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1. Algemene informatie
1.1

Voorwoord

1.2	Garantie en
aansprakelijkheid

Deze installateurshandleiding is
opgesteld voor het installeren en

Garantie

onderh ouden van de Itho Daalderop
warmteterugw inunit HRU ECO BAL,

Hiermee verklaren wij gedurende 2 jaar na

waaronder de volgende typen:

productie-datum garantie te verlenen op

• H RU ECO BAL L.

de warmteterugwinunits Itho Daalderop

• H RU ECO BAL H.

HRU ECO BAL. Deze garantie omvat het
door Itho Daalderop gratis leveren van
vervangende onderdelen.
De garantie heeft geen betrekking op:
• D emontage- en montagekosten.
• G ebreken die naar oordeel van 
Itho Daalderop, het gevolg zijn
van o njuiste behandeling, onacht
zaamheid of o ngeluk.
• G ebreken die zijn ontstaan door
b ehandeling of herstel door
d erden zonder toestemming van
Itho D aalderop.

Het doel van deze installateurshand

Voor het retourzenden van een defect

leiding is:

onderdeel moet de installateur contact

• O ptimale veiligheid tijdens
i nstallatie en gebruik.

opnemen met de Business Unit
Woningventilatie Projecten van 

• Z orgvuldig onderhoud.

Itho Daalderop bv (tel. 010-427 85 30).

• N aslagwerk voor storingen.

De installateur krijgt hier een retour
nummer. Het defecte onderdeel moet

Hoewel deze handleiding uiterst zorg

onder vermelding van dit nummer

vuldig is opgesteld, kunnen er geen

worden verzonden aan:

rechten aan worden ontleend. De
p roducten zijn altijd in ontwikkeling.

Itho Daalderop bv

Daaro m behoudt Itho Daalderop zich het

Retour Goederen

recht deze handleiding zonder voora f

Adm. de Ruyterstraat 2

gaande mededelingen te mogen wijzigen.

3115 HB Schiedam
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Aansprakelijkheid

De volgende algemene aanwijzingen zijn
belangrijk:

De HRU ECO BAL is ontworpen voor
g ebalanceerde ventilatiesystemen voor

• Volg de instructies voor veilig
heid op om schade aan de venti

zowel hoogbouw als laagbouw.

latoren en p ersoonlijk letsel te

Zonder overleg met een deskundige van

v oorkomen.

Itho Daalderop bv kan elke andere toe

• D e instructies voor het onderhoud

passing worden gezien als oneigenlijk

moeten opgevolgd worden om

gebruik, waardoor de fabrikant niet aan

schade en/of overmatige slijtage te

sprakelijk is voor eventuele schade.

voork omen.
• D e specificaties in deze hand

Itho Daalderop bv is niet aansprakelijk
voor schade die is veroorzaakt door:
• O neigenlijk gebruik.
• N ormale slijtage.
• N iet opvolgen van de instructies

leiding mogen niet w
 orden
gewijzigd.
• D e ventilatoren mogen ook niet
worden gewijzigd.
• D e motormodule is alleen geschikt

in deze handleiding, betreffende

voor een 230 V 50 Hz wissel

v eiligheid, bediening en onderhoud.

stroomnet.

• Toepassen van onderdelen die
niet door Itho Daalderop bv zijn
g eleverd.

1.3

Veiligheid

Na het installeren mag:
• D e CE-markering op de installatie
worden aangebracht.
• D e installatie in bedrijf worden

Algemene veiligheidsvoorschriften

g esteld.
• D e EU-verklaring van overeen

De Itho Daalderop warmteterugwinunit

stemming volgens bijlage IIA

type HRU ECO BAL is bedoeld om in

van de machinerichtlijn w orden

een ventilatie-installatie te worden

ingevuld en ondertekend aan

ingebouwd. Na installatie mogen er

de opdrachtgever/e igenaar

geen veiligheids-, gezondheids-, en

w orden overhandigd (te v inden in

milieurisico’s meer aanwezig zijn

de bewonersinfo HRU ECO BAL).

conform de CE-richtlijnen die hierop
van toepassing zijn. Dit geldt ook voor
andere, in de installatie opgenomen
producten.
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Om de installatie te laten voldoen aan de

