Hoofdstuk 5

5.1

Installeren algemeen

Het installeren dient te geschieden overeenkomstig:
 .ZDOLWHLWVHLVHQYHQWLODWLHV\VWHPHQZRQLQJHQ
 .ZDOLWHLWVHLVHQJHEDODQFHHUGHYHQWLODWLHZRQLQJHQ
 'HFDSDFLWHLWVEHUHNHQLQJFRQIRUPKHW%RXZEHVOXLW
 Voorschriften voor ventilatie van woningen en woongebouwen,
 'HYRRUVFKULIWHQYRRUKHWDDQVOXLWHQRSGHELQQHQULROHULQJLQ
woningen en woongebouwen,



In verband met het gewicht van het toestel dient
plaatsing cq. ophanging van het toestel altijd door
twee personen te geschieden!
Voor een trillingsvrij resultaat dient een massieve wand/plafond
met een minimale massa van 200 kg/m2 te worden gebruikt.
Een gibo- of metaalstut wand voldoet niet! Extra maatregelen
zoals dubbele beplating of extra stuts zijn dan noodzakelijk.
Verder dient rekening gehouden te worden met de volgende
punten:





 'HYHLOLJKHLGVEHSDOLQJHQYRRUODDJVSDQQLQJVLQVWDOODWLHV
 (YHQWXHOH DDQYXOOHQGH YRRUVFKULIWHQ YDQ GH SODDWVHOLMNH
energiebedrijven,
 'HLQVWDOODWLHYRRUVFKULIWHQYDQGH5HQRYHQW6N\
 1DDVWGHKLHUERYHQYHUPHOGHRQWZHUSHQLQVWDOODWLHHLVHQ
en aanbevelingen moet de nationale bouw- en ventilatieregelgeving te worden gerespecteerd.

3ODDWVHQWRHVWHO

De Renovent Sky 300 kan middels de daartoe meegeleverde
ophangbeugels direct aan de wand of plafond worden bevestigd.



Installeren

+HW WRHVWHO PRHW ZDWHUSDV ZRUGHQ JHSODDWVW voor juiste
montage zie onderstaande afbeeldingen.
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'H RSVWHOOLQJVUXLPWH PRHW ]RGDQLJ ZRUGHQ JHNR]HQ GDW
een goede condensafvoer met waterslot en verval voor
condenswater gemaakt kan worden.
:HDGYLVHUHQGHZDUPWHWHUXJZLQQLQJXQLWQLHWLQUXLPWHV
te installeren met een gemiddeld hogere luchtvochtigheid
(bijvoorbeeld badkamer). Dit om condensvorming aan de
buitenkant van de warmteterugwinning unit te voorkomen.
Let op dat de condensafvoer nooit met afschot
naar het toestel wordt geplaatst!

Het toestel is alleen geschikt voor plafond of
wandmontage! Nooit het toestel vlak op de vloer
monteren i.v.m. positie condensafvoerbak!
 +HW ZDUPWHWHUXJZLQWRHVWHO PRHW JHwQVWDOOHHUG ZRUGHQ LQ
HHQJHwVROHHUGHYRUVWYULMHUXLPWHRPRQGHUDQGHUHEHYULHzing van de condensafvoer te voorkomen.
 %LMWRHSDVVLQJYDQÀH[LEHOHVODQJHQPRHWHUELMGHPRQWDJH
rekening mee gehouden worden, dat de slang na verloop

