Hoofdstuk 9

Onderhoud

9.1 Filter reinigen
Het onderhoud voor de gebruiker is beperkt tot het periodiek
UHLQLJHQ RI YHUYDQJHQ YDQ GH ¿OWHUV +HW ¿OWHU KRHIW SDV WH
worden gereinigd indien dit wordt aangegeven op het display
(hierop verschijnt tekst “FILTER´ RILQGLHQHHQVWDQGHQVFKDNHODDU PHW ¿OWHULQGLFDWLH LV JHSODDWVW KHW URGH OHGMH ELM GH]H
schakelaar brandt.

 3ODDWVGH¿OWHUVWHUXJRSGH]HOIGHZLM]H]RDOV]HHUXLW]LMQ
gehaald.

,HGHU MDDU GLHQHQ GH ¿OWHUV YHUYDQJHQ WH ZRUGHQ +HW WRHVWHO
PDJQRRLW]RQGHU¿OWHUVZRUGHQJHEUXLNW
6FKRRQPDNHQFTYHUYDQJHQYDQGH¿OWHUV
1


- Druk 5 sec. op de ‘-’ toets.
2SHQGH¿OWHUGHXU

> 5 sec.

 6OXLWGH¿OWHUGHXU
- Schakel toestel in door 5 sec. op de “-´WRHWVWHGUXNNHQ
100

> 5 sec.

$IYRHUOXFKW¿OWHU

7RHYRHUOXFKW¿OWHU

 9HUZLMGHU GH ¿OWHUV 2QWKRXGW RS ZHONH PDQLHU GH ¿OWHUV
eruit worden gehaald.
 1D KHW VFKRRQ PDNHQ FT YHUYDQJHQ YDQ GH ¿OWHUV GH
“R´WRHWVVHFLQGUXNNHQRPGH¿OWHULQGLFDWLHWHUHVHWWHQ
De tekst “FILTER´ ]DO NRUWVWRQGLJ NQLSSHUHQ WHU EHYHVWLJLQJGDWGH¿OWHUV]LMQJHUHVHW2RNZDQQHHUGHPHOGLQJ
“FILTER´QRJQLHWZRUGWZHHUJHJHYHQRSGLVSOD\NDQHHQ
¿OWHUUHVHWZRUGHQJHJHYHQGH³WHOOHU´]DOGDQZHHURSQXO
worden gezet.

5 sec.

 5HLQLJGH¿OWHUV


1DGH¿OWHUUHVHWYHUGZLMQWGHWHNVW³FILTER´KHWODPSMH
bij de standen schakelaar is weer uit en het display staat
weer in de bedrijfssituatie.
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9.2 Onderhoud
Het onderhoud voor de installateur bestaat uit het reinigen van
de wisselaar en de ventilatoren. Afhankelijk van de omstandigheden dient dit circa eens per 3 jaar plaats te vinden.
1


4

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

5

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

6

Neem displaykap los.
Let op! Eerst connectoren aan achterzijde displaykap
losnemen.

Schakel het toestel uit middels het bedieningspaneel (Druk
gedurende 5 seconden op de ‘-’ toets; het toestel wordt
softwarematig uitgezet) en schakel de netvoeding uit.
2SHQGH¿OWHUGHXU

> 5 sec.

 9HUZLMGHUGH¿OWHUV

2x

Verwijder het voordeksel.

4
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7

Neem 4 drukslangen en 3 connectoren los van print.

8

Schuif het ventilatordeel uit het toestel.

Onderhoud

11 Reinig de ventilatoren middels een zachte borstel.
Zorg dat de balanceergewichten niet verschuiven!

12 Plaats losgenomen deel van ventilatordeel weer terug en
sluit de losgenomen drukslangen weer aan op de drukbuisjes.
Let op dat er geen vuil in de drukbuisjes komt!
13 Plaats het complete ventilatordeel terug in het toestel.

9

Leg het ventilatordeel op een vlakke ondergrond met de
drukslange naar boven. Verwijder de rode- en blauwe
drukslang zonder zwarte markering van de in het ventilatordeel gemonteerde drukbuisjes. Draai nu het schuimdeel
om zodat het deel met de drukslangen naar beneden toe
ligt.
Hier rode- en blauwe
drukslang zonder
markering losnemen!

14 Sluit drukslangen en ventilatorkabels weer aan op print.
Let voor de juiste positie drukslangen op de markeringssticker op de druksensoren.
Voor juiste positie connectoren zie sticker in toestel.
15 Monteer het displaykap en plaats de losgenomen connectoren aan de achterzijde van de displaykap weer terug.
16 Plaats de warmtewisselaar terug in het toestel.
17 Plaats het voordeksel.
 3ODDWV GH ¿OWHUV WHUXJ LQ KHW WRHVWHO PHW GH VFKRQH ]LMGH
richting de wisselaar.
 6OXLWGH¿OWHUGHXU
20 Schakel de stroomtoevoer in.
21 Schakel het toestel in middels het bedieningspaneel (druk
5 seconden op de toets “-´ 

10 Het ventilatordeel kan nu voorzichtig worden gedeeld zodat beide ventilatoren bereikbaar zijn; let op dat de ventilatoren in het onderste ventilatordeel blijven liggen!

 1DUHLQLJHQYDQKHW¿OWHURISODDWVLQJYDQHHQQLHXZ¿OWHU
GH¿OWHULQGLFDWLHUHVHWWHQGRRUVHFRQGHQRSGH³R´WRHWV
te drukken
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