De volgende veiligheidsmaatregelen

CE-richtlijnen moet de Itho D aalderop

moeten in acht genomen worden:

warmteterugwinunit HRU ECO BAL

• M aak voor aanvang van

e lektrisch worden geïnstalleerd volgens

werkzaamh eden het apparaat

de daarvoor geldende normen

altijd spanningsl oos door het

(o.a. NEN 1010).

v oedingsnoer uit de wandcontact

Het apparaat moet aanrakings
veilig g
 emonteerd worden. Dit houdt
o nder a ndere in dat, onder normale
b edrijfsomstandigheden, niemand bij

doos te halen.
• G ebruik passend/geschikt gereed
schap.
• G ebruik het apparaat alleen voor

de d raaiende delen van het apparaat

een toepassing, waarvoor het

kan komen zonder daar een bewuste

apparaat is ontworpen, zoals

h andeling voor te doen, zoals:

genoemd in paragraaf 1.2 ’Garantie

• H et demonteren van de mantel met

en aans prakelijkh eid’.

daarvoor geschikt gereedschap.
• H et uitnemen van de wisselaar na
het demonteren van de mantel.
• H et uitnemen van de motormodule
na het demonteren van de mantel.

Getroffen veiligheidsmaatregelen
• D e HRU ECO BAL is zodanig
g econstrueerd dat bij normaal
gebruik en zonder doelgerichte
handelingen het niet mogelijk is in
aanraking te komen met bewegen
de of spanningvoerende delen.
• D e HRU ECO BAL voldoet aan
de w
 ettelijke eisen die gesteld
w orden aan elektrische apparaten.
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2. Technische informatie
2.1

Algemene omschrijving

2.2	Omschrijving van de
onderdelen

Het doel van de HRU ECO BAL is het op
timaal ventileren van woningen met een
minimum aan energieverlies. Er wordt
lucht afgevoerd uit toiletten, douche,
keuken en eventueel een b erging. Er
wordt lucht toegevoerd aan de slaapka
mers en woonkamer. Deze luchthoeveel
heden zijn wettelijk g eregeld via het
bouwbesluit. Er wordt in totaal evenveel
lucht afgevoerd als toegevoerd.
De luchtstromen blijven strikt
g escheiden en worden gefilterd. Zo
wordt alleen de energie van de af te
voeren lucht overgedragen aan de verse

De belangrijkste onderdelen van de

toe te voeren lucht. Dit gebeurt met

HRU ECO BAL zijn:

een zeer hoog rendement van ongeveer
95%. Hierbij kan uit de afgevoerde lucht
c ondens ontstaan. Dit wordt via de riool

Omkasting

aansluiting afgevoerd.
De gepatenteerde omkasting bestaat
De HRU ECO BAL kan vanuit bijvoorbeeld

uit een aluminium mantelconstructie

de keuken worden bediend met een

die de kunststofbinnendelen om de wis

drie-standenschakelaar. Door de juiste

selaar klemt. Zo wordt een optimale lek

toepassing van dit ventilaties ysteem

dichtheid gecreëerd.

ontstaat een optimaal, gezond en com

De voor- en achterzijde van de wisselaar

fortabel binnenklimaat met een mini

worden afgedicht door een zachte kunst

maal energiegebruik.

stofschijf met bajonetsluiting. Aan de
voorzijde is deze schijf met de frontdeur
geïntegreerd.
De kleur van de mantelconstructie is
RAL 7035, de kleur van het frontpaneel
is RAL 5002 en de kleur van de front
deur is RAL 7035. De totale unit weegt
o ngeveer 25 kg.
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Compartimenteringdeel

voor condenswater. Deze bak heeft een
voorziening voor een aansluiting op

De inwendige constructie ten

de binnenriolering.

behoeve van de indeling van de
verschillende luchtstromen is het
compartimenteringd eel. Dit comparti

Warmtewisselaar

menteringdeel is vervaardigd uit vier
delen van hoogwaardig polypropyleen

Kenmerkend voor deze tegenstroom

en geheel recyclebaar. Door de

warmtewisselaar is dat deze bestaat uit

vorm en materiaalkeuze van de

driehoekige kanalen. Elk kanaal is daar

verschillende compartimenten wordt

door omgeven door drie kanalen waarin

een maximale thermische isolatie en

de stroming tegengesteld is. Onder meer

een minimale interne luchtlekkage

door deze bijzondere constructie wordt

bereikt. De afgevoerde luchtstroom kan

een temperatuurrendement bereikt van

condenseren als gevolg van afkoeling

gemiddeld 95%. Het rendement is verder

in de warmtewisselaar. Om die reden

afhankelijk van de luchthoeveelheid.

is deze voorzien van een opvangbak

2.3. Maatschets

Vorstklep

Aanzuig
van buiten

Afvoer
naar buiten
Toevoer
naar woning
hoogbouw
Retour
uit woning
Elektrische
aansluitingen
Toevoer
naar woning
laagbouw

General view
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2.4	Bypass en vorst
beveiliging

temperatuur). In de HRU ECO BAL
wordt de buitentemperatuur en de
binnentemperatuur gemeten.

