Hoofdstuk 5

Installeren

5.1 Installeren algemeen
5.1.1 Plaatsen toestel
Voor het openen van het toestel moet men eerst beide gekleurde strips naar zich toe trekken uit de klembevestiging; hierna
kan men het voordeksel losschroeven. Bij het op de plek zetten
van de luchtverwarmer moet rekening gehouden worden met
de volgende punten:



3ODDWVKHWWRHVWHOLQHHQYRUVWYULMHUXLPWH



'H OXFKWYHUZDUPHU NDQ ZRUGHQ XLWJHYRHUG PHW HHQ YULMH
retour.
Hierbij staat dan de opstellingsruimte in open verbinding
met de rest van de woning.
(Voorwaarde is dat de verbrandingsluchttoevoer is aangesloten)



3ODDWVKHWWRHVWHO]RGLFKWPRJHOLMNELMURRNJDVDIYRHUHQ
verbrandingsluchttoevoerkanaal.



3ODDWVKHWWRHVWHO]RFHQWUDDOPRJHOLMNWHQRS]LFKWHYDQGH
luchtkanalen.



2SHHQYRFKWLJHYORHUPRHWGHOXFKWYHUZDUPHUYHUKRRJG
worden opgesteld.



3ODDWV KHW WRHVWHO RS HHQ WRHJDQNHOLMNH SODDWV ZDDU YROdoende ruimte is voor service.



6WHOKHWWRHVWHOWULOOLQJVYULMHQZDWHUSDVRS



=HWKHWWRHVWHOYULMYDQGHZDQGHQKHWSODIRQG



=RUJDOWLMGYRRUPLQVWHQVPYULMHUXLPWHDDQGHYRRU]LMde van het toestel met een vrije stahoogte van minimaal
180 cm in verband met onderhoud.



'HYRRUVFKULIWHQYRRUKHWDDQVOXLWHQYDQFRQGHQVYRUPHQde gasgestookte toestellen op de binnenriolering in woning
en woongebouwen, NEN 3287.



(YHQWXHOH DDQYXOOHQGH YRRUVFKULIWHQ YDQ GH SODDWVHOLMNH
nutsbedrijven.



'HLQVWDOODWLHYRRUVFKULIWHQYDQGH$OOXUHVHULH



'H PDQWHO YDQ KHW $OOXUH WRHVWHO LV OXFKWGLFKW XLWJHYRHUG
en vormt een deel van de verbrandingsluchttoevoer. Het is
daarom vereist dat bij een werkend toestel het deksel aan
de voorzijde juist gemonteerd is en goed afsluit.

5.1.2 Vrije ruimte rondom toestel
Voor de vrije ruimte rondom het toestel gelden een aantal eisen:


7XVVHQURRNJDVDIYRHUNDQDDOHQHYHQWXHHOEUDQGEDDUPDteriaal dient een vrije ruimte van tenminste 5 cm te worden
aangehouden.

5.1.3 Voorschriften
Het installeren van de luchtverwarmer Allure-serie moet geschieden overeenkomstig:


'H YHLOLJKHLGVYRRUVFKULIWHQ YRRU FHQWUDOH YHUZDUPLQJVLQstallaties, NEN 3028.



'HUHOHYDQWHDUWLNHOHQLQKHWBouwbesluit.



9
 RRUVFKULIWYRRUWRHYRHUYDQYHUEUDQGLQJVOXFKWDIYRHUYDQ
verbrandingslucht, NEN 2757.



'H YHLOLJKHLGVEHSDOLQJHQ YRRU ODDJVSDQQLQJVLQVWDOODWLHV
NEN 1010.

5.1.4 Voorschriften kunststof luchttoevoer- en rookgasafvoermateriaal PP
 'H SURGXFWHQ YRRU KHW OXFKWWRHYRHU HQ URRNJDVDIYRHUV\steem met label ‘Brink HR’ zijn gemaakt van een hoogwaardige kwaliteit kunststof polypropyleen (PP).
 +HW NXQVWVWRI OXFKWWRHYRHU HQ URRNJDVDIYRHUPDWHULDDO
‘Brink HR’ mag alleen in combinatie met de Allure toestellen
gebruikt worden (toestelgebonden gekeurd volgens CE dossier Gastec met rapportnummer 170259),
 +HW NXQVWVWRI OXFKWWRHYRHU HQ URRNJDVDIYRHUPDWHULDDO
‘Brink HR’ voldoet aan het Bouwbesluit, hetgeen wordt aangetoond met een gelijkwaardigheidverklaring van TNO met
rapportnummer 2003-CVB-B0500.
 +HW parallelle kunststof luchttoevoer- en rookgasafvoermateriaal ‘Brink HR’ is getest volgens KE 94 (Rapport sch/
IP/239, Gastec Technology) en bewijst daarmee een ver10

wachte levensduur van minimaal 15 jaar te hebben, toegepast in een condenserend verbrandingsgasmilieu van maximaal 120 °C.
Zowel het luchttoevoer- als het rookgasafvoermateriaal is in
de kleur wit uitgevoerd.
 +HW concentrische kunststof luchttoevoer- en rookgasafvoermateriaal ‘Brink HR’ is gekeurd volgens KE 199 (Rapportnummer 172386, Gastec QA) en bewijst daarmee een
verwachte levensduur van minimaal 15 jaar te hebben,
toegepast in een condenserend verbrandingsgasmilieu van
maximaal 120 °C.
Het luchttoevoermateriaal is in de kleur wit uitgevoerd en het
rookgasafvoermateriaal is translucent.
 9RRUKHWEHXJHOHQ]LHWP
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Gebruik altijd de juiste Brink rookgasafvoer- en luchttoevoerartikelen bij plaatsing van een Allure luchtverwarmer!
Voor de juiste Brink artikelcodes van deze artikelen raadpleeg onderstaande tabel.
Brink
artikelcode

Omschrijving

Toestel categorie

122005

Dakdoorvoer D80 - D125

C32

122010

HR Dakdoorvoer D80 - D125 met broekstuk

C32

122040

Dakdoorvoermanchet D100 - D131 0-55°

C32

122050

DDV manchet D100 - D131 mm platdak

C32

122051

DDV manchet D150 - D186 mm platdak

C32

122020

HR muurdoorvoer D80 - D125 met broekstuk

C12

122025

Muurdoorvoer D80 - D125

C12

122060

Set kunststof muurplaten ten behoeve van horizontale doorvoer

C12

123010

PP rookgasafvoerbuis L250 D80

C12/C32

123020

PP rookgasafvoerbuis L500 D80

C12/C32

123030

PP rookgasafvoerbuis L1000 D80

C12/C32

123040

PP rookgasafvoerbuis L2000 D80

C12/C32

123050

PP rookgasafvoerbocht 45° D80

C12/C32

123060

PP rookgasafvoerbocht 87° D80

C12/C32

123080

Koppelstuk D80 Flex/ mof

C32/C92

124090

Centrocin smeermiddel (50ml)

