΘdŝũĚŶŽƚĂƟĞ

ϭϱ͘ϯ

ĂƚƵŵΘdŝũĚĐŽŶĮŐƵƌĂƟĞ


ĚĚͲŵŵͲũũũũ
ϮϰŚ

ĚĚͲŵŵͲũũũũͬŵŵͲĚĚͲũũũũũ
ϭϮŚͬϮϰŚ


ŝƐƉůĂǇ&ůĂŝƌƵƐĞƌ
ŝŶƚĞƌĨĂĐĞŝƐŚĂůĨƵƵƌĂĐƟĞĨ
ĂůƐƐƚĂŶĚĞŶƐĐŚĂŬĞůĂĂƌ
ŝŶĚŝĞŶΗ:ĂΗŝƐ
ŐĞƐĞůĞĐƚĞĞƌĚ

ϭϱ͘ϰ

ŝƐƉůĂǇŐĞďƌƵŝŬĞŶĂůƐ
ƐƚĂŶĚĞŶƐĐŚĂŬĞůĂĂƌ

EĞĞ

:ĂͬEĞĞ

ϭϱ͘ϱ

dĞƌƵŐŶĂĂƌĨĂďƌŝĞŬƐŝŶƐƚĞůůŝŶŐ

EĞĞ

:ĂͬEĞĞ

ϭϱ͘ϲ

sĞŶƟůĂƚŽƌƉŽƐŝƟĞǁŝǌĂƌĚ

EĞĞ

:ĂͬEĞĞ

ϭϱ͘ϳ

>ĂĂĚĐŽŶĮŐƵƌĂƟĞǀĂŶƵŝƚ
ďĞƐƚĂŶĚ

16

Signaal uitgang

ϭϲ͘ϭ

^ŝŐŶĂĂůƵŝƚŐĂŶŐ

hŝƚ

hŝƚͬůůĞĞŶĮůƚĞƌͬ&ŽƵƚĐŽĚĞͬ&ŝůƚĞƌĞŶ
ĨŽƵƚĐŽĚĞƐ

ŽŶŶĞĐƚŽƌyϭϵ

17

Standby

ϭϳ͘ϭ

hŝƚǌĞƩĞŶƚŽĞƐƚĞů

EĞĞ

:ĂͬEĞĞ
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13.2 Instelwaarden toestel met Plus print
Onderstaande instelwaarden zijn voor een Flair 200-toestel met Plus print.
Stap
Nr