Bypass

Aan de hand van de ontwikkeling
van de temperaturen herkent de

De Itho Daalderop warmteterugwinunit

HRU ECO BAL of het een zomerse

HRU ECO BAL wordt standaard g eleverd

dag betreft. Zodra aan één van deze

met een bypassklep die 100% is geïnte

voorwaarden niet meer wordt vol

greerd in de unit. Deze klep werkt vol

daan, wordt de bypass automatisch

automatisch. De bypass zorgt ervoor

gesloten.

dat de aangezogen buitenlucht om de
wisselaar heen wordt geleid en sluit

Het vermogen waarmee de bypass de

de weg naar de wisselaar helemaal af.

warmte uit de woning afvoert, hangt af

De retourlucht gaat nog steeds via de

van het temperatuursverschil tussen

w isselaar.

binnen en buiten. Het hangt ook af van de
hoeveelheid lucht die de HRU ECO BAL

De verse buitenlucht wordt dus niet

afvoert. De HRU ECO BAL voert als vuist

opgewarmd, maar wordt direct de

regel bij 150 m 3 /h (middenstand)

woning ingeblazen. Dit is met name

50 W thermisch vermogen, per graad

’s nachts, in de zomer, een voordeel.

temperatuursverschil, af. Als het binnen

De buitenlucht is dan namelijk

25 °C is en buiten 15 °C, zal in de dag

koeler dan de binnenlucht. Tijdens

stand dus 500 W worden afgevoerd.

bypassmodus wordt de retourlucht
gefilterd en de toevoerlucht gefilterd
door een muggengaas.

Vorstbeveiliging

Het doel van de bypass is het v entileren

De Itho Daalderop warmteterugwinunit

van de woning zonder warmteover

HRU ECO BAL is standaard voorzien van

dracht. Dit is alleen wenselijk als aan de

een vorstbeveiliging. De vorstbeveiliging

volgende voorwaarden is voldaan:

bestaat o.a. uit een unieke vorstklep

• D e binnentemperatuur is hoger dan

die in de bovenzijde van de unit is geïn

17 °C.
• D e binnentemperatuur hoger is dan
de buitentemperatuur.
• D e buitentemperatuur lang genoeg

tegreerd. Deze ’voorkomt’ dat de unit
(intern) bevriest tijdens winterse dagen.
De werking van de vorstbeveiliging vindt
volautomatisch plaats.

hoger is dan circa 19 °C (hoe lang
is a fhankelijk van de exacte buiten
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Werking van de vorstbeveiliging

Als de buitentemperatuur extreem laag
wordt, dan zal de toevoerventilator uit

De uit de woning afgezogen lucht geeft

geschakeld worden, maar blijft de af

warmte af aan de aangezogen verse

voerventilator in werking. De vorstklep

b uitenlucht. Hierdoor koelt de lucht

wordt dan ook gesloten.

in de warmtewisselaar af. Tijdens een

Na een bepaalde tijd zal de toevoer

vorstperiode zorgt de vorstbeveiliging

ventilator op een minimum gaan draaien

ervoor dat de warmtewisselaar in de

en wordt de vorstklep weer geopend om

unit niet bevriest.

na te gaan of het vorstgevaar inmiddels

Als de temperatuur van de afvoerlucht

weg is. Als de buitentemperatuur stijgt,

in de warmtew isselaar te dicht bij het

worden bovenstaande maatregelen in

vriespunt komt, zal het apparaat de

omgekeerde volgorde doorlopen, tot het

vorstklep, boven in de unit, geregeld

vorstgevaar geweken is. De bewoner

openen en warme ruimtelucht aan

blijft ’altijd’ de afgevoerde luchthoeveel

zuigen. Deze warme ruimtelucht wordt

heid bepalen.