C12/C32

125000

Inspectie pijp L273 D80

C12/C32

125001

Inspectie bocht L273 D80

C12/C32

125003

Bocht met ondersteuningbeugel 87°

C12/C32

125010

Broekstuk concentrisch naar parallel

C12/C32/C92

125020

Concentrische muurverbinder (D80 - D125)

C32/C92

125030

Schoorsteenkap ten behoeve van grespot

C32/C92

125040

Flexibele schoorsteenvoering D80

C32/C92

125050

Afstandhouder

C32/C92

125060

Bocht 80 mm met schoorsteen steun

C32/C92

125070

Koppelstuk Flexibel/ Flexibel

C32/C92

125080

PP muurplaat D125 wit

C32/C92

125090

Trekhulp met touw voor D80; touwlengte 23m

C32/C92

124010

Concentrisch rookgasafvoerbuis L250 D80

C12/C32

124020

Concentrisch rookgasafvoerbuis L500 D80

C12/C32

124030

Concentrisch rookgasafvoerbuis L1000 D80

C12/C32

124040

Concentrisch rookgasafvoerbuis L2000 D80

C12/C32

124050

Concentrisch rookgasafvoerbocht 45° D80

C12/C32

124060

Concentrisch rookgasafvoerbocht 87° D80

C12/C32

124080

Beugel 100 - 131 PP wit

C12/C32

125005

Revisie bocht concentrisch L265 D125-D80

C12/C32

125006

KAS concentrisch L170 D125 - D80

C12/C32

649808

Kunststof klembeugel DN80

C12/C32
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5.2 Luchttoevoer- en rookgasafvoer
5.2.1 Overzicht parallel luchttoevoer- en rookgasafvoersysteem vertikaal - Toestelcategorie C32

 9HUEUDQGLQJVOXFKW
 5RRNJDVVHQ

Verticaal parallel toe- en afvoersysteem Allure-toestel

12
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5.2.2 Overzicht parallel luchttoevoer- en rookgasafvoersysteem horizontaal - Toestelcategorie C12

Ø80

120

Ø80

1189

 9HUEUDQGLQJVOXFKW
 5RRNJDVVHQ

Horizontaal parallel toe- en afvoersysteem Allure-toestel

5.2.3 Lengte parallel luchttoevoer- en rookgasafvoersysteem - horizontaal & vertikaal
Enkelwandig Ø80
Toestel
Maximale lengte L* [m]
B-16 HR(D)

20

B-25 HR(D)

20

B-40 HR(D)

15

Opmerking:
,QGLHQPHQHHQDIZLMNHQGHVLWXDWLH
KHHIWWHQRS]LFKWHYDQGHLQGLWLQ
VWDOODWLHYRRUVFKULIWEHVFKUHYHQRP
VWDQGLJKHGHQ ZRUGW JHDGYLVHHUG
FRQWDFWRSWHQHPHQPHWGHIDEUL
NDQWYRRUGHMXLVWHDIYRHUHQWRH
YRHUOHQJWHQ

* Voor L zie afbeeldingen.
Per bocht (R/D= 0,5) geldt een equivalente lengte van:
* bocht 45°
1,00 m
* bocht 90°
3,00 m
- Voor het beugelen zie §5.2.10 t/m §5.2.12.

Zorg ervoor dat de mofverbindingen van de rookgasafvoer en luchttoevoermaterialen goed afsluiten
en niet kunnen losraken. Het niet goed bevestigen van de rookgasafvoer en de luchttoevoer kan tot
gevaarlijke situaties leiden of lichamelijk letsel tot gevolg hebben.
Controleer alle rookgas- en luchtvoerende delen op dichtheid.
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5.2.4 Montagehandleiding parallel luchttoevoer- en rookgasafvoersysteem - horizontaal & vertikaal

min.3°
(=55 mm/ m)

min.3°
(=55 mm/ m)

Montagehandleiding horizontaal en vertikaal parallel toe- en afvoersysteem Allure-toestel

14
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5.2.5 Overzicht concentrisch luchttoevoer- en rookgasafvoersysteem vertikaal - Toestelcategorie C32

 9HUEUDQGLQJVOXFKW
 5RRNJDVVHQ
Verticaal concentrisch toe- en afvoersysteem Allure-toestel

5.2.6 Overzicht concentrisch luchttoevoer- en rookgasafvoersysteem horizontaal - Toestelcategorie C12

 9HUEUDQGLQJVOXFKW
 5RRNJDVVHQ
Horizontaal concentrisch toe- en afvoersysteem Allure-toestel
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5.2.7 Lengte concentrisch luchttoevoer- en rookgasafvoersysteem - horizontaal & vertikaal
Enkelwandig Ø80-125
Toestel
Maximale lengte L* [m]
B-16 HR(D)

12

B-25 HR(D)

12

B-40 HR(D)

12

* Voor L zie afbeeldingen.

Per bocht (R/D= 0,5) geldt een equivalente lengte van:
* bocht 45°
* bocht 90°

1,00 m
3,00 m

Opmerking:
,QGLHQ PHQ HHQ DIZLMNHQGH VLWXDWLH KHHIW WHQ RS]LFKWH
YDQ GH LQ GLW LQVWDOODWLHYRRUVFKULIW EHVFKUHYHQ RPVWDQ
GLJKHGHQZRUGWJHDGYLVHHUGFRQWDFWRSWHQHPHQPHW
GHIDEULNDQWYRRUGHMXLVWHDIYRHUHQWRHYRHUOHQJWHQ
- Voor het beugelen zie §5.2.10 t/m §5.2.12.