van tijd vervangen dient te kunnen worden.
 =RUJLQYHUEDQGPHWVFKRRQPDNHQYDQGH¿OWHUVHQRQGHUhoud van het toestel (deur moet kunnen opendraaien) voor
een voldoende vrije ruimte bij het toestel.
 9HUPLMGWKHWJHEUXLNYDQDDUGROLHKRXGHQGHOLMPHQLQOXFKWtechnische verbindingen.
 :RQLQJHQPHWERXZYRFKWGLHQHQYRRUHHQSHULRGHRSHHQ
natuurlijke wijze geventileerd te worden!
3ODIRQGPRQWDJH
Minimaal 70 cm aan de onderzijde van het toestel en een
vrije stahoogte van 1,8 m; indien er geen 70 cm vrije ruimte
beschikbaar is bijvoorbeeld bij montage boven een systeemplafond, dan moet er voldoende ruimte zijn om voorpaneel
deels te kunnen openen en te kunnen verwijderen.
Om het voorpaneel te kunnen losnemen moet eerst
borgschroefje bij scharnier worden verwijderd! (§ 3.4 /
nr. 6)
 /HWHUZHORSGDWGH¿OWHUVDOWLMGRQJHKLQGHUGNXQQHQZRUGHQ
losgenomen dus dat een geen frame o.i.d. ter hoogte van de
¿OWHUV]LW
:DQGPRQWDJH
Minimaal 70 cm aan de voorzijde van het toestel en een vrije
stahoogte van 1,8 m.
 =RUJDOWLMGYRRUPLQLPDDOFPYULMHUXLPWHDDQGH]LMGHYDQ
het toestel waar de elektrische aansluitingen zich bevinden,
zodat connectoren en doorvoeren altijd naderhand nog bereikbaar zijn.
/XFKWNDQDOHQ
 'HOXFKWNDQDOHQPRHWHQOXFKWGLFKWZRUGHQJHPRQWHHUG
 'HOXFKWNDQDOHQQDDUHQXLWZRQLQJPRHWHQZRUGHQYRRUzien van een geluiddemper.
 2PJHOXLGVRYHUGUDFKWWHYRRUNRPHQPRHWEHYHVWLJLQJYDQ
luchtkanalen aan het dakbeschot worden voorkomen.
 2PKHWWRWDOHJHOXLGVQLYHDXWHEHSHUNHQZRUGWDDQEHYROHQ
in het ontwerp de externe kanaaldruk te beperken tot maximaal 100Pa bij het ontwerpdebiet. In elk geval moet in de
praktijk de externe worden beperkt tot maximaal 150Pa.
 'HOXFKWVQHOKHGHQPRHWZRUGHQEHSHUNWWRWPD[LPDDOPV
in de hoofdkanalen en 3,5m/s in de aftakkingen.
 Om condensatie op de buitenzijde van het buitenluchttoevoerkanaal en het luchtafvoerkanaal vanaf de Renovent Sky 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.
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Aansluiten condensafvoer

De Renovent Sky moet altijd worden voorzien van een condensafvoer. Het condenswater moet via de binnenriolering
worden afgevoerd.
De kondensafvoer moet met een 32 mm kondensafvoerleiding
met manchetafdichting (HT DN32) worden aangesloten (niet
meegeleverd bij het toestel). Geen lijm of schroefverbinding
hier toepassen!
%HODQJULMN
Altijd de rubber afdichtring in de manchet bij montage voorzien van een glijmiddel zoals bijvoorbeeld
zuurvrije vaseline. Deze manchetverbinding kan
worden losgenomen bij service aan het toestel!

Ø 32 mm
buitendiameter

De kondensafvoer kan bijvoorbeeld worden aangesloten op
een rechte of haakse aansluitverbinding met manchet. Schuif
de manchetaansluiting in het toestel met voldoende lengte over
de aansluiting van de condensafvoerbak zodat een lekdichte
verbinding ontstaat. De afvoer moet onder de waterspiegel in
de zwanenhals eindigen. Gebruik een condenafvoerleiding
met een doorsnede van 32 mm.
Let er vooral op dat bij plafondmontage de condensafvoer
onder het niveau van de condenbak in de Renovent Sky
ligt!
Giet, voordat de condensafvoer op het toestel wordt aangesloten, water in de sifon of de zwanenhals om een waterslot
te krijgen.

voorbeeld

Losneembare koppeling

Losneembare koppeling
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Elektrische aansluitingen

5.4.1 Aansluiten netsnoer
Het toestel kan door middel van de aan het toestel gemonteerde netsnoer worden aangesloten op een goed bereikbare, geaarde
wandcontactdoos. De elektrische installatie moet voldoen aan de eisen van uw elektriciteitsbedrijf.
Het toestel wordt geleverd met een 230 V netsnoer.

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

Houd rekening met de optioneel aan te sluiten 1000 W.
voorverwarmer; indien daarnaast ook nog een naverwarmer of extra voorverwarmer wordt aangesloten loopt het
aan te sluiten vermogen op tot 2000 W.

5.4.2 Aansluiten Brink Air control
De standaard bij het toestel meegeleverde Brink Air control
moet worden aangesloten op de eBus connector. Deze (los-

neembare) 2-polige eBus connector is aan de buitenzijde van
het toestel gemonteerd (zie ook §10.1).

nr.1 nr.2
Door installateur aan te sluiten bekabeling
(min. draaddoorsnede 0,34 mm2)
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