gemengd met de aangezogen koude
b uitenlucht.
Tegelijkertijd gaat de t oevoerventilator
harder draaien (de ventilator wordt
opgetoerd zodat de hoeveelheid verse
buitenlucht hetzelfde blijft). D oordat de
verse koude buitenlucht wordt voorver
warmd hoeft de warme afgezogen lucht
uit de woning minder de koude vries
lucht op te warmen. De t emperatuur van
de afvoerlucht in de warmtewisselaar
blijft dan veilig boven het vriespunt.
Mocht de buitentemperatuur nog v erder
dalen, dan gaat de toevoerventilator
zachter draaien (de ventilator wordt af
getoerd tot uiteindelijk een minimum).
Als de temperatuur nog verder daalt,
dan zal de afvoerventilator opgetoerd
worden en de toevoerventilator op een
minimum blijven draaien.
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De vorstklep kan zonder gereedschap

spectie. Indien nodig is de servomotor

en zonder verdere actie uit de boven

nu eenvoudig te vervangen door het los

zijde van de HRU ECO BAL worden weg

koppelen van de connector en het los

genomen.

draaien van de twee kruiskopschroeven.

Duw met vier vingers naast elkaar (de
nagelzijde) de vorstklep open (de unit
in). Zorg dat uw duim buiten de unit

ä Let op!

op het zwarte schuim drukt (tussen de
klepbehuizing en de naastliggende tuit).

Zorg dat er nooit iets boven op de

Trek nu de behuizing van de klep voor

vorstklep wordt neergelegd, dit zou

zichtig omhoog en schuif het geheel

een goede werking van de vorst

t egelijk in horizontale richting van de

beveiliging belemmeren.

tuit. De motor en de overige onderdelen
van bypass zijn nu bereikbaar voor in

2.5

Specificaties
Capa
citeit
[m 3 /h]

Druk
[Pa]

Vermogen
[W]

Stroom
[A]*

Span
ning
[V]*

Cos phi
*

Thermisch
rendement
[%]

50

10

8

0,05

230

0,07

98

Stand 1 Laagstand

75

20

12

0,1

230

0,55

98

Stand 2 Middenstand

150

40

29

0,24

230

0,53

96,2
96,2

Stand 1 Minimum stand

Stand 2 Middenstand

150

80

38

0,31

230

0,53

Stand 3 Hoogstand

225

100

74

0,59

230

0,59

94

Stand 3 Hoogstand

225

150

88

0,69

230

0,56

94

Stand 3 Hoogstand

275

100

106

0,83

230

0,56

93

Stand 3 Hoogstand

275

150

126

0,99

230

0,56

93

Stand 3 Maximum stand

325

100

156

1,22

230

0,56

92

Stand 3 Maximum stand

325

150

176

1,36

230

0,56

92

* Waarden in te vullen in de EPC berekening volgens NEN5128.

Het thermisch rendement van de HRU ECO BAL is door TNO vastgesteld op 96,2%, on
der referentienummer TNO-MEP 2002KTW/534.
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Overige technische gegevens
Temperatuur rendement bij gelijke
massastromen:

9 6,2% (gemeten conform NEN 5138)

Voedingsspanning:

230 V ± 5%

Frequentie:

50 Hz

Gewicht:

24 kg + 1 kg

Afmetingen:

 oogte 848 mm
h
breedte 730 mm
diepte 479 mm

Diameter kanalen:

1 50 mm inwendig en 180 mm uitwendig

Diameter condensafvoer:

40 mm uitwendig

Beschermingsgraad:

IP 31

Filterklasse:

G3

2.6

Capaciteitsgrafiek
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2.7

Geluidsgegevens

Geluidvermogen niveau Lw(A)

Uitstraling

Totaal
[dB(A)]

63 Hz
[dB]

125 Hz
[dB]

250 Hz
[dB]

500 Hz
[dB]

1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz
[dB]
[dB]
[dB]
[dB]