Omschrijving

9

Schakelcontacten

ϵ͘ϭ

DĂĂŬͲŽĨǀĞƌďƌĞĞŬĐŽŶƚĂĐƚϭ

Fabrieksinstelling

Instelbereik

Opmerking

DĂĂŬ

DĂĂŬͬsĞƌďƌĞĞŬ



ϵ͘Ϯ

ZĞŐĞůŝŶŐƐĐŚĂŬĞůĐŽŶƚĂĐƚϭ

hŝƚ

ϵ͘ϯ

^ĐŚĂŬĞůĐŽŶƚĂĐƚϭ
ĐƟĞƚŽĞǀŽĞƌǀĞŶƟůĂƚŽƌ

sĞŶƟůĂƚŽƌƵŝƚ

ϵ͘ϰ

^ĐŚĂŬĞůĐŽŶƚĂĐƚϭ
ĐƟĞĂĨǀŽĞƌǀĞŶƟůĂƚŽƌ

sĞŶƟůĂƚŽƌƵŝƚ

ϵ͘ϱ

DĂĂŬͲŽĨǀĞƌďƌĞĞŬĐŽŶƚĂĐƚϮ

DĂĂŬ

ϵ͘ϲ

ZĞŐĞůŝŶŐƐĐŚĂŬĞůĐŽŶƚĂĐƚϮ

hŝƚ

ϵ͘ϳ

^ĐŚĂŬĞůĐŽŶƚĂĐƚϮ
ĐƟĞƚŽĞǀŽĞƌǀĞŶƟůĂƚŽƌ

sĞŶƟůĂƚŽƌƵŝƚ

ϵ͘ϴ

^ĐŚĂŬĞůĐŽŶƚĂĐƚϮ
ĐƟĞĂĨǀŽĞƌǀĞŶƟůĂƚŽƌ

sĞŶƟůĂƚŽƌƵŝƚ

hŝƚ
ĂŶ
sŽůĚŽĞƚĂĂŶǇƉĂƐƐǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶ
ǇƉĂƐƐŬůĞƉŽƉĞŶƐƚƵƌĞŶ
ǆƚĞƌŶĞŬůĞƉŽƉĞŶƐƚƵƌĞŶ
sĞŶƟůĂƚŽƌƵŝƚ
sĞŶƟůĂƚŽƌĚƌĂĂŝƚŽƉĂďƐŽůƵƵƚŵŝŶŝŵƵŵ
sĞŶƟůĂƚŽƌǀŽůŐĞŶƐƐƚĂŶĚϭ
sĞŶƟůĂƚŽƌǀŽůŐĞŶƐƐƚĂŶĚϮ
sĞŶƟůĂƚŽƌǀŽůŐĞŶƐƐƚĂŶĚϯ
sĞŶƟůĂƚŽƌǀŽůŐĞŶƐƐƚĂŶĚϬ
sĞŶƟůĂƚŽƌǀŽůŐĞŶƐƐƚĂŶĚĞŶƐĐŚĂŬĞůĂĂƌ
sĞŶƟůĂƚŽƌĚƌĂĂŝƚŽƉĂďƐŽůƵƵƚŵĂǆŝŵƵŵ
'ĞĞŶĂĂŶƐƚƵƌŝŶŐƚŽĞǀŽĞƌǀĞŶƟůĂƚŽƌ
sĞŶƟůĂƚŽƌƵŝƚ
sĞŶƟůĂƚŽƌĚƌĂĂŝƚŽƉĂďƐŽůƵƵƚŵŝŶŝŵƵŵ
sĞŶƟůĂƚŽƌǀŽůŐĞŶƐƐƚĂŶĚϭ
sĞŶƟůĂƚŽƌǀŽůŐĞŶƐƐƚĂŶĚϮ
sĞŶƟůĂƚŽƌǀŽůŐĞŶƐƐƚĂŶĚϯ
sĞŶƟůĂƚŽƌǀŽůŐĞŶƐƐƚĂŶĚϬ
sĞŶƟůĂƚŽƌǀŽůŐĞŶƐƐƚĂŶĚĞŶƐĐŚĂŬĞůĂĂƌ
sĞŶƟůĂƚŽƌĚƌĂĂŝƚŽƉĂďƐŽůƵƵƚŵĂǆŝŵƵŵ
'ĞĞŶĂĂŶƐƚƵƌŝŶŐĂĨǀŽĞƌǀĞŶƟůĂƚŽƌ
DĂĂŬͬsĞƌďƌĞĞŬ
hŝƚ
ĂŶ
sŽůĚŽĞƚĂĂŶǇƉĂƐƐǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶ
ǇƉĂƐƐŬůĞƉŽƉĞŶƐƚƵƌĞŶ
ǆƚĞƌŶĞŬůĞƉŽƉĞŶƐƚƵƌĞŶ
sĞŶƟůĂƚŽƌƵŝƚ
sĞŶƟůĂƚŽƌĚƌĂĂŝƚŽƉĂďƐŽůƵƵƚŵŝŶŝŵƵŵ
sĞŶƟůĂƚŽƌǀŽůŐĞŶƐƐƚĂŶĚϭ
sĞŶƟůĂƚŽƌǀŽůŐĞŶƐƐƚĂŶĚϮ
sĞŶƟůĂƚŽƌǀŽůŐĞŶƐƐƚĂŶĚϯ
sĞŶƟůĂƚŽƌǀŽůŐĞŶƐƐƚĂƉϬ
sĞŶƟůĂƚŽƌǀŽůŐĞŶƐƐƚĂŶĚĞŶƐĐŚĂŬĞůĂĂƌ
sĞŶƟůĂƚŽƌĚƌĂĂŝƚŽƉĂďƐŽůƵƵƚŵĂǆŝŵƵŵ
'ĞĞŶĂĂŶƐƚƵƌŝŶŐƚŽĞǀŽĞƌǀĞŶƟůĂƚŽƌ
sĞŶƟůĂƚŽƌƵŝƚ
sĞŶƟůĂƚŽƌĚƌĂĂŝƚŽƉĂďƐŽůƵƵƚŵŝŶŝŵƵŵ
sĞŶƟůĂƚŽƌǀŽůŐĞŶƐƐƚĂŶĚϭ
sĞŶƟůĂƚŽƌǀŽůŐĞŶƐƐƚĂŶĚϮ
sĞŶƟůĂƚŽƌǀŽůŐĞŶƐƐƚĂŶĚϯ
sĞŶƟůĂƚŽƌǀŽůŐĞŶƐƐƚĂŶĚϬ
sĞŶƟůĂƚŽƌǀŽůŐĞŶƐƐƚĂŶĚĞŶƐĐŚĂŬĞůĂĂƌ
sĞŶƟůĂƚŽƌĚƌĂĂŝƚŽƉĂďƐŽůƵƵƚŵĂǆŝŵƵŵ
'ĞĞŶĂĂŶƐƚƵƌŝŶŐĂĨǀŽĞƌǀĞŶƟůĂƚŽƌ
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Stap
Nr

Omschrijving

10

0 - 10 V.

ϭϬ͘ϭ

Fabrieksinstelling

Instelbereik

Opmerking

DŽĚĞŝŶŐĂŶŐϭ

hŝƚ

ĂŶͬhŝƚ



ϭϬ͘Ϯ

DŝŶŝŵƵŵƐƉĂŶŶŝŶŐ
ŝŶŐĂŶŐϭ

Ϭs

ϬsͲϭϬs

ϭϬ͘ϯ

DĂǆŝŵƵŵƐƉĂŶŶŝŶŐ
ŝŶŐĂŶŐϭ

ϭϬs

ϬsͲϭϬs

ϭϬ͘ϰ

DŽĚĞŝŶŐĂŶŐϮ

hŝƚ

ĂŶͬhŝƚ

ϭϬ͘ϱ

DŝŶŝŵƵŵƐƉĂŶŶŝŶŐ
ŝŶŐĂŶŐϮ

Ϭs

ϬsͲϭϬs

ϭϬ͘ϲ

DĂǆŝŵƵŵƐƉĂŶŶŝŶŐ
ŝŶŐĂŶŐϮ

ϭϬs

ϬsͲϭϬs

11

Aardwarmtewisselaar

ϭϭ͘ϭ

/ŶͲŽĨƵŝƚƐĐŚĂŬĞůĞŶ

hŝƚ

/Ŷͬhŝƚ



ϭϭ͘Ϯ

^ĐŚĂŬĞůƚĞŵƉĞƌĂƚƵƵƌϭ

ϱΣ

Ϭ͕ϬΣͬϭϬ͕ϬΣ



ϭϭ͘ϯ

^ĐŚĂŬĞůƚĞŵƉĞƌĂƚƵƵƌϮ

ϮϱΣ

ϭϱ͕ϬΣͬϰϬ͕ϬΣ



ϭϭ͘ϰ

^ƚĂŶĚŬůĞƉϮϰǀŽůƚĂĂŶƐƚƵƌŝŶŐ ŝĐŚƚ

KƉĞŶͬŝĐŚƚ

ϭϭ͘ϱ

<ůĞƉĂĂŶƐƚƵƌŝŶŐ

ZĞůĂŝƐƵŝƚŐĂŶŐϭͬZĞůĂŝƐƵŝƚŐĂŶŐϮͬŶĂůŽŽŐ
ƵŝƚŐĂŶŐϭͬŶĂůŽŽŐƵŝƚŐĂŶŐϮ
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ŽŶŶĞĐƚŽƌyͲϭϮ

ŽŶŶĞĐƚŽƌyͲϭϯ

ZĞůĂŝƐƵŝƚŐĂŶŐϭ
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14 Conformiteitsverklaring
ĞǌĞĐŽŶĨŽƌŵŝƚĞŝƚƐǀĞƌŬůĂƌŝŶŐǁŽƌĚƚǀĞƌƐƚƌĞŬƚŽŶĚĞƌĚĞǀŽůůĞĚŝŐĞǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬŚĞŝĚǀĂŶĚĞĨĂďƌŝŬĂŶƚ͘
Fabrikant:

Brink Climate Systems B.V.

Adres:

Postbus 11
NL-7950 AA, Staphorst, Nederland

Product:

Warmteterugwintoestel type:
Flair 200

,ĞƚŚŝĞƌďŽǀĞŶďĞƐĐŚƌĞǀĞŶƉƌŽĚƵĐƚǀŽůĚŽĞƚĂĂŶĚĞǀŽůŐĞŶĚĞƌŝĐŚƚůŝũŶĞŶ͗
iϮϬϭϰͬϱϯͬh

;K:h>ϭϱϯͬϲϮ͖ϮϮ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϰͿ

iϮϬϬϵͬϭϮϱͬh

;K:h>ϮϴϱͬϭϬ͖ϯϭͲϭϬͲϮϬϬϵͿ

iϮϬϭϳͬϭϯϲϵͬh

;K:h>ϭϵϴͬϭ͖ϮϴͲϬϳͲϮϬϭϳͿ

iZŽ,^ϮϬϭϭͬϲϱͬh

;K:h>ϭϳϰͬϴϴ͖ϬϭͲϬϳͲϮϬϭϭͿ

,ĞƚŚŝĞƌďŽǀĞŶďĞƐĐŚƌĞǀĞŶƉƌŽĚƵĐƚŝƐŐĞƚĞƐƚǀŽůŐĞŶƐŽŶĚĞƌƐƚĂĂŶĚĞŶŽƌŵĞŶ͘
iEϱϱϬϭϰͲϭ͗

ϮϬϭϳнϭϭ͗ϮϬϮϬ

iEϱϱϬϭϰͲϮ͗

ϮϬϮϭ

iE/ϲϭϬϬϬͲϯͲϮ͗

ϮϬϭϵнϭ͗ϮϬϮϭ

iEϲϭϬϬϬͲϯͲϯ͗

ϮϬϭϯнϭ͗ϮϬϭϵ

i/ϲϭϬϬϬͲϯͲϯ͗

ϮϬϭϯͬDϮ͗ϮϬϮϭ

iEϯϬϭϰϴϵͲϭϳsϯ͘Ϯ͘ϰ͗

ϮϬϮϬͲϬϵ

iEϯϬϬϯϮϴsϮ͘Ϯ͘Ϯ͗

ϮϬϭϵͲϬϳ

id^/'ϮϬϯϯϲϳsϭ͘ϭ͘ϭ͗

ϮϬϭϲͲϬϲ

hͲdǇƉĞǆĂŵŝŶĂƟŽŶĞƌƟĮĐĂƚĞϰϬϬϱϯϳϭϴ͖sdĞƐƟŶŐĂŶĚĞƌƟĮĐĂƟŽŶ/ŶƐƟƚƵƚĞ;ϬϯϲϲͿ
hͲdǇƉĞǆĂŵŝŶĂƟŽŶĞƌƟĮĐĂƚĞϭϳϮϭϰϭϯϲϲͬͬϬϭ͖dĞůĞĮĐĂƟŽŶ͘s͘;ϬϱϲϬͿ
iEϲϮϯϭϭ͗

ϮϬϭϴ

iEϲϬϯϯϱͲϭ͗

ϮϬϭϮн͗ϮϬϭϰнϭϭ͗ϮϬϭϰнϭϯ͗ϮϬϭϳн
ϭ͗ϮϬϭϵнϮ͗ϮϬϭϵнϭϰ͗ϮϬϭϵ

iEϲϬϯϯϱͲϮͲϰϬ͗

ϮϬϬϯнϭϭнϭϮнϭннϭϯн͗ϮϬϭϯ

iEϲϮϮϯϯ͗

ϮϬϬϴн͗ϮϬϬϴ

Staphorst, 04-08-2021

A. Hans

directeur

Flair 200 616590-H
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15 ERP-waarden
Technische informatieblad Flair 200 conform Ecodesign (ErP), nr. 1254/2014 (bijlage I/V)
Fabrikant:

Brink Climate Systems B.V.

Model:

Flair 200

Klimaatzone Type regeling

SEC-Waarde
in kWh/m²/a

SEC
Klasse

ŚĂŶĚďĞĚŝĞŶĚ
ŬůŽŬƌĞŐĞůŝŶŐ
ϭǆƐĞŶƐŽƌ;ZsͬKϮͬsKͿ

ͲϰϬ͕ϳϴ
Ͳϰϭ͕ϰϮ
ͲϰϮ͕ϲϮ



н

Jaarlijks
elektriciteitsverbruik(AEC)
in kWh
Ϯϱϴ
Ϯϯϳ
ϭϵϵ

ϮŽĨŵĞĞƌĚĞƌĞƐĞŶƐŽƌĞŶ;ZsͬKϮͬsKͿ

Ͳϰϰ͕ϳϭ
Ͳϳϵ͕ϵϮ
ͲϴϬ͕ϴϲ
ͲϴϮ͕ϭϮ

н
н
н
н

ϭϯϱ
ϳϵϱ
ϳϳϰ
ϳϯϲ

ϰϳϰϭ
ϵϭϬϳ
ϵϭϯϭ
ϵϭϳϵ

Ͳϴϰ͕ϲϴ
Ͳϭϱ͕ϳϯ
Ͳϭϲ͕ϯϬ
Ͳϭϳ͕ϯϳ

н




ϲϳϮ
Ϯϭϯ
ϭϵϮ
ϭϱϰ

ϵϮϳϱ
ϮϭϬϱ
Ϯϭϭϭ
ϮϭϮϮ

'ĞŵŝĚĚĞůĚ

<ŽƵĚ

ŚĂŶĚďĞĚŝĞŶĚ
ŬůŽŬƌĞŐĞůŝŶŐ
ϭǆƐĞŶƐŽƌ;ZsͬKϮͬsKͿ
ϮŽĨŵĞĞƌĚĞƌĞƐĞŶƐŽƌĞŶ;ZsͬKϮͬsKͿ

tĂƌŵ

ŚĂŶĚďĞĚŝĞŶĚ
ŬůŽŬƌĞŐĞůŝŶŐ
ϭǆƐĞŶƐŽƌ;ZsͬKϮͬsKͿ
ϮŽĨŵĞĞƌĚĞƌĞƐĞŶƐŽƌĞŶ;ZsͬKϮͬsKͿ

Jaarlijks
bespaarde
verwarming
(AHS) in kWh
ϰϲϱϱ
ϰϲϲϳ
ϰϲϵϮ

Ͳϭϵ͕ϭϵ

ϵϬ
Ϯϭϰϰ
'ĞďĂůĂŶĐĞĞƌĚƌĞƐŝĚĞŶƟĞĞůǀĞŶƟůĂƟĞƚŽĞƐƚĞůŵĞƚ
dǇƉĞǀĞŶƟůĂƟĞƚŽĞƐƚĞů͗
ǁĂƌŵƚĞƚĞƌƵŐǁŝŶŶŝŶŐ
sĞŶƟůĂƚŽƌ͗
ͲǀĞŶƟůĂƚŽƌŵĞƚƚƌĂƉůŽǌĞƌĞŐĞůŝŶŐ
dǇƉĞǁĂƌŵƚĞǁŝƐƐĞůĂĂƌ͗
ZĞĐƵƉĞƌĂƟĞǀĞŬƵŶƐƚƐƚŽĨͲƚĞŐĞŶƐƚƌŽŽŵǁŝƐƐĞůĂĂƌ
dŚĞƌŵŝƐĐŚƌĞŶĚĞŵĞŶƚ͗
ϵϮй
DĂǆŝŵĂĂůĚĞďŝĞƚ͗
ϮϬϬŵϹͬŚ
DĂǆŝŵĂĂůŽƉŐĞŶŽŵĞŶǀĞƌŵŽŐĞŶ͗
ϭϲϱt
'ĞůƵŝĚƐǀĞƌŵŽŐĞŶƐŶŝǀĞĂƵ>ǁĂ͗
ϯϵĚ;Ϳ
ZĞĨĞƌĞŶƟĞĚĞďŝĞƚ͗
ϭϱϴŵϹͬŚ
ZĞĨĞƌĞŶƟĞĚƌƵŬ͗
ϱϬWĂ
^ƉĞĐŝĮĞŬĞůĞŬƚƌŝƐĐŚŽƉŐĞŶŽŵĞŶǀĞƌŵŽŐĞŶ;^>Ϳ͗
Ϭ͕ϭϳtŚͬŵϹ
ZĞŐĞůĨĂĐƚŽƌ͗
ϭ͕ϬŝŶĐŽŵďŝŶĂƟĞŵĞƚƐƚĂŶĚĞŶƐĐŚĂŬĞůĂĂƌ
Ϭ͕ϵϱŝŶĐŽŵďŝŶĂƟĞŵĞƚŬůŽŬƌĞŐĞůŝŶŐ
Ϭ͕ϴϱŝŶĐŽŵďŝŶĂƟĞŵĞƚϭƐĞŶƐŽƌ
Ϭ͕ϲϱŝŶĐŽŵďŝŶĂƟĞŵĞƚϮŽĨŵĞĞƌĚĞƌĞƐĞŶƐŽƌĞŶ
/ŶƚĞƌŶ
Ϭ͕ϳϬ
>ĞŬŬĂŐĞΎ
ǆƚĞƌŶ
ϭ͕ϴϬй
WŽƐŝƟĞĮůƚĞƌǀĞƌǀƵŝůĚŝŶĚŝĐĂƟĞ͗
WĞƌŵĂŶĞŶƚǀĞƌůŝĐŚƚƌŽĚĞ>ŽƉƚŽĞƐƚĞůͬŽƉŚĞƚƐĐŚĞƌŵǀĂŶ&ůĂŝƌ
ƵƐĞƌŝŶƚĞƌĨĂĐĞͬŽƉĚĞƐƚĂŶĚĞŶƐĐŚĂŬĞůĂĂƌ;>ͿͬŽƉĚĞƌŝŶŬŝƌ
ŽŶƚƌŽů͘
Attentie! sŽŽƌĞĞŶŽƉƟŵĂůĞĞŶĞƌŐŝĞĞĸĐŝģŶƟĞĞŶĞĞŶŐŽĞĚĞ
ǁĞƌŬŝŶŐŝƐŚĞƚŶŽŽĚǌĂŬĞůŝũŬƌĞŐĞůŵĂƟŐĚĞĮůƚĞƌƐƚĞŝŶƐƉĞĐƚĞƌĞŶ
ĞŶĞǀĞŶƚƵĞĞůƚĞƌĞŝŶŝŐĞŶŽĨƚĞǀĞƌǀĂŶŐĞŶ͘
/ŶƚĞƌŶĞƚĂĚƌĞƐǀŽŽƌĚĞŵŽŶƚĂŐĞͲŝŶƐƚƌƵĐƟĞƐ͗
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ďƌŝŶŬĐůŝŵĂƚĞƐǇƐƚĞŵƐ͘ŶůͬƐƵƉƉŽƌƚͬĚŽǁŶůŽĂĚƐ
ǇƉĂƐƐ͗
:Ă͕ϭϬϬйďǇƉĂƐƐ
Ύ
DĞƟŶŐĞŶƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚĚŽŽƌŚĞƚdt>ǀŽůŐĞŶƐĚĞEϭϯϭϰϭͲϳƐƚĂŶĚĂƌĚ
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Classiﬁcatie vanaf 1 januari 2016
^ŬůĂƐƐĞ;Η'ĞŵŝĚĚĞůĚĞŬůŝŵĂĂƚǌŽŶĞΗͿ

^ŝŶŬtŚͬŵϸͬĂ

н;DĞĞƐƚĞĸĐŝģŶƚͿ

^фͲϰϮ



ͲϰϮч^фͲϯϰ



Ͳϯϰч^фͲϮϲ



ͲϮϲч^фͲϮϯ



ͲϮϯч^фͲϮϬ

;DŝŶƐƚĞĸĐŝģŶƚͿ

ͲϮϬч^фͲϭϬ

Flair 200 616590-H
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16 Recyclen
Recyclen

Bij de vervaardiging van dit toestel is gebruik gemaakt van duurzame
materialen.
De verpakkingsmaterialen dient u op verantwoorde wijze en conform de
geldende overheidsbepalingen af te voeren.
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͘ŝŶĨŽΛďƌŝŶŬĐůŝŵĂƚĞƐǇƐƚĞŵƐ͘Ŷů
ǁǁǁ͘ďƌŝŶŬĐůŝŵĂƚĞƐǇƐƚĞŵƐ͘Ŷů

616590-H

Brink Climate Systems B.V.
WŽƐƚďƵƐϭϭ͕E>ͲϳϵϱϬ^ƚĂƉŚŽƌƐƚ
d͗нϯϭ;ϬͿϱϮϮϰϲϵϵϰϰ