5.2.8 Montagehandleiding concentrisch luchttoevoer- en rookgasafvoersysteem - horizontaal & vertikaal

min.3°
(=55 mm/ m)
min.3°
(=55 mm/ m)

Montagehandleiding horizontaal en vertikaal concentrisch toe- en afvoersysteem Allure-toestel
16
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5.2.9 Overzicht schoorsteenrenovatie - Toestelcategorie C92
2
2

1

1

Grespot

Grespot

5

5

3

3
6
6
4

9

8
10
11

7

4

8

11

10

9

Schoorsteenrenovatie met onderaansluiting

Schoorsteenrenovatie met zijaansluiting

/XFKWWRHYRHUNDQDDOPRHWHHQPLQLPDOHDIPHWLQJKHEEHQYDQ[FP







6FKRRUVWHHQNDSPHWJUHVSRWDDQVOXLWLQJ$UWQU
%ROGUDDGURRVWHU
)OH[LEHOHEXLV$UWQU
9HUOHQJVWXN$UWQU
.RSSHOVWXN$UWQU
$IVWDQGKRXGHU$UWQU







%RFKWPHWVFKRRUVWHHQVWHXQ$UWQU
0XXUSODDW$UWQU
2YHUJDQJVVWXN$UWQU
&RQFHQWULVFKHPXXUGRRUYRHU$UWQU
&RQFHQWULVFKYHUOHQJVWXN

Lengte afvoersysteem schoorsteenrenovatie
Toestel

Maximale lengte L [m] (Ø80)

B-16 HR(D)

12

B-25 HR(D)

12

B-40 HR(D)

12

Per bocht (R/D= 0,5) geldt een equivalente lengte van:
* bocht 45°
* bocht 90°

+HW LV WRHJHVWDDQ RP ÀH[LEHOH DIYRHUEXLV WH JHEUXLNHQ DOV
URRNJDVDIYRHU %LM WRHSDVVLQJ YDQ ÀH[LEHOH DIYRHUEXLV ]DO GH
afvoerlengte L in de tabel 40% korter worden.

1,00 m
3,00 m

Opmerking:
,QGLHQPHQHHQDIZLMNHQGHVLWXDWLHKHHIWWHQRS]LFKWHYDQ
GH LQ GLW LQVWDOODWLHYRRUVFKULIW EHVFKUHYHQ RPVWDQGLJKH
GHQZRUGWJHDGYLVHHUGFRQWDFWRSWHQHPHQPHWGHIDEUL
NDQWYRRUGHMXLVWHDIYRHUHQWRHYRHUOHQJWHQ

- Voor het beugelen zie §5.2.10 t/m §5.2.12.
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5.2.10 Beugelen algemeen
Belangrijk:
 'H]HYRRUVFKULIWHQJHOGHQYRRU]RZHOFRQFHQWULVFKHDOVSDUDOOHOOHURRNJDVDIYRHUV\VWHPHQ
 +HWURRNJDVDIYRHUV\VWHHPGLHQWWHZRUGHQEHYHVWLJGDDQHHQVWHYLJHFRQVWUXFWLH
 +RXGHHQDIVFKRWDDQYDQJUDGHQ PPP DDQQDDUKHWWRHVWHOYRRUHHQFRUUHFWHDIYRHUYDQFRQGHQVZDWHU
 3DVGRRUGHIDEULNDQWYRRUJHVFKUHYHQEHXJHOVWRHEHKRUHQGHELMKHWURRNJDVDIYRHUV\VWHHP
 (UPRHWRPHONHPRI¿[HUHQGJHEHXJHOGZRUGHQZDDUELMGHEHXJHORSGHPRI QLHWRSGHEXLV JHPRQWHHUGGLHQWWH
ZRUGHQRIHHQQLHW¿[HUHQGHEHXJHORSGHEXLV]RGDWXLW]HWWLQJYDQKHWPDWHULDDORSJHYDQJHQNDQZRUGHQ
 8LW]RQGHULQJELMDDQVOXLWLQJRSWRHVWHO,QGLHQGHYHUOHQJEXL]HQYRRUHQQDGHHHUVWHERFKWNRUWHU]LMQGDQPPGLHQW
het 2e element na de eerste bocht voorzien te worden van een beugel.
 3HUIDEULNDQWEHVWDDQHUYHUVFKLOOHQGHPHWKRGHVYDQNRSSHOHQHQYHUELQGHQ+HWLVQLHWWRHJHVWDDQRPPDWHULDOHQOHLdingen of verbindingsmethodes van verschillende fabrikanten door elkaar heen te gebruiken.

5.2.11 Beugelen enkelwandig PP rookgasafvoer
1 Voorwaarden
Dit installatievoorschrift is alleen van toepassing op een kunststof verbindingsleiding voor rookgas onder de volgende voorwaarden:
 5RRNJDVDIYRHUJHEUXLNYDQ&(JRHGJHNHXUGPDWHULDDOFI
EN 14471 T120-H1-O-W2-O20-I-D-L
 $DQVOXLWLQJRSFRQGHQVHUHQGYHUZDUPLQJVWRHVWHOPHWLQJHbouwde ventilator

 0D[LPDOHURRNJDVWHPSHUDWXXU&
 (QNHOZDQGLJHQQLHWÀH[LEHO
 ,QGHRSVWHOOLQJVUXLPWHYDQKHWWRHVWHO
 ,QKHW]LFKW
 'LDPHWHUVPPPP

2 Algemene installatie-aanwijzingen
.XQVWVWRႇHQ]HWWHQXLWHQNULPSHQRQGHULQYORHGYDQWHPSHUDtuurswisselingen.
Daarom dient rekening gehouden te worden met de volgende
aandachtspunten:

10 mm

max.

 6FKXLIGHSLMSHQPD[LPDDOLQHONDDU

1

2

 7UHN]HYHUYROJHQVYRRUKHWEHXJHOHQPPXLWHONDDURP
uitzetting toe te staan.
10 mm is voldoende voor buizen van 2 meter lang.

min.
40 mm

 'HPLQLPDOHLQVWHHNGLHSWHYDQPRႇHQHQVSLHHLQGHQLV
mm na montage (zie voor meer informatie punt 4 “beugelen”).