25 m 3 /h

20 Pa

23,5

47,2

30,4

23,3

21,4

13,2

11,5

4,7

75 m 3 /h

20 Pa

30,5

45,2

34,2

32,1

29,6

24,2

18,1

5,6

9,3

150 m 3 /h

80 Pa

46,5

46,6

44,9

46,3

44,8

40,9

39,4

25,1

15,4

225 m 3 /h

100 Pa

53,8

50,0

48,1

52,7

52,2

47,8

47,3

35,7

24,1

225 m 3 /h

150 Pa

55,0

53,6

48,7

53,0

53,8

48,9

48,7

38,6

29,5

275 m 3 /h

100 Pa

57,5

58,2

49,6

56,4

55,7

51,5

50,8

41,3

29,4

275 m 3 /h

150 Pa

58,5

61,8

50,4

56,8

56,7

52,5

51,8

43,4

38,4

325 m 3 /h

100 Pa

60,5

58,6

50,4

58,9

58,1

54,7

53,7

45,6

33,7

325 m 3 /h

150 Pa

61,5

54,7

51,8

59,2

59,3

55,6

54,5

47,2

37,0

Totaal
[dB(A)]

63 Hz
[dB]

125 Hz
[dB]

250 Hz
[dB]

500 Hz
[dB]

9,4

Afvoer

Geluidvermogen niveau Lw(A)
1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz
[dB]
[dB]
[dB]
[dB]

25 m 3 /h

20 Pa

20,5

46,2

19,7

22,6

15,2

10,3

7,1

4,3

9,0

75 m 3 /h

20 Pa

28,5

46,7

28,8

33,0

25,4

22,3

12,1

4,7

8,8

150 m 3 /h

80 Pa

42,5

45,9

37,3

46,9

40,0

37,0

30,6

15,1

12,5

225 m 3 /h

100 Pa

49,5

47,0

41,8

53,7

47,6

43,2

37,7

25,3

14,3

225 m 3 /h

150 Pa

50,5

46,8

43,2

53,6

49,4

44,1

38,9

27,0

14,9

275 m 3 /h

100 Pa

53,5

46,8

43,6

58,4

50,8

46,9

40,9

30,7

16,8

275 m 3 /h

150 Pa

54,0

46,8

46,1

58,1

52,1

47,8

42,0

32,5

17,4

325 m 3 /h

100 Pa

56,5

47,2

44,7

61,4

53,6

49,9

43,8

35,1

19,8

325 m 3 /h

150 Pa

57,0

48,6

46,5

60,6

54,9

50,6

44,5

36,3

20,6

Totaal
[dB(A)]

63 Hz
[dB]

125 Hz
[dB]

250 Hz
[dB]

500 Hz
[dB]

Toevoer

Geluidvermogen niveau Lw(A)
1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz
[dB]
[dB]
[dB]
[dB]

25 m 3 /h

20 Pa

30,0

33,6

29,4

29,5

29,7

22,7

21,7

7,2

75 m 3 /h

20 Pa

40,5

47,3

40,8

40,8

40,2

35,3

28,1

13,4

12,7

150 m 3 /h

80 Pa

56,5

50,0

51,9

56,7

54,9

51,3

48,9

36,2

22,9

225 m 3 /h

100 Pa

65,3

50,7

56,0

64,4

65,6

58,6

57,5

47,0

33,6

225 m 3 /h

150 Pa

66,0

51,4

56,7

64,7

65,5

59,7

59,1

48,9

35,5

275 m 3 /h

100 Pa

69,5

52,1

57,2

68,0

69,6

62,4

61,1

52,7

39,1

275 m 3 /h

150 Pa

70,5

53,0

58,0

58,8

70,6

63,3

62,2

54,6

40,5

325 m 3 /h

100 Pa

73,0

53,2

57,7

70,3

72,9

65,9

64,2

57,2

43,6

325 m 3 /h

150 Pa

74,0

54,1

58,7

71,3

74,1

67,0

65,0

58,7

45,0

12,0
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2.8	Itho Daalderop
koppelstuk type VKK en
VKK-HB

AWW dipswitch 2
Indien een AWW (Aardbodem Warmte
Wisselaar) in het buitenlucht aanzuig

Met het koppelstuk type VKK en VKK-HB

kanaal is toegepast dan moet de

is het mogelijk de HRU ECO BAL te

HRU ECO BAL zodanig worden ingesteld

koppelen aan de HR-combiketel van Itho

dat de bypassklep eerder open gaat. Dit

Daalderop de Kli-Max* en de Remeha

kan men doen door dips witch 2 op ’ON’

HR-combiketel de Avanta*. Het doel van

te zetten. Hierdoor zal de bypassklep

het koppelstuk is het vereenvoudigen

eerder open gaan.

