Hoofdstuk 4

Werking

4.1 Globale omschrijving
Een toestel uit de Renovent HR-serie is een zeer geavanFHHUG ZDUPWHWHUXJZLQDSSDUDDW ZDDUELM ELM]RQGHUH DDQGDFKW
is besteed aan een minimaal energieverbruik en een maximaal
comfort. Hieraan dragen diverse elektronische regelingen bij.
Een besturingsunit met microprocessor regelt en controleert
de veilige werking van het toestel en zorgt ervoor dat de lucht-

hoeveelheden constant en op de ingestelde waarde blijven.
De Renovent HR is voorzien van een bedieningspaneel met
GLVSOD\GDWWUDSOR]HLQVWHOOLQJYDQKHWYROXPHPRJHOLMNPDDNW
zonder het toestel te hoeven openen. Bovendien is informatie
met betrekking tot de werking aan de buitenzijde van het toeVWHODÀHHVEDDU

4.2 Led weergave-systeem en bedieningspaneel
Het Renovent HR-toestel is voorzien van een bedieningspaneel. Hiermee zijn instellingen in de programmatuur van de
besturingsunit op te roepen en te wijzigen.
Het bedieningspaneel bevat een viertal toetsen en een display.
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Voorbeeld:
Op display is nu te zien dat
het toestel op ventilatiestand 3
draait met een luchtvolume van
280 m3/h.

De 4 toetsen hebben de volgende functies:
 ) )XQFWLHWRHWVSDUDPHWHUPHQXLQHQXLWVFKDNHOHQ
  9ROJHQGHSDUDPHWHUZDDUGHYHUKRJHQ
  9RULJHSDUDPHWHUZDDUGHYHUODJHQ
 2. ,QVWHOPHQXLQHQXLWVFKDNHOHQKDQGPDWLJHUHVHW
  YDQVWRULQJ¿OWHULQGLFDWLHUHVHW
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=

Display
 7RHWV³2.´ EHYHVWLJHQNODDU¿OWHULQGLFDWLHUHVHW
= Toets parameter verhogen
= Functietoets
= Toets parameter verlagen

Het display geeft aan de linkerzijde de ventilatiestand of het
parametertype weer. Aan de rechterzijde wordt de uitleeswaarGHZHHUJHJHYHQELMYRRUEHHOGKHWLQJHVWHOGHYROXPH

Overige commando’s kunnen worden gegeven door middel
van combinaties van toetsen:
 )  VHW  SDUDPHWHUZDDUGHEHYHVWLJHQ
 )  UHVHW  SDUDPHWHUZDDUGHWHUXJQDDUIDEULHNV
instelling
 2.  21  WRHVWHOLQVFKDNHOHQ
 2.  2))  WRHVWHOXLWVFKDNHOHQ
In het gehele boekje wordt wanneer er een toets bediening
ZRUGWDDQJHJHYHQGHEHWUHIIHQGHWRHWVWXVVHQDDQKDOLQJVWHken en vetgedrukt weergegeven.
%LMYRRUEHHOGGUXNRSWRHWV³OK´

4.3 Bypassvoorwaarden
'H E\SDVV LQGLHQ JHPRQWHHUG PDDNW KHW PRJHOLMN IULVVH
EXLWHQOXFKWWRHWHYRHUHQGLHQLHWZRUGWRSJHZDUPGGRRUGH
warmtewisselaar. Vooral tijdens zomernachten is het wenselijk
koelere buitenlucht toe te voeren. De warme lucht in de woning
wordt dan zo veel mogelijk vervangen door koelere buitenlucht.
'HE\SDVVNOHSJDDWRSHQZDQQHHUGHELQQHQWHPSHUDWXXUHHQ
LQVWHOEDUH WHPSHUDWXXU VWDQGDDUG  &  RYHUVFKULMGW WHU-
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wijl de buitenlucht warmer is dan een instelbare temperatuur
(standaard 10 ºC) maar kouder dan de binnenlucht. Overigens
ZRUGWGHYLDGHE\SDVVWRHJHYRHUGHEXLWHQOXFKWJH¿OWHUG]Rdat de luchtkwaliteit onafhankelijk van de stand van de bypass
optimaal is.
De bypass kan door de installateur voor verschillende situaties
worden geschakeld bij instelbare parameter I8 (zie ook §6.4).
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4.4 Vorstbeveiliging
'HYRUVWUHJHOLQJ]RUJWHUYRRUGDWGHVHFXQGDLUH]LMGHYDQGH
ZDUPWHZLVVHODDU DIYRHU]LMGH QLHWGLFKWYULHVWGRRUDIKDQNHOLMN
van de buitenluchttemperatuur en de druk over de warmtewis-

selaar een onbalans aan te brengen tussen de toe- en afvoerluchtstroom.