10 mm

Stroomrichting
rookgassen

 0RQWHHUVSDQQLQJVYULM
 9HUELQGLQJHQQLHWVFKURHYHQRISDUNHUHQ
 9HUERGHQ GH YHUELQGLQJHQ WH NLWWHQ VFKXLPHQ RI SODNNHQ
(bijv. PUR/siliconen etc.).
 0L[JHHQHOHPHQWHQ FRPSRQHQWHQ YDQYHUVFKLOOHQGHIDEULkanten/materialen,anders dan toegelaten door fabrikant.
 +HWRYHUJDQJVVWXNZRUGWORVPHHJHOHYHUGPHWGHGDNGRRUvoer. Bij een parallel kunststof luchttoevoer- en rookgasafvoersysteem ‘Brink HR’ moet het overgangsstuk aan de
dakdoorvoer gemonteerd worden.
 6PHHULQGLHQQRGLJGHDIGLFKWLQJHQXLWVOXLWHQGPHW&HQWURcerin of water.
Let op!! Gebruik geen vet, zuurvrije vaseline of olie!
18
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3 Afkorten en afschot
 9RRUNRPKHWEHVFKDGLJHQYDQGHDIGLFKWULQJHQGRRUKDDNVDIWHNRUWHQHQGH]DDJNDQWDIWHVFKXLQHQHQWHRQWEUDPHQ
 =RUJYRRUHHQDIVFKRWYDQJUDGHQ PPP QDDUKHWWRHVWHOYRRUHHQFRUUHFWHDIYRHUYDQKHWFRQGHQV
4 Beugelen
Het correct beugelen van het rookgasafvoersysteem is uitermate belangrijk voor een langdurig veilige installatie!
 %HXJHOLHGHUHERFKWRIYHUOHQJEXLV¿[HUHQGRSGHPRI
 3DVXLWVOXLWHQGELMKHWURRNJDVDIYRHUV\VWHHPEHKRUHQGHEHXJHOVYDQKHWYRRUJHVFKUHYHQW\SHHQIDEULNDQWWRH DOWLMGGRRUIDEULkant voorschreven beugels toepassen).
Het benodigde aantal beugels en de juiste plaats ervan kan als volgt worden bepaald:
%LMLHGHUHYHUELQGLQJJH¿[HHUGHEHXJHO ) RSGHPRI
De afstand tussen de beugels mag maximaal 1 meter zijn.
%LMHOHPHQWHQGLHODQJHU]LMQGDQPHWHUGLHQHQWXVVHQWZHHPRႇHQRIPHHUVFKXLYHQGH 6 
beugels aangebracht worden. Schuivend betekent: schuiven van pijp moet mogelijk zijn. Verdeel
de afstand tussen beugels gelijkmatig.

Verticale leiding

%LMLHGHUHYHUELQGLQJJH¿[HHUGHEHXJHO ) RSGHPRI
%LMHOHPHQWHQGLHODQJHU]LMQGDQPHWHUGLHQHQWXVVHQWZHHPRႇHQRIPHHUVFKXLYHQGH 6 
beugels aangebracht te worden. Schuivend betekent: schuiven van pijp moet mogelijk zijn. De
afstand tussen de beugels mag maximaal 2 meter zijn. Verdeel de afstand tussen beugels gelijkmatig.

Laatste element voor de
doorvoer/schacht

Beugel altijd het laatste element van de aansluitleiding voor de doorvoer/schacht. Indien dit laatste element een bocht is, kan ook het voorliggende element (op de mof) gebeugeld worden.
(Noot: in situaties met een maximale lengte van 0,5 m kan deze beugel de enige beugel in het
aansluitsysteem zijn)

Uitzondering voor een kort
systeem, directe aansluiting
op het toestel

Indien de verbindingsleidingen voor en na de eerste bocht beide korter zijn dan 0,25 m, dan kunnen de beugels op deze elementen achterwege blijven. De eerste beugel wordt in ieder geval
geplaatst op maximaal 0,5 m vanaf het toestel.

max. 0,5 m

m

max. 2 m

max. 0,25 m

.1

ax

m

m

max. 0,25 m

m

min
3°(
50
m
m
/

.1
ax
m

)
m

5
,2
.0
ax
m

max. 2 m

max. 2 m

Horizontale en schuinlopende leidingen

max. 0,25 m
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5.2.12 Beugelen concentrisch PP rookgasafvoer
1 Voorwaarden
Dit installatievoorschrift is alleen van toepassing op een concentrische verbindingsleiding voor rookgasafvoer en luchttoevoer onder de volgende voorwaarden:
 $DQVOXLWLQJRSFRQGHQVHUHQGYHUZDUPLQJVWRHVWHOPHWLQJHbouwde ventilator

 6WDUUHFRQFHQWULVFKHOHLGLQJPHWNXQVWVWRIURRNJDVSLMS ELQnenpijp).
 ,QGHRSVWHOOLQJVUXLPWHYDQKHWWRHVWHO
 ,QKHW]LFKW
 'LDPHWHUPP

 0D[LPDOHURRNJDVWHPSHUDWXXU&
 +HW RYHUJDQJVVWXN ZRUGW ORV PHHJHOHYHUG PHW GH GDNdoorvoer. Bij een concentrisch kunststof luchttoevoer- en
rookgas-afvoersysteem ‘Brink HR’ moet het overgangsstuk
direct op het toestel worden geplaatst.

2 Algemene installatie-aanwijzingen
 0RQWHHUVSDQQLQJVYULM
 9HUELQGLQJHQQLHWVFKURHYHQRISDUNHUHQ
 9HUERGHQ GH YHUELQGLQJHQ WH NLWWHQ VFKXLPHQ RI SODNNHQ
(bijv. PUR/siliconen etc.).
 0L[JHHQHOHPHQWHQ FRPSRQHQWHQ YDQYHUVFKLOOHQGHIDEULkanten/materialen,anders dan toegelaten door fabrikant.
3 Afkorten en afschot
 9RRUNRPKHWEHVFKDGLJHQYDQGHDIGLFKWULQJHQGRRUKDDNV
af te korten en de zaagkant af te schuinen en te ontbramen.
 =RUJYRRUHHQDIVFKRWYDQJUDGHQ PPP QDDUKHW
toestel voor een correcte afvoer van het condens.

 6PHHULQGLHQQRGLJGHDIGLFKWLQJHQXLWVOXLWHQGPHW&HQWURcerin of water.
Let op!! Gebruik geen vet, zuurvrije vaseline of olie!!
 %LMKHWLQNRUWHQYDQFRQFHQWULVFKNXQVWVWRIOXFKWWRHYRHUHQ
rookgasafvoermateriaal ‘Brink HR’ moet de binnenpijp 10
mm langer afgezaagd worden dan de buitenpijp.

4 Beugelen
Het correct beugelen van het concentrische rookgasafvoersysteem is uitermate belangrijk voor een langdurig veilige installatie!
 3DVXLWVOXLWHQGEHXJHOVYDQKHWYRRUJHVFKUHYHQW\SHWRH
Het benodigde aantal beugels en de juiste plaats ervan kan als volgt worden bepaald:
Horizontale en schuinlopende leidingen

De afstand tussen de beugels mag maximaal 1 meter zijn.
%LM HOHPHQWHQ GLH ODQJHU ]LMQ GDQ  PHWHU GLHQHQ WXVVHQ WZHH PRႇHQ  RI PHHUGHUH EHXJHOV
aangebracht te worden.
Verdeel de afstand tussen beugels gelijkmatig.