van het kanalensysteem tussen de
HRU ECO BAL en de cv-ketel. Zowel de
ventilatie installatie als de cv-ketel
hebben een toe- en afvoerkanaal van en
naar buiten nodig. Het koppelstuk VKK
combineert de afvoer van de ventilatieinstallatie met de toe- en afvoer van
de c v-ketel (2 kanaalss ysteem). Zo is er
alleen nog een toe- en afvoerkanaal

VKK

nodig voor de ventilatie-installatie
(maximaal 12 verdiepingen).
Het koppelstuk type VKK-HB (maximaal
40 verdiepingen) combineert de lucht
afvoer van de ventilatie-installatie met
de luchttoevoer van de cv-ketel. Beide
hebben een apart afvoersysteem
(3-kanaalssysteem).
VKK-HB

VKK dipswitch instelling 1
Indien een VKK klep is toegepast moet

OFF
ON

de HRU ECO BAL worden ingesteld dat
deze het VKK testprogramma start. Dit
kan men doen door de dips witch ’VKK’
op ON te zetten. Deze d ipswitch zit op de
print in het aansluitk apje van de
HRU ECO BAL.

VKK1 AWW2
* N iet alle modellen zijn mogelijk, zie Itho D
 aalderop
t echnische documentatie van het koppelstuk.
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3. Installatievoorschriften
3.1

Installatievoorwaarden

• D e HRU ECO BAL is voorzien
van een condensafvoer die moet

De HRU ECO BAL dient te worden

w orden aangesloten op de binnen

geïnstalleerd volgens de algemene

riolering (zie ook 3.6).

en plaatselijk geldende veiligheidsen installatievoorschriften en de
voorschriften in deze handleiding:
• D e HRU ECO BAL moet in een

• D e HRU ECO BAL moet horizontaal
en waterpas gemonteerd worden in
v erband met de lekbak.
• D e HRU ECO BAL dient voor

gesloten opstellingsruimte

s ervice en onderhoud bereikbaar

g emonteerd worden.

te zijn. Dit wordt gerealiseerd door

• D e HRU ECO BAL wordt

aan de voorzijde van de unit een

gevoed door een 230 V 50 Hz

ruimte van 500 mm vrij te houden.

netspanning. De tolerantie op de

Dit betekent dat er vanaf de muur

voedingsspanning bedraagt 5%.

waar de unit aan hangt ongeveer

Zodoende moet er een perilex

een meter vrij moet zijn. A lleen

wandcontactdoos bij de unit

dan is er voldoende ruimte om de

aanwezig zijn. De voedingskabel

servicem odule, de wisselaar en

is 1,5 m lang en de aansluiting

de filters uit de unit te schuiven.

bevindt zich aan de linkerzijde

Verder moet de onderzijde van

van de unit. Als de unit gedraaid

de unit en de elektrische aan

gemonteerd wordt, bevindt

sluitingen aan de zijkant bereik

deze aansluiting zich aan de

baar zijn voor service.

rechterzijde van de unit.
• D e kanalen dienen juist
g edimens ioneerd te zijn.
• D e kanalen van en naar buiten

3.2	Controle van de
levering

d ienen thermisch en dampdicht te
zijn g eïsoleerd.
• D e HRU ECO BAL moet worden

Door de unit eerst te controleren worden
eventuele storingen reeds vóór montage

b evestigd aan een wand met een

ontdekt. Hierdoor kan de unit zonder

m assa van minimaal 200 kg/m 2 .

e xtra werk eenvoudig worden geruild.

• O m een optimaal comfort in de

• Voordat de verpakking wordt

woning te bereiken, moet in het

v erw ijderd, dienen de naamplaat

toevoerkanaal naar de woning een

gegevens en de juistheid van het

Itho Daalderop g
 eluiddemper type

type, zoals vermeld op de sticker

FGD 180-50 (D = 180 mm L = 50 cm)

op de buitenzijde van de doos, te

worden t oegepast.

worden gecontroleerd.
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• N eem de unit voorzichtig uit de

• D raai de frontdeur 2 met bajonet

doos. De unit kan het beste w orden

sluiting één kwarts lag linksom

neerg ezet op de tuiten aan de

( tegen de klok in) en neem de

o nder- of b
 ovenzijde. Controleer

frontdeur weg.

de unit op b eschadigingen.

