Hoofdstuk 5

Installeren

5.1 Installeren algemeen
De installatie van het toestel:
 3ODDWVHQYDQKHWWRHVWHO 
 $DQVOXLWHQYDQGHFRQGHQVDIYRHU LQGLHQYDQWRHSDVVLQJ
 $DQVOXLWHQYDQGHNDQDOHQ 
4. Elektrische aansluiting:
Aansluiten van de netvoeding, en indien van toepassing,een
VHSDUDWHYHQWLODWLHVFKDNHODDU 
Het installeren dient te geschieden overeenkomstig:
 'H YHLOLJKHLGVYRRUVFKULIWHQ YRRU FHQWUDOH YHUZDUPLQJVLQstallaties, NEN 3028

 .ZDOLWHLWVHLVHQYHQWLODWLHV\VWHPHQZRQLQJHQ,662
 'HUHOHYDQWHDUWLNHOHQFRQIRUPKHW%RXZEHVOXLW
 9RRUVFKULIWHQYRRUYHQWLODWLHYDQZRQLQJHQHQZRRQJHERXwen, NEN 1087
 'H YHLOLJKHLGVEHSDOLQJHQ YRRU ODDJVSDQQLQJVLQVWDOODWLHV
NEN 1010
 'HYRRUVFKULIWHQYRRUKHWDDQVOXLWHQRSGHELQQHQULROHULQJLQ
woningen en woongebouwen, NEN 3287
 (YHQWXHOH DDQYXOOHQGH YRRUVFKULIWHQ YDQ GH SODDWVHOLMNH
nutsbedrijven
 'HLQVWDOODWLHYRRUVFKULIWHQYDQGH(ODQ

5.2 Plaatsen toestel
Bij plaatsing van het Elan toestel dient rekening gehouden te
worden met de volgende punten:
 6WHOKHWWRHVWHOWULOOLQJVYULMHQZDWHUSDVRS
 =HWKHWWRHVWHOYULMYDQGHZDQGHQKHWSODIRQG
 3ODDWVKHWWRHVWHORSHHQWRHJDQNHOLMNHSODDWVZDDUYROGRHQde ruimte is voor service.
 'HRSVWHOOLQJVUXLPWHPRHWYRUVWYULM]LMQ
 2S HHQ YRFKWLJH YORHU PRHW GH OXFKWYHUZDUPHU YHUKRRJG
worden opgesteld.
 3ODDWVKHWWRHVWHO]RGLFKWPRJHOLMNELMGHZDWHUWRHDIYRHU

 3ODDWVKHWWRHVWHO]RFHQWUDDOPRJHOLMNWHQRS]LFKWHYDQGH
luchtkanalen.
 'H RSVWHOOLQJVUXLPWH PRHW ]RGDQLJ ZRUGHQ JHNR]HQ GDW
een goede condensafvoer met waterslot en verval voor conGHQVZDWHUJHPDDNWNDQZRUGHQ LQGLHQYDQWRHSDVVLQJ 
 =RUJ LQ YHUEDQG PHW VFKRRQPDNHQ YDQ ¿OWHU V  HQ RQGHUhoud voor een vrije ruimte van minimaal 1 m aan de voorzijde van het toestel en een vrije stahoogte van 1,8 m.
 'H OXFKWYHUZDUPHU NDQ ZRUGHQ XLWJHYRHUG PHW HHQ RSHQ
retour. Hierbij staat dan de opstellingsruimte in open verbinding met de rest van de woning.

2PERXZQDDU8SÀRZXLWYRHULQJ
2SHHQYRXGLJHZLM]HNDQHHQ'RZQÀRZ(ODQWRHVWHOZRUGHQ
RPJHERXZGQDDUHHQ(ODQ8SÀRZWRHVWHO
 2SHQEHLGH¿OWHUGHXUHQn.
 0DDNVFKURHYHQo 7RU[7 ORVZDDUPHHYRRUSDQHHO
incl. deurtjes gemonteerd zit en verwijder dit paneel zodat
bedieningspaneel incl. montagebeugel bereikbaar is.
n

n

 'UDDLKHWFRPSOHWH(ODQWRHVWHOJUDGHQ
 0RQWHHU ZHHU KHW YRRUSDQHHO LQFO GHXUWMHV PHW GH YLHU
VFKURHYHQ 0DDN JHEUXLN YDQ WZHH EHXJHOWMHV YRRU ¿[DWLH
van het voorpaneel.

o
4x Torx T20

2x ¿xatiebeugel

 7RHVWHOLVQXHHQ8SÀRZXLWYRHULQJ
 0DDN GH WZHH VFKURHYHQ ORV 7RU[ 7  ZDDUPHH EHGLHningspaneel op voorplaat zit vastgeschroefd en draai dit bedieningspaneel 180 graden.
2x Torx T20
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2PERXZQDDU'RZQÀRZXLWYRHULQJ
2SHHQYRXGLJHZLM]HNDQHHQ8SÀRZ(ODQWRHVWHOZRUGHQRPJHERXZGQDDUHHQ(ODQ'RZQÀRZWRHVWHO
 2SHQEHLGH¿OWHUGHXUHQn.
 0DDNVFKURHYHQo 7RU[7 ORVZDDUPHHYRRUSDQHHO
incl. deurtjes gemonteerd zit en verwijder dit paneel zodat
bedieningspaneel incl. montagebeugel bereikbaar is.

n

n

 'UDDLKHWFRPSOHWH(ODQWRHVWHOJUDGHQ
 0RQWHHU ZHHU KHW YRRUSDQHHO LQFO GHXUWMHV PHW GH YLHU
schroeven.

o
4x Torx T20
 7RHVWHOLVQXHHQ'RZQÀRZXLWYRHULQJ

 0DDN GH WZHH VFKURHYHQ ORV 7RU[ 7  ZDDUPHH EHGLHningspaneel op voorplaat zit vastgeschroefd en draai dit bedieningspaneel 180 graden.

2x Torx T20

5.5 Wateraansluitingen
De warmtewisselaar in de luchtverwarmer wordt middels
22mm aansluitingen aangesloten (zowel klemverbinding als
VROGHHUYHUELQGLQJLVPRJHOLMN 
Geadviseerd wordt om direct aan de buitenzijde van het toestel
in zowel de toe- als de afvoerleiding een afsluitkraan met koppeling te plaatsen.
Maak voor het doorvoeren van de waterleidingen gebruik van
een van de uitbreekopeningen. De wateraansluitingen kunnen
zowel link als rechts het toestel worden uitgevoerd.

Maak bij toepassing van een knelkoppeling altijd gebruik van
een steunbus Ø 22 mm bij het aansluiten van de wateraansluitingen.
Steunbus
Elan
toestel

Wateraansluiting

5.6 Aansluiten kanalen
Voor de Elan serie zijn standaard luchtverdeelkasten leverbaar.
'H]HZRUGHQELMHHQERYHQXLWEOD]HQG 8SÀRZ op het toestel
JHSODDWVWHQELMHHQRQGHUXLWEOD]HQG 'RZQÀRZ WRHVWHOonder
het toestel geplaatst. Op deze luchtverdeelkast worden de warmeluchtkanalen aangesloten.

 %UHQJ HHQ YRFKWDIVOXLWHQGH ODDJ RP KHW LVRODWLHPDWHULDDO
aan condensvorming te voorkomen.

Bij het aansluiten van de kanalen moeten de volgende punten
in acht worden genomen:
 3ODDWV LQGLHQQRGLJ LQHONHDIWDNNLQJYDQGHZDUPHOXFKWverdeelkast of het hoofdkanaal een regelklep.

 $DQVOXLWHQUHWRXU
Het retourkanaal aansluiten op de retourlucht of de opstellingsruimte. Voor een toestel met open retour is een akoestische retourplaat leverbaar.

 ,VROHHU DOOH ZDUPHOXFKWNDQDOHQ LQFOXVLHI URRVWHUVFKRHQHQ
en het buitenluchtkanaal.

 9RRU]LHGHEXLWHQOXFKWDDQVOXLWLQJYDQHHQUHJHONOHSHQVOXLW
het aan op het retourkanaal.

 /HJUHWRXUNDQDOHQDOWLMG]RGDQLJDDQGDWKHWJHHQJHOXLGVsluizen worden, dus geen rechte verbinding tussen twee
vertrekken.
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5.7 Ombouw van rechter naar linker toestel
6WDQGDDUG ]LW ELM HHQ (ODQ KHW ¿OWHU DDQ GH UHFKWHU]LMGH YDQ
het toestel. Indien nodig kan dit ook worden verplaatst naar de
linker zijkant.

4 n 3DQHHODDQOLQNHU]LMGHORVVFKURHYHQ [7RU[7
o Paneel uitnemen.

Bij werkzaamheden in het toestel dient het toestel
spanningsvrij te worden gemaakt door de netstekker los te nemen.

A

2x

B

o

n

5 $DQ UHFKWHU]LMGH ORVJHQRPHQ ¿OWHUUDLO LQ YULMJHNRPHQ RSHning plaatsen en met 4 schroeven bevestigen.
Let op: Filterrail zit schuin naar achter gemonteerd!

B

1 n2SHQEHLGH¿OWHUGHXUHQ
o 7ZHHODQJHYHU]RQNHQVFKURHYHQ 7RU[7 ORVGUDDLHQ.
p Filtergaas losnemen uit toestel.

A

6 n 3ODDWVKHW¿OWHULQGH¿OWHUUDLO
o 0RQWHHUKHW¿OWHUJDDVPHWlange
g Torx schroeven.
2x
2x
B

n

o

A

p

2 6FKXLIKHW¿OWHUXLWKHWWRHVWHO

o

n

7 n Monteer aan rechterzijde de losgenomen plaat.
o Bevestig deze met 2 lange Torx schroeven.

2x

n

3 n )LOWHUUDLOORVVFKURHIHQ [7RU[7 
o Filterrail uit toestel losnemen.

8 +HW(ODQWRHVWHOLVQXXLWJHYRHUGPHWHHQOLQNHU¿OWHUDDQVOXLWLQJLSYYDQGHVWDQGDDUGUHFKWHU¿OWHUDDQVOXLWLQJ

4x

n
12

o

o
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3ODDWVLQJ:7:RS(ODQ'RZQÀRZ
+HW(ODQ'RZQÀRZWRHVWHOLVDO]RGDQLJYRRUEHUHLGGDWHUHHQ
%ULQNZDUPWHWHUXJZLQXQLW :7: W\SH5HQRYHQW(ODQRSKHW
toestel geplaatst kan worden.
%LMKHWSODDWVHQYDQGH5HQRYHQW(ODQRSHHQ(ODQGRZQÀRZ
toestel wordt er van uitgegaan dat de voorzijde van beide toestellen gelijk wordt gehouden.
De aansluiting “naar woning” wordt aangesloten bovenop het
(ODQGRZQÀRZWRHVWHO

Maak hierbij gebruik van de als optie leverbare koppelset (Brink
artikelcode 007026 voor Elan 10/ Brink artikelcode 008026
YRRU(ODQ ZHONHWXVVHQKHW(ODQGRZQÀRZWRHVWHOHQGH
Renovent Elan wordt geplaatst.
Wordt er een Renovent Excellent separaat in de opstellingruimte geplaatst dan is deze koppelset niet nodig en kan de
luchttoevoeraansluiting van de Renovent Excellent worden
aangesloten op het retourkanaal van de Elan luchtverwarmer.

5.9 Filteraansluiting boven /onder
:DQQHHU KHW UHWRXUOXFKW NDQDDO RS GRZQÀRZ XLWYRHULQJ  RI
RQGHU XSÀRZXLWYRHULQJ KHWWRHVWHOPRHWZRUGHQDDQJHVORWHQ
GLHQWHHQ¿OWHUFDVVHWWHWHZRUGHQJHSODDWVW

 3ODDWVGH¿OWHUFDVVHWWHRSKHWWRHVWHOHQVFKURHIGH]HYDVW
met de twee lange Torx schroeven.
filtercassette

 2SHQ EHLGH ¿OWHUGHXUHQ YDQ KHW WRHVWHO HQ YHUZLMGHU GH
twee verzonken lange Torx- schroeven waarmee bovenplaat gemonteerd zit.

2x
Torx T20

 'H EHVWDDQGH ¿OWHUJDDV PRHW ZRUGHQ YHUYDQJHQ GRRU
GHORVJHQRPHQERYHQSODDW9RRUORVQHPHQ¿OWHUJDDVHQ
monteren bovenplaat zie §5.7.

 %RYHQSODDWYHUZLMGHUHQ GH]HZRUGWODWHUJHEUXLNWRP¿OWHUJDDVDDQ]LMNDQWYDQWRHVWHOWHYHUYDQJHQ 

5.10 Koeling
Het is ook mogelijk dat een Elan toestel wordt uitgerust met
koeling. Daarvoor moet een Elan koelblok (koelblok water of
NRHOEORNLQYHUWHU LQKHWOXFKWV\VWHHPZRUGHQJHSODDWVWHQ LQGLHQ QRGLJ  HHQ FRQGHQVLQJXQLW ZRUGHQ DDQJHVORWHQ RS KHW
koelblok. Tevens dient een relais (Gemonteerd in interface
NRHOLQJ ZHONH PHHJHOHYHUG ZRUGW ELM NRHOEORN  RS GH EHVWXringsunit van de Elan aangesloten te worden op aansluiting 7
HQRSGHSROLJHFRQQHFWRU ]LHRRNHQ 

Bij het inschakelen van de koeling draait de systeemventilator
DOWLMGRSOXFKWKRHYHHOKHLGNRHOLQJ LQVWHOOLQJVWDS 9RRUKHW
inschakelen van de koeling moet een verbinding worden gemaakt tussen aansluiting 1 en 2 op de 9-polige connector (zie
RRNHQ 
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5.11 Elektrische aansluitingen
Het toestel wordt geleverd met een 230 V. netstekker.
%LMDÀHYHULQJWRHVWHO]LWKHW9QHWVQRHURSJHERUJHQDFKWHU

KHWRQGHUSDQHHO 'RZQÀRZXLWYRHULQJ ]LHRIDFKWHUKHW
ERYHQSDQHHO 8SÀRZXLWYRHULQJ 

5.11.1 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 zowel NEN 1010 als de eisen van uw elektriciteitsbedrijf.
Ten behoeve van het doorvoeren van de netstekker naar buiten het toestel zijn er diverse uitbreekopeningen aangebracht.

Waarschuwing
De ventilator en regelprint werken onder hoogspanning.
Bij werkzaamheden in het toestel dient het toestel spanningsvrij te worden gemaakt door de
netstekker los te nemen.

Let op:
Zorg ervoor dat netsnoer bij doorvoeren naar
buiten altijd vrij ligt van de warmtewisselaar!

5.11.2 Ventilatieschakelaar
:DQQHHU HHQ VWDQGHQ YHQWLODWLHVFKDNHODDU RSWLH  LV JHSODDWVW DDQVOXLWLQJRSPRGXODLUHFRQQHFWRU; NDQGHJHEUXLker hiermee een aantal bedrijfssituaties instellen.
Voor elektrische aansluiting van de 4-standen ventilatieschakelaar zie §11.2.

Positie 4-standenschakelaar

Let op: Indien het toestel staat ingesteld op buitenluchtprogramma zijn de functies van de standenschakelaar
afwijkend!

%HGULMIVVLWXDWLHVWDQGDDUG VWDSQURS

-

9HUKRRJGHYHQWLODWRUVWDQGPHWNRHOLQJLQJHVFKDNHOG KRRJ
Systeemventilator draait continu op koeling luchtdebiet + schakelen koeluitgang

1

-

&RPIRUWVWDQG QRUPDDO
Systeemventilator geregeld door systeemtemperatuurvoeler; bij geen warmtevraag
draait systeemventilator continu op minimale luchtdebiet

2

-

Ventilatiestand uit (stand-by
Systeemventilator geregeld door systeemtemperatuurvoeler; bij geen warmtevraag
staat de systeemventilator stil

3

Positie 4-standenschakelaar

1

2

3
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De positie van de standenschakelaar wordt weergegeven op
KHWGLVSOD\YDQKHWWRHVWHO DFKWHUKHWYHQWLODWLHV\PERROWMH 

-

9HUKRRJGHYHQWLODWRUVWDQG KRRJ
Systeemventilator draait continu op maximaal ingestelde luchtdebiet

%HGULMIVVLWXDWLHELMEXLWHQOXFKWSURJUDPPD VWDSQURS

-

9HUKRRJGHYHQWLODWRUVWDQGPHWNRHOLQJLQJHVFKDNHOG KRRJ
Systeemventilator draait continu op koeling luchtdebiet + schakelen koeluitgang

-

&RPIRUWVWDQG QRUPDDO
Systeemventilator draait continu op maximale luchtdebiet

-

Ventilatiestand uit (stand-by
Systeemventilator draait continu op minimale luchtdebiet

-

9HUKRRJGHYHQWLODWRUVWDQG KRRJ
Systeemventilator draait continu op koeling luchtdebiet
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