Verticale leiding

Maximale beugelafstand is 2 meter.
%LMHOHPHQWHQGLHODQJHU]LMQGDQPHWHUGLHQHQWXVVHQWZHHPRႇHQRIPHHUVFKXLYHQGH 6 
beugels aangebracht te worden. Schuivend betekent: schuiven van pijp moet mogelijk zijn. De
afstand tussen de beugels mag maximaal 1 meter zijn.
Verdeel de afstand tussen beugels gelijkmatig.

Uitzondering voor een kort
systeem, directe aansluiting
op het toestel

Indien de verbindingsleidingen voor en na de eerste bocht beide korter zijn dan 0,25 m, dan kan
de beugel op de eerste bocht achterwege blijven. De eerste beugel wordt in ieder geval geplaatst
op maximaal 0,5 m vanaf het toestel.

Laatste element voor de
doorvoer/schacht

Beugel altijd het laatste element van de aansluitleiding voor de doorvoer/schacht. Indien dit laatste element een bocht is, kan ook het voorliggende element (op de mof) gebeugeld worden.
(Noot: in situaties met een maximale lengte van 0,5 m kan deze beugel de enige beugel in het
aansluitsysteem zijn)
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max. 0,25 m

5.3 Aansluiten kanalen
Voor de Allure-serie zijn standaard warmeluchtverdeelkasten
OHYHUEDDU'H]HZRUGHQELMHHQERYHQXLWEOD]HQG 8SÀRZ WRHstel op het toestel geplaatst en bij een onderuitblazend (DownÀRZ WRHVWHOonder het toestel. Voor de bevestiging van de warPHOXFKWYHUGHHONDVW 8SÀRZ RIUHWRXUOXFKWNDVW 'RZQÀRZ DDQ
het toestel zijn S-strippen leverbaar. Op de warmeluchtverdeelkast worden de warmeluchtkanalen aangesloten.



/HJUHWRXUNDQDOHQDOWLMG]RGDQLJGDWKHWJHHQJHOXLGVVOXLzen worden, dus geen rechte verbinding tussen twee vertrekken.




$DQVOXLWHQUHWRXU
 %LMHHQ8SÀRZWRHVWHOKHWUHWRXUNDQDDODDQVOXLWHQRS
een podium of de opstellingsruimte; eventueel is het
UHWRXUNDQDDODDQWHVOXLWHQPHWHHQ¿OWHUFDVVHWWH]LMaansluiting.
Voor een toestel met een open retour via een zijaansluiting is een akoestische retourplaat leverbaar.











9RRU]LHGHEXLWHQOXFKWDDQVOXLWLQJ YDQHHQLQUHJHONOHSHQ
sluit het aan op het retourkanaal.



+HWLVQRRG]DNHOLMNGDWHONWRHVWHOLVYRRU]LHQYDQHHQ¿OWHU



%LMWRHSDVVLQJYDQÀH[LEHOHVODQJHQPRHWHUUHNHQLQJPHH
gehouden worden, dat de slang na verloop van tijd vervangen dient te kunnen worden.

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


3ODDWVLQHONHDIWDNNLQJYDQGHZDUPHOXFKWYHUGHHONDVWRI
het hoofdkanaal een regelklep.



,VROHHUDOOHZDUPHOXFKWNDQDOHQLQFOXVLHIURRVWHUVFKRHQHQ
en het buitenluchtkanaal.



%UHQJHHQYRFKWDIVOXLWHQGHODDJRPKHWLVRODWLHPDWHULDDO
aan om opname van vocht uit de omringende lucht te voorkomen.



+HWDGYLHVLVRPELMHHQGRZQÀRZWRHVWHOJHHQNOHLQHDItakking aan de achterzijde van de warmeluchtverdeelkast
te maken. Door een nog onvolledige menging van de lucht
zal de luchtstroom aan de achterzijde van het toestel kouder zijn dan de gemiddelde luchttemperatuur in de warmeluchtverdeelkast.

%LMHHQ'RZQÀRZWRHVWHOKHWUHWRXUNDQDDODDQVOXLWHQ
RS GH ¿OWHU UHWRXUOXFKWNDVW RI GH RSVWHOOLQJVUXLPWH
Eventueel is het retourluchtkanaal aan te sluiten met
HHQ¿OWHUFDVVHWWH]LMDDQVOXLWLQJ
9RRUHHQWRHVWHOPHWRSHQUHWRXULVHHQ¿OWHUFDVVHWWH
RSHQ UHWRXU RI HHQ ¿OWHUFDVVHWWH ]LMDDQVOXLWLQJ PHW
akoestische retourplaat leverbaar.
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5.3.1 Overzicht aansluitmogelijkheden
175 mm
175 mm
175 mm
125 mm
125 mm
110 mm

120
630
40

B-16/3400
B-25/3400
B-40/3400
B-16/2100
B-25/2100
B-16/1350

A
'RZQÀRZ
495 x 352
max. 25

1100

1200

E

25

B-16/3400
B-25/3400
B-40/3400
B-16/2100
B-25/2100
B-16/1350

600 mm
600 mm
600 mm
500 mm
500 mm
400 mm

597
650
740

Aansluitpunten Allure-serie

UPFLOW HR-TOESTEL

DOWNFLOW HR-TOESTEL

A

Doorvoer luchttemperatuurvoeler

Doorvoer netvoedingskabel 230 V.

B

Doorvoer netvoedingskabel 230 V.

Doorvoer gasleiding

C

Doorvoer ruimtethermostaat kabel

Doorvoer luchttemperatuurvoeler

D

Doorvoer condenswaterafvoer

Doorvoer condenswaterafvoer

E

Doorvoer gasleiding

Doorvoer ruimtethermostaat

5.3.2 Montage
'HPRQWDJHYDQZDUPHOXFKWYHUGHHONDVW¿OWHUNDVWSRGLXPHQ
luchtkanalen staat beschreven in de Brink montagehandleiding.
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5.4.1 Gasaansluiting
De maat en het verloop van de gastoevoer dienen in overeenstemming te zijn met de voorschriften van het plaatselijke
Energiebedrijf en de voorschriften voor aardgasinstallaties. De
gastoevoerleiding wordt standaard rechts het toestel ingevoerd. Gebruik hiervoor een passende wartel. Links aansluiten
is mogelijk door een gat in het linker zijpaneel.
Opmerking
+HWJDWLQKHWUHFKWHUSDQHHOPRHWGDQOXFKWGLFKWZRUGHQ
DIJHVORWHQ9HUZLVVHOKLHUYRRUGHWXOHVYDQKHWOLQNHUHQ
KHWUHFKWHU]LMSDQHHO
De gastoevoerleiding wordt met 1/2” aansluiting rechtstreeks
op de haakse verloop van de beveiligingsafsluiter in het toestel
aangesloten.