• D raai de bajonet aan de achter

• B ijverpakt moet zijn een condens

zijde ook één kwartslag linksom

afvoeraansluiting en gebruikers

(dus tegen de klok in) en neem

handleiding.

deze weg.
• Verplaats de frontplaat 3 recht

3.3

standig (zonder deze te draaien)

Draaien van de unit

naar de andere zijde en plaats de
plaat door de rand onder de zwarte

De HRU ECO BAL wordt standaard

rand van de b ehuizing te drukken.

g eleverd met de motormodule aan de

Dit gaat het makkelijkst als de unit

linkerzijde. Als het voor het kanalen

plat op de grond ligt. Let op dat de

systeem beter uitkomt, kan de unit

grond vlak is, zodat de aluminium

eenvoudig en zonder veel gereedschap
worden gedraaid, voordat deze wordt

mantel niet kan beschadigen.
• P laats de frontdeur aan de nieuwe

gemonteerd op het werk. Indien dit niet

voorzijde zoals afgebeeld. Draai

nodig is, gaat de montage-instructie

deze een kwartslag rechtsom (met

v erder bij het hoofdstuk 3.4.

de klok mee) tot de frontdeur net

Als de unit wel moet worden gedraaid,

jes verticaal is. Zorg ervoor dat de

houd dan de volgende werkmethode aan:

ronde schijf van schuim, in het gat

• Verwijder de filterhouders 1.

tegen de wisselaar tussen de deur
en de wisselaar, a anwezig is.
• P laats op dezelfde manier de ba
jonet aan de nieuwe achterzijde.
3

Zorg ervoor dat de schijf van
schuim tussen de wisselaar en de

1
2

bajonet aanwezig is.
De unit is nu gedraaid en gereed voor
montage.
De voorzijde is de achterzijde geworden
en andersom.
De elektrische aansluitingen bevinden
zich nu aan de rechterz ijde van de unit.
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3.4 Montage van de unit

3.5

Kanaalaansluitingen

De HRU ECO BAL wordt standaard
geleverd met de motormodule aan
de linkerzijde. Dan geldt afbeelding 1
voor de kanaalaansluitingen.
Als u de unit heeft gedraaid dan geldt
afbeelding 2. Iedere tuit is voorzien van
een pictogram, waaruit blijkt welke
k anaalaansluiting het betreft.
De HRU ECO BAL wordt standaard
geleverd met een montageset. De
bevestigingsmaterialen moeten door
derden worden geleverd. De tekeningen
geven de plaats van de boorgaten

Vorstklep

Aanzuig van buiten

Stofzuiger aansluiting
reiniging muggenfilter

Retour uit woning

Afvoer naar buiten

Toevoer naar woning
hoogbouw versie

aan. De rand van het montageset
komt overeen met de hartlijn van de
kanalen. De inkeping aan de onderzijde
van het montageset geeft de plaats
van de condensafvoer aan (links bij

Filterhouders

Plaats
gebruikershandleiding

Elektrische
aansluiting
Toevoer naar woning
laagbouw versie

Retour uit woning

Condensafvoer

een standaard unit en rechts bij een
gedraaide unit).

Afbeelding 1 - Standaarduitvoering

• B epaal de exacte plaats van de
unit en houd hierbij rekening met
de montagevoorschriften.

Vorstklep
Retour uit woning

Stofzuiger aansluiting
reiniging muggenfilter
Toevoer naar woning
hoogbouw versie

Aanzuig van buiten

• B evestig de montageset aan de
Afvoer naar buiten

wand met daarvoor geschikt
montagem ateriaal.
• P laats de unit op de onderste

Filterhouders
Plaats
gebruikershandleiding

Elektrische
aansluiting

steunen en duw de unit aan de
bovenzijde tegen de muur zodat de
montagestrip in de unit valt.

Retour uit woning

Toevoer naar woning
laagbouw versie

Condensafvoer

• L aat nu de unit zakken totdat de
unit aan de onderzijde steunt op de

Afbeelding 2 - Gedraaide uitvoering

op de steunen van de montageset.
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en dampdicht geïsoleerd zijn om
30

30

180

300
480

30

600
30

30

420

80

420

80

30

210
kanaal210te voorkomen.