4.5 Filterindicatie
+HWWRHVWHOLVXLWJHYRHUGPHWHHQ¿OWHULQGLFDWLH'H]HJHHIWRS
KHW GLVSOD\ DDQ ZDQQHHU KHW ¿OWHU LV YHUYXLOG 9RRU XLWJHEUHLdere informatie zie paragraaf 7.2 en 8.1.

4.6 Optieprint
Het Renovent HR-toestel kan worden voorzien van een optieprint (artikelcode 289990).
Deze voorziet in de volgende functionaliteit:

Ingang 0-10 V voor een koolstofdioxidesensor
:DQQHHUHUPHHUPHQVHQLQKXLVDDQZH]LJ]LMQZRUGWHUPHHU
CO2JHSURGXFHHUGGH]HVHQVRU]RUJWHUYRRUGDWHUGDQDXWRmatisch meer wordt geventileerd.
Ingang 0-10 V voor een vochtsensor
:DQQHHU KHW YRFKWJHKDOWH LQ GH ZRQLQJ VWLMJW ELMYRRUEHHOG
GRRUGDW HU JHGRXFKW ZRUGW ]RUJW GH]H VHQVRU HUYRRU GDW HU
automatisch meer wordt geventileerd.
Schakelingang voor slaapkamerklep
Middels deze ingang (maakcontact) kan de slaapkamerklep
worden gestuurd op basis van bijvoorbeeld een tijdschakelklok.
Schakeluitgang voor slaapkamerklep 24 VAC
De optieprint heeft een ingebouwde sturing voor een slaapkamerklep van 24 VAC. Een dergelijke klep kan rechtstreeks
worden aangesloten op de print. De klep kan middels de schakelingang voor de slaapkamerklep worden bediend.
Schakeluitgang voor rookgasveiligheidsklep 24 VAC
Wanneer het wenselijk is de afvoer van het CV-toestel en van
KHW5HQRYHQW+5WRHVWHOWHFRPELQHUHQPRHWGHDDQVOXLWLQJ
van de Renovent op de gezamenlijke afvoer worden beveiligd
middels een rookgas veiligheidsklep. De klep kan rechtstreeks
worden aangesloten op deze print

Sturing voor voorverwarmer tot 1000 W
'HYRRUYHUZDUPHU]RUJWHUYRRUGDWGHWRHYRHUOXFKWERYHQ&
ZRUGWJHKRXGHQ]RGDWGH5HQRYHQW+5RRNELM]HHUODJHEXLtentemperaturen gebalanceerd kan blijven ventileren. De optieprint bevat een sturing voor een voorverwarmer tot 1000 W.
De voorverwarmer kan zonder aparte regeling op de optieprint
worden aangesloten. De schakeldraad van de voorverwarmer
PRHW KHW WRHVWHO ZRUGHQ LQJHYRHUG GH  9 YRHGLQJVNDEHO
moet separaat worden aangesloten op de optieprint.
Sturing voor naverwarmer tot 1000 W
'H QDYHUZDUPHU ]RUJW HUYRRU GDW GH WRHYRHUOXFKW ZHONH GH
woning wordt ingeblazen op de ingestelde temperatuur kan
worden gehouden. Hiermee kan extra warmte de woning worden ingebracht. De optieprint bevat een sturing voor een naverwarmer tot 1000 W. De naverwarmer kan zonder aparte regeling op de optieprint worden aangesloten. De schakeldraad
YDQ GH QDYHUZDUPHU PRHW KHW WRHVWHO ZRUGHQ LQJHYRHUG GH
230 V voedingskabel moet separaat worden aangesloten.
Twee vrij programmeerbare maakcontact-ingangen
Middels deze ingangen is het mogelijk :
 GH E\SDVV WH RSHQHQ ]RQGHU WH NLMNHQ QDDU GH WHPSHUDWXXUYRRUZDDUGHQ
 GHWRHRIDIYRHUODDJRIMXLVWKRRJWHVFKDNHOHQGHYRUVWregeling te omzeilen
 GHWRHYRHUODDJWHVFKDNHOHQZDQQHHUGHE\SDVVRSHQW
Schakelingang voor calamiteit
Op deze ingang kan bijvoorbeeld een brandmelder worden
DDQJHVORWHQ =RGUD GH EUDQGPHOGHU LQVFKDNHOW VFKDNHOW KHW
toestel naar de calamiteitenstand.
Standaard staat deze zodanig ingesteld dat de ventilatoren
dan uitschakelen.
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