Hoofdstuk 7 In werking stellen

7.1 In- en uitschakelen toestel
7.1.1

Inschakelen toestel
Sluit de 230 V netstekker aan om het toestel in te schakelen, zie Aansluiting
van de netstekker op pagina 26.
De achtergrondverlichting van het display gaat 60 seconden aan en het
display toont achtereenvolgens de volgende informatie:
1. Alle symbolen op het display worden 2 seconden getoond.

2. De artikelnummer wordt 2 seconden getoond.

3. De softwarecode wordt 4 seconden getoond.

Vervolgens gaat het toestel naar de bedrijfssituatie en start met het
verwarmen van de omgevingslucht naar de ingestelde uitblaastemperatuur.

7.1.2

Uitschakelen toestel
Neem de 230 V netstekker uit de wandcontactdoos om het toestel uit te
schakelen.

7.2 Instellen luchtdebiet
De prestaties en het energieverbruik van het toestel zijn afhankelijk van
drukverlies in het kanalensysteem en de weerstand van het filter. Wijzig de
instelwaarden voor het luchtdebiet om de prestaties van het toestel te
verbeteren, zie Instelmenu op pagina 30.

7.3 Overige instellingen installateur
Gebruik het Instelmenu op pagina 30 om de instelwaarden van het toestel te
wijzigen. Zie de Parameterlijst op pagina 51 voor een overzicht van de
mogelijke instellingen.
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7.3.1

Koppelen meerdere Elan 4 toestellen
Er kunnen maximaal 4 Elan 4 toestellen met elkaar worden doorverbonden.
Gebruik parameter 26 om voor elk toestel een eigen identificatienummer in
te stellen, zie de Parameterlijst op pagina 51.

n
7.3.2

Als de Elan 4 toestellen worden toegepast in combinatie met een
warmteterugwinunit, moet deze ook een eigen identificatienummer hebben.
Deze is in te stellen met parameter 27.

Koppelen Elan 4 toestel met Renovent Excellent toestel
Als er een Renovent Excellent warmteterugwinunit wordt aangesloten op het
Elan 4 toestel of een serie van maximaal 4 Elan 4 toestellen, dan moet het
type Renovent Excellent worden ingesteld met parameter 27, zie de
Parameterlijst op pagina 51.

n

Deze parameter moet op elk Elan 4 toestel worden ingesteld.

7.4 Fabrieksinstelling
Toets [+] en [-] 10 seconden gelijktijdig in om alle instellingen terug te zetten
naar de fabrieksinstellingen.

n

Alleen de filtermelding wordt niet teruggezet naar de fabrieksinstelling.
Na het terugzetten van de fabrieksinstellingen toont het display 3 seconden
alle symbolen op het display. Daarna gaat het toestel automatisch naar de
bedrijfssituatie.
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