848

168

168

c ondensatie aan de buitenzijde van het

30

848

210

210

600

30

300

5xø5mm

180
480

5xø5mm

Afvoer naar buiten

Standaarduitvoering

Via deze tuit wordt de afvoerlucht naar
168

168

buiten afgevoerd. Dit kanaal moet ther
30

30

210

210

misch en dampdicht geïsoleerd zijn om

30

condensatie aan de binnen- en buiten
zijde van het kanaal te voorkomen. Er

848

600

848

600

wordt geadviseerd een dakdoorvoer
te gebruiken die geen condensatie- of
regenwater naar binnen laat. Als dit
niet het geval is, moeten de onderdelen
van het kanalensysteem tussen deze af
30

30

420

80

80

30

5xø5mm

300

180
480

5xø5mm

voertuit en de dakdoorvoer waterdicht
gemonteerd zijn. De unit voert het even
tuele water af via de condensafvoer.

Gedraaide uitvoering

Aanzuiging van buitenlucht
Via deze tuit wordt verse buitenlucht
aangezogen. Dit kanaal moet t hermisch

| 19

Toevoer naar de woning voor
laagbouw

Retour uit woning voor laagbouw
en hoogbouw

Via deze tuit wordt de opgewarmde

Via deze tuiten wordt de retourlucht uit

lucht naar de woning toegevoerd. Als

de woning afgezogen.

het een laagbouwunit betreft, bevindt

De kanalen hoeven niet thermisch te

deze aansluiting zich aan de onderzijde.

worden geïsoleerd. Deze twee tuiten

De toevoertuit naar de woning voor

staan intern met elkaar in verbinding.

hoogbouw is niet in gebruik.

Daardoor kan zowel voor laagbouw als

Voor een optimaal comfort is het nood

voor hoogbouw situaties voor de retour

zakelijk dat een Itho Daalderop geluid

luchtaansluiting een vrije keuze worden

demper type FGD 180-50 over de toevoer

gemaakt, welke van deze twee tuiten

tuit naar de woning wordt g emonteerd.

hiervoor wordt gebruikt. Het is ook
m ogelijk beide tuiten te gebruiken, wat
de weerstand van het kanalensysteem
ten goede komt. De rode tuitdop sluit de
eventueel niet gebruikte tuit af.

Toevoer naar de woning voor
hoogbouw
Als het een hoogbouwunit betreft,
bevindt de aansluiting zich aan de
bovenzijde. De toevoertuit naar de
woning voor laagbouw is niet in gebruik.

3.6	Aansluiten van
condensafvoer
De condensafvoerleiding bevindt zich
aan de onderzijde van de HRU ECO BAL.
Deze moet goed aangesloten worden
om te voorkomen dat de unit wordt
beschadigd door condenswater. De
lijmverbinding van de bijgeleverde
condensafvoeraansluiting heeft een
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uitwendige diameter van 40 mm. De

3.8 Instellingen capaciteit

overige benodigde materialen worden
door derden geleverd.

In de kunststofaansluitkap van de

Op deze condensafvoer kan door middel

HRU ECO BAL is standaard een tweetal

van een lijmverbinding een slangpilaar

potmeters voor de laagstand respectie

worden gemonteerd, waaraan een slang

velijk de hoogstand geplaatst. Hiermee

met een minimale binnendiameter van

kan de ventilatie capaciteit bij laagstand

20 mm moet worden gemonteerd. Zorg

en bij hoogstand worden bepaald.

dat de slang diep genoeg in het sifon

De middenstand is een rekenkundig

steekt (minimaal 30 mm onder water).

g emiddelde tussen de laagstand en

Snijd het uiteinde van de slang schuin af.

hoogstand instelling. Standaard staat de
hoogstand ingesteld op 225 m 3 /h.

Het is ook mogelijk de condensafvoer
met pvc binnenr ioleringmateriaal vast
aan te sluiten. In dat geval moet een
voorziening worden getroffen om het
s ifon bij te kunnen vullen.
Giet water in het sifon om een waterslot
te krijgen en controleer hierbij ook de
condensafvoer op lekkage.
Let op dat niet alle delen van de sifon
worden verlijmd zodat de sifon eventueel

Alleen als de gevraagde luchthoeveel

gereinigd kan worden.

heid bij het inregelen van de v entielen
niet wordt gehaald en de ventielen

3.7	Elektrische aansluiting
op de unit

staan maximaal open mag de ventilatie
hoeveelheid met deze potmeter worden
verhoogd. Hierdoor verbruikt men zo
min mogelijk energie.

De HRU ECO BAL is standaard voorzien
van een snoer (1,5 meter) met perilex

Balanspotmeter

stekