Hoofdstuk 9

Onderhoud

9.1 Filter reinigen
Het onderhoud voor de gebruiker is beperkt tot het periodiek
UHLQLJHQRIYHUYDQJHQYDQKHW¿OWHU+HW¿OWHUKRHIWSDVWHZRUden gereinigd indien dit wordt aangegeven op het display (hierop verschijnt tekst “FILTER´ RILQGLHQHHQVWDQGHQVFKDNHODDU
PHW¿OWHULQGLFDWLHLVJHSODDWVWKHWURGHOHGMHELMGH]HVFKDNHlaar brandt.

 3ODDWVKHW¿OWHUWHUXJRSGH]HOIGHZLM]H]RDOVGH]HHUXLWLV
gehaald.

,HGHUMDDUGLHQWKHW¿OWHUYHUYDQJHQWHZRUGHQ+HWWRHVWHOPDJ
QRRLW]RQGHU¿OWHUZRUGHQJHEUXLNW
6FKRRQPDNHQFTYHUYDQJHQYDQKHW¿OWHU
 2SHQGH¿OWHUGHXU
 6OXLWGH¿OWHUGHXU
Filter

 9HUZLMGHUKHW¿OWHU2QWKRXGWRSZHONHPDQLHUKHW¿OWHUHUuit worden gehaald.
 1D KHW VFKRRQ PDNHQ FT YHUYDQJHQ YDQ KHW ¿OWHU GH
“R´WRHWVVHFLQGUXNNHQRPGH¿OWHULQGLFDWLHWHUHVHWWHQ
De tekst “FILTER” zal kortstondig knipperen ter bevestiJLQJGDWKHW¿OWHULVJHUHVHW2RNZDQQHHUGHPHOGLQJ³FILTER” nog niet wordt weergegeven op het display kan een
¿OWHUUHVHWZRUGHQJHJHYHQGH³WHOOHU´]DOGDQZHHURSQXO
worden gezet.

 5HLQLJKHW¿OWHU

 sec



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


4

De 8 schroeven, waarmee paneel ventilatorcompartiment
vastzit, losnemen.
2x
T20 x 25 mm

Maak het toestel spanningsloos.
2SHQGH¿OWHUGHXU

6x
T20 x 10 mm

5

Kantel ventilatorpaneel voorzichtig naar voren toe; haal
ventilatorkabels los uit kabelclips zodat er paneel verder
geopend kan worden.

6

Neem de twee ventilatorkabels los van de print.

 9HUZLMGHUKHW¿OWHU

 9RRUSDQHHO LQFOXVLHI GH WZHH ¿OWHUGHXUWMHV ORVVFKURHYHQ
(VFKURHYHQ HQORVQHPHQ

X10

4x
Torx T20
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11 Maak de bovenzijde de warmtewisselaar voorzichtig
schoon met bijvoorbeeld een stofzuiger; controleer op
eventuele lekkages.
12 Plaats systeemventilator weer terug in het toestel.
13 Sluit alle losgenomen kabels weer aan op de print; let op
dat ventilatorkabels weer goed vastzitten met de kabelclips.
14 Monteer de paneel ventilatorcompartiment met 8 schroeYHQOHWRSGDW¿OWHUIUDPHRRNZHHUZRUGWYDVWJH]HW
15 Monteer met 4 schroeven het voorpaneel met de hieraan
JHPRQWHHUGH¿OWHUGHXUHQ

4x
9entilator Elan 1016 20

8

 3ODDWV¿OWHUPHWVFKRQH]LMGHQDDUGHYHQWLODWRUWRH
4x
9entilator Elan 25 21

Alleen bij Elan10/16 2.0: Schuif de ventilator naar voren
toe in het toestel; begeleidt de kabels door de tules.

17 Schakel de stroomtoevoer weer in.
 1DKHWVFKRRQPDNHQFTYHUYDQJHQYDQKHW¿OWHUGH³R”WRHWVVHFLQGUXNNHQRPGH¿OWHULQGLFDWLHWHUHVHWWHQ
De tekst “FILTER” zal kortstondig knipperen ter bevesWLJLQJ GDW KHW ¿OWHU LV JHUHVHW 2RN ZDQQHHU GH PHOGLQJ
“FILTER” nog niet wordt weergegeven op display kan een
¿OWHUUHVHWZRUGHQJHJHYHQGH³WHOOHU´]DOGDQZHHURSQXO
worden gezet.

5 sec

9

Alleen bij Elan10/16 2.0: Indien men de ventilator volledig
uit het toestel wilt halen moet steker voedingskabel ventilator worden losgehaald omdat deze niet door de tule past;
let hierbij goed op positie van de draden t.o.v. de stekker!
blauwe draad
zwarte draad
groen/gele draad



1DGH¿OWHUUHVHWYHUGZLMQWGHWHNVW³FILTER”; het lampje
bij de standen schakelaar is weer uit en het display staat
weer in de bedrijfssituatie.

10 Maak de schoepen van de ventilator schoon met een droge kwast; let op dat bij schoonmaken de balans gewichtjes
niet verschuiven!

9entilator Elan 1016 20

9entilator Elan 25 21
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