Hoofdstuk 7

In werking stellen

7.1 In- en uitschakelen toestel
Inschakelen:
 1HWYRHGLQJLQVFKDNHOHQ
Sluit de 230V. netstekker aan op de elektrische installatie.

Gedurende 2 sec. worden alle symbolen op beide displays
getoond.
2 sec.

Uitschakelen:
Zet aangesloten ruimtethermostaat(en) lage temperatuur en
laat het toestel eerst 15 minuten afkoelen voordat het Elan E
toestel spanningsloos wordt gemaakt!

 Netvoeding uitschakelen
Neem de 230V. netstekker los van de elektrische installatie,
het toestel is nu spanningsvrij.
Op beide displays is nu geen enkele weergave te zien.

Gedurende 2 sec. wordt de hardwarecode getoond.

2 sec.

Hierna wordt gedurende 4 seconden de software versie getoond.
4 sec.

Het Elan toestel staat hierna in bedrijfssituatie. Zet de per
zone aangesloten ruimtethermostaat omhoog voor warmtevraag.

Waarschuwing
Maak bij werkzaamheden in het toestel altijd
eerst het toestel spanningsvrij door de netstekker los te nemen.
Het toestel minimaal 15 minuten laten afkoelen
voordat de spanning van het toestel wordt gehaald!

De ruimtetemperatuur regelt per zone naar de ingestelde
temperatuur met de bij stapnummer 1 ingestelde uitblaastemperatuur.

7.2 Instellen luchthoeveelheid
De luchthoeveelheden van Elan toestel zijn af fabriek voor
het minimum luchtdebiet, maximum luchtdebiet en extra hoog
luchtdebiet ingesteld op respectievelijk 20%, 65% en 80%.
De prestaties en het energieverbruik het Elan E toestel zijn af-

hankelijk van de drukverlies in het kanalensysteem, alsmede
GHZHHUVWDQGYDQKHW¿OWHU
Voor het wijzigen van de luchthoeveelheden in het instelmenu,
zie §6.3.

7.3 Fabrieksinstelling
Druk ‘+’ en de ‘-’ toets 10 seconden gelijktijdig in om alle instellingen terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.
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instelling. Na het terugzetten van de fabrieksinstellingen toont
het display 3 seconden alle symbolen op het display. Daarna
gaat het toestel automatisch naar de bedrijfssituatie.

7.4 Overige instellingen installateur
Het is mogelijk nog meer instellingen van het Elan E toestel te
veranderen.
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Hoe deze kunnen worden gewijzigd staat vermeld in §6.3.
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