5.4.2 Afstellen voor hoog calorisch gas (gascategorie I2E)
Het Allure toestel is af fabriek afgesteld voor laag calorisch
aardgas (gascategorie I2K).
De beveiligingsafsluiter is door de fabrikant afgesteld en mag
door de installateur niet gewijzigd worden zonder gespecialiseerde analyse apparatuur.

Het afstellen van het Allure toestel voor gascategorie I2E gaat
op de volgende manier:
 9HUYDQJ KHW OXFKWUHVWULFWLHSODDWMH RS GH PHQJNDPHU GRRU
het luchtrestrictieplaatje voor gascategorie I2E.
 6WHOGHVWDSQU¶V Stap nr. B-16 HR(D) B-25 HR(D) B-40 HR(D)
19, 20 & 21 in
19
4700
4900
5200
volgens tabel:
20
1750
1750
1650
21

4500

4500

3250

Geadviseerd wordt om een losneembare koppeling direct buiten het toestel te plaatsen in verband met eventuele latere demontage van diverse onderdelen in het toestel.
Bij het afpersen van de gastoevoerleiding moet de beveiligingsafsluiter nog niet zijn aangesloten of de gastoevoer moet voor
de beveiligingsafsluiter zijn afgesloten, dit in verband met beschadigen van de beveilingsafsluiter. De maximale druk voor
het afpersen bedraagt 125 mbar.
Waarschuwing
2QWOXFKWGHJDVOHLGLQJYRRUKHWLQZHUNLQJVWHOOHQYDQ
KHWWRHVWHO

 9RRU KHW YHUDQGHUHQ YDQ GH VWDSQXPPHUV PHW KHW LQVWHOmenu zie paragraaf 6.4.
Let er bij het wijzigen van de genoemde stapnummers op
dat niet per ongeluk andere stapnummers gewijzigd worden. Dit kan het goed functioneren van het toestel ernstig
belemmeren.
 &RQWUROHHU GH YHUEUDQGLQJVZDDUGHQ YDQ KHW WRHVWHO RS
hoogstand per gascategorie volgens onderstaande tabel
B-16 HR(D)
gascategorie

B-25 HR(D)

B-40 HR(D)

CO2 [%] O2 [%] CO2 [%] O2 [%] CO2 [%] O2 [%]

I2K

9,2

4,2

9,5

3,7

9,5

3,7

I2E

9,3

4,3

9,6

3,8

9,6

3,8

5.5 Condenswaterafvoer
Er dient voor de juiste werking van het toestel een condenswaterafvoer te worden aangesloten. Het toestel is daarvoor aan
de rechterzijde in het casco voorzien van een sifon met een
standaard uitvoer in het rechter zijpaneel. Op de sifon kan de
afvoer naar buiten worden aangesloten.
Ook kan de afvoer door het linkerzijpaneel gevoerd worden.
'DDUWRHPRHWGHVLIRQZRUGHQJHGUDDLG+HWVWXNDIYRHU
binnen het toestel moet echter losneembaar worden gemonteerd in verband met demontage van andere componenten in
het toestel. Let na uitvoer aan de linkerzijde er wel op dat met
behulp van de blinde tule het gat aan de rechterzijde wordt afgedicht. Verwissel hiervoor de tules van het linker en het rechter zijpaneel. De aansluiting op de condenswaterafvoer heeft
een diameter van 32 mm.
Voor de juiste werking van het toestel moet de condenswaterafvoer open op het waterafvoersysteem worden aangesloten,
voorzien van een trechter en een extra stankafsluiter of sifon
]LH¿JXXU 'HFRQGHQVZDWHUDIYRHUYDQKHWWRHVWHOPDJQRRLW
worden afgedicht.
Waarschuwing
:DQQHHU KHW WRHVWHO LV JHSODDWVW PRHW GH VLIRQ ZRUGHQ
JHYXOGPHWZDWHU

Het condenswater kan zonder bezwaar via de binnenriolering
worden afgevoerd (NEN 3287). Het lozen op de dakgoot is niet
mogelijk in verband met bevriezingsgevaar.
Waarschuwing
%LM HHQ EXLWHQOXFKWWRHVWHO LQ 8SÀRZ XLWYRHULQJ PRHW GH
VLIRQEXLWHQKHWWRHVWHOZRUGHQJHSODDWVWLQYHUEDQGPHW
EHYULH]LQJVJHYDDU9RRUKHWEHYHVWLJHQYDQGHVLIRQDDQ
GHEXLWHQ]LMGHYDQKHWWRHVWHOLVHHQVSHFLDOHRPERXZVHW
DUWLNHOFRGH   OHYHUEDDU PHW GDDULQ H[WUD ODQJH
FRQGHQVDIYRHUHHQEHYHVWLJLQJVEHXJHOHQLVRODWLHPDWH
ULDOHQ
 7RHVWHO
 7UHFKWHU
 6WDQNDIVOXLWHU
 6WDQGOHLGLQJELQQHQULROHULQJ
 $IYRHUOHLGLQJRSDIVFKRW

Aansluiten condenswaterafvoer op de binnenriolering
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5.6 Elektrische aansluitingen
5.6.1 Aansluiten netvoeding
In de schakelkast is een 3-polige plaatconnector gemonteerd,
waar een (bijgeleverde) steker voor de netvoeding op aangesloten moet worden. Deze steker moet aan een kabel met
3-aders gemonteerd worden volgens het bedradingsschema
§10.1. De kabel met 3-aders moet door een blinde tule in de
mantel van het toestel worden geleid, bij voorkeur op de daarYRRUDDQJHJHYHQSODDWVLQ¿JXXUHHQXLWYRHUDDQGH
linkerzijde is eventueel ook mogelijk.
Aan de andere zijde moet de kabel aangesloten worden op een
elektrische voeding 230 V~50 Hz met aardleiding.

De aansluiting daarvoor kan zijn een dubbelpolige werkschakelaar met aardcontact of een stekker met randaarde welke
wordt aangesloten op een wandcontactdoos met randaarde.
Bij toepassing van een wandcontactdoos dient deze te allen
tijde bereikbaar te zijn.
Aanbevolen wordt deze voeding aan te sluiten op een aparte
eindgroep, gezekerd met 16A(T) traag. De elektrische installatie dient te voldoen aan NEN 1010 en aan de eisen van het
plaatselijke Energiebedrijf.

'RZQÀRZ

8SÀRZ

$ &RQQHFWRUYRHGLQJYROW
% 6FKDNHONDVW
Aansluiten voedingskabel

5.6.2 Aansluiten en plaatsen ruimtethermostaat
De Allure-serie wordt geleverd zonder de bijbehorende modulerende eBus klokthermostaat. Deze moet apart worden besteld.
Om alle functies van het Allure toestel optimaal te kunnen benutten, dient de Brink modulerende eBus klokthermostaat te
worden aangesloten.

Ook kan een aan/uit ruimtethermostaat met een potentiaalvrij
contact op het Allure toestel worden aangesloten. Het modulerende karakter van de regeling gaat hierbij verloren.

Een andere type modulerende (klok)hermostaat
functioneert niet in combinatie met de elektronische
regeling van het Allure-toestel!
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Aansluiten ruimtethermostaat :
Als verbindingskabel tussen de ruimtethermostaat en de besturingsunit moet een zwakstroomkabel 24 V worden gebruikt met
2-aders, koperdoorsnede minimaal 0,8 mm2. Nadat de ruimtethermostaatkabel is doorgevoerd door een blinde tule in de
mantel van het toestel, kan de ruimtethermostaatkabel worden
aangesloten op de besturingsprint in de schakelkast.
De Brink eBus klokthermostaat wordt aangesloten op de
contacten X2-1 en X2-2 van de (losneembare) steker X2 (zie
afbeelding) .
Let hierbij op de polariteit; wanneer de draden worden omgewisseld dan zal de thermostaat niet functioneren!
Aansluiting eBus-thermostaat

Installeren

De aan/uit ruimtethermostaat wordt aangesloten op de contacten X4-11 en X4-12 van de (losneembare) steker X4 (zie afbeelding). Omwisseling van de thermostaatkabelaansluitingen
op de steker heeft geen invloed op de werking van het toestel.
Het doorverbinden van deze thermostaataansluitingen ziet de
regeling als een aangesloten aan/uit thermostaat. De instelling
van stapnummer 24 moet bij toepassing van een aan/uit ruimtethermostaat op instelling 1 te staan (is fabrieksinstelling).
Zie voor overzicht van de instelwaarden hoofdstuk 12.
De thermostaat regeling van zowel de eBus als de aan/uit
ruimtethermostaat staat beschreven in § 4.3 en § 4.4.

Aansluiting op besturingsunit

1

X2-2 (eBus +)

2

X2-1 (eBus GND)

'RZQÀRZ

8SÀRZ

% 6FKDNHONDVW
& $DQVOXLWLQJH%XV%ULQNNORNWKHUPRVWDDW
& $DQVOXLWLQJDDQXLWUXLPWHWKHUPRVWDDW SRWHQWLDDOYULM 
Aansluiten ruimtethermostaatkabel
Neem bij het plaatsen van de ruimtethermostaat de volgende
punten in acht:
 0RQWHHUGHUXLPWHWKHUPRVWDDWZDWHUSDV
- ongeveer 1,65 meter boven de vloer,
- goed bereikbaar voor de normale luchtcirculatie
in het vertrek,
- niet tegen de buitenmuur

 6WHOGHUXLPWHWKHUPRVWDDWQLHWEORRWDDQ
- invloeden van vensters
- zonnestralen
- tocht van deuren
- lucht uit luchtroosters
- elektrische apparaten die warmte ontwikkelen
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5.6.3 Aansluiten en plaatsen temperatuurvoeler (T3)
Voor het optimaal functioneren van de elektronische regelingen
in het Allure toestel is het belangrijk dat de temperatuurvoeler
op de juiste plaats in het luchtkanaal gemonteerd is. De temperatuurvoeler moet op een plek in het hoofduitblaaskanaal/
luchtkanaal naar het vertrek waar de ruimtethermostaat hangt
geplaatst zijn, waar de uitblaastemperatuur betrouwbaar kan
worden gemeten. Bij goed geïsoleerde luchtkanalen moet de
met de temperatuurvoeler gemeten uitblaastemperatuur ongeveer gelijk zijn aan de luchttemperatuur uit de roosters. De
temperatuur in het toestel gemeten met de maximaalbeveiliging zal daarbij wat hoger liggen. In de warmeluchtverdeelkast
is er geen homogene verdeling van de uitblaasluchttemperatuur. Als de temperatuurvoeler te dicht bij of te ver weg van het
toestel is geplaatst, zal het dus moeilijk zijn een juiste luchttemperatuur in de kanalen te meten.


Temperatuurvoeler te dicht bij het toestel geplaatst.
Als de temperatuurvoeler te dicht bij het toestel is geplaatst kan zowel een te hoge als een te lage temperatuur
worden gemeten. Wordt met de temperatuurvoeler een te
lage temperatuur gemeten, dan zal de systeemventilator
nooit de maximum ingestelde luchthoeveelheid halen,
waardoor de lucht uit de roosters een te hoge temperatuur
heeft. Ook kan het toestel door oververhitting regelmatig

de maximaalbeveiliging aanspreken met een vergrendelende storing tot gevolg. Wordt met de temperatuurvoeler
een te hoge temperatuur gemeten, dan zal de temperatuur
van de lucht uit de roosters lager zijn dan berekend en
de aanwarmtijd wordt aanzienlijk verlengd. Tevens zal het
toestel vaak aan en uit schakelen.


Temperatuurvoeler te ver van het toestel geplaatst.
Als de temperatuurvoeler te ver van het toestel wordt geplaatst, zal het te lang duren voordat de systeemventilator
gaat reageren op de veranderende uitblaastemperatuur
van het toestel. Hierdoor kan oververhitting in het toestel
optreden en wordt de maximaalbeveiliging aangesproken.

De exacte positie van de temperatuurvoeler hangt echter af
YDQGHVSHFL¿HNHLQERXZPRJHOLMNKHGHQ LQKHWKRRIGXLWEODDVkanaal en zal ter plaatse bepaald moeten worden.
,QGLHQHHQNRHOVHWZRUGWJHEUXLNWPRHWELMHHQ'RZQÀRZNRHOblok de luchttemperatuurvoeler aan de uitblaaszijde na het
NRHOEORNZRUGHQJHSODDWVW%LMHHQ8SÀRZNRHOEORNLVGHOXFKWvoeler al in het koelblok geplaatst; de luchttemperatuurvoeler
hoeft alleen nog maar met behulp van de bij de luchtverwarmer
meegeleverde kabel te worden aangesloten op de schakelkast
in de Allure luchtverwarmer.

±5 cm

±10 cm

±10 cm

$
%
&
'

±5 cm

8SIORZOXFKWYHUZDUPHU
:DUPHOXFKWNDVW
3RVLWLHWHPSHUDWXXUYRHOHU
'RZQIORZOXFKWYHUZDUPHU

Inbouwpositie temperatuurvoeler bij een Allure toestel.
Montage:
De temperatuurvoeler en de bijbehorende kabel worden
los bij het toestel meegeleverd. Verwijder de blinde tule
uit het zijpaneel van het toestel en voer de kabel op de
gewenste plaats (zie § 5.3.1) door de mantel van het
toestel. Monteer de tule van de kabel. Sluit de kabel
van de temperatuurvoeler aan op aansluiting nr. 9 en nr.
10 van de (losneembare) stekker X4 op besturingsprint.
Montage van de temperatuurvoeler T3: Maak een gat
van 7 mm in en zet de temperatuurvoeler T3 daarna
vast met behulp van 2 parkers.

Aansluiting BIC-907
X4-9 (GND) en X4-10

Temperatuurvoeler T3

Aansluiten temperatuurvoeler
26

Indien de kabel van de temperatuurvoeler te kort is, kan
deze worden verlengd. Als de temperatuurvoeler geen
goed contact maakt of niet is aangesloten, zal het toestel in een vergrendelende storing “F 03” staan.
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5.6.4 Aansluiting 24 Volt DC
Er is een 24 volt DC uitgang beschikbaar op de 6-polige
installateurs connector (X2-5 & X2-6) van de besturingsunit.
Hiervan is maximaal 0,5 A af te nemen.

Aansluiting BIC-907
X2-5 (GND) & X2-6(+)

Door installateur aan te
leggen bedrading

24 Volt DC (max. 0,5 A)

5.6.5 Aansluiten alarm
Bij een vergrendelende storing van het Allure toestel wordt
naast een storingsweergave op het display ook een relais
op de besturingsunit bekrachtigd. Dit relais met een wisselcontact is aangesloten op installateurs connector X-6.
Als voorbeeld is hier weergegeven een zoemer (24 VDC)
welke bekrachtigd wordt wanneer het toestel in een vergrendelende storing komt. De 24 volt aansluiting van de
besturingsunit (X2-5 & X2-6) wordt via het maakcontact
van het interne relais aangesloten op een 24 volt zoemer.

Aansluiting BIC-907
X2-5 & X2-6(24V.)
X6-1 & X6-2

Let op:
Maximale stroomafname besturingsunit 24V 0,5 A.

Door installateur aan te
leggen bedrading

5.6.6 Aansluiten extra temperatuurvoeler
De mogelijkheid bestaat om een extra temperatuurvoeler
aan te sluiten om bijvoorbeeld de buitentemperatuur te
meten.
Deze kan worden aangesloten op de 12-polige installateurs connector X4. Deze temperatuur kan op de ruimtethermostaat worden afgelezen door tweemaal op de ‘i’ te
drukken.
Een buitenvoelerset is leverbaar onder artikelcode
510345.
Een buitenvoeler kan ook benut worden om het Alluretoestel te laten moduleren in combinatie met een aan/uit
thermostaat (zie § 4.4).

Aansluiting BIC-907
X4-7 (GND) & X4-8(+)

Temperatuurvoeler T4
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Door installateur aan te
leggen bedrading
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5.6.7 Aansluiten ventilatieschakelaar
Het is ook mogelijk om een ventilatieschakelaar apart aan
te sluiten op de besturingsunit van het Allure toestel.
Wanneer een extra ventilatieschakelaar wordt aangesloten op de 12-polige installateurs connector X4 in de schakelkast Allure terwijl een modulerende Bus ruimtethermostaat is geplaatst dan moet voor een goede werking van
deze ventilatieschakelaar de ventilator keuze knop op de
modulerende Bus ruimtethermostaat op positie “2” staan.
De hier genoemde standen 1, 2 en 3 komen overeen met
de in §4.3 beschreven ventilatiestanden 1, 2 en 3.
Is het toestel ingesteld als buitenluchttoestel dan zal de
ventilatieschakelaar functioneren zoals is beschreven in
§7.8; e.e.a. afhankelijk van de instelling van stapnummer
13 in het instelmenu.

Aansluiting BIC-907
X4-4, X4-5 (GND)
& X2-6(+)

Door installateur aan te
leggen bedrading

 YHQWLODWLHVWDQGXLW
 FRPIRUWVWDQG
 YHUKRRJGHYHQWLODWLHVWDQG

S = Ventilatieschakelaar

5.6.8 Aansluiten universele ingang
Hiermee wordt zowel de warmtevraag als de koelvraag
uitgeschakeld (aansluiting nr. 11 en nr. 12 van de 12-polige installateurs connector X4). Alle componenten behouden hun spanning en de klokthermostaat behoudt zijn
programma. Op het display verschijnt de blokkeringscode
E 02. Deze functie kan niet worden gebruikt wanneer er
een aan/uit ruimtethermostaat is aangesloten of wanneer
de optie constante warmtevraag is geselecteerd.
Om deze functie te gebruiken moet de stapnummer 24 op
instelwaarde 2 te worden ingesteld.
Voor een totaaloverzicht van alle door de installateur aan
te passen instelwaarden inclusief basisinstelling en instelbereik zie de overzichtslijst instelwaarden (stapnummers)
in hoofdstuk 12.

Aansluiting BIC-907
X4-11 (GND)& X4-12

Door installateur aan te
leggen bedrading

S = Schakelaar

5.6.9 Aansluiten buitenluchtregeling (voorbeeld)
Hiernaast is weergegeven een voorbeeld van de elektrische aansluiting bij toepassing van een buitenluchtregeling.
Voor informatie over toepassing van een buitenluchtregeling zie §1.2 en §7.8.
Let op:
Gebruik een relais met spoelspanning 24V DC

Aansl. BIC-907
X4-4 & X4-5
X2-5 & X2-6

S
R
M1
M2
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=
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=
=

Schakelaar
Relais 24 volt DC spoel
Afzuigventilator
Buitenluchtklep
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Door installateur aan te
leggen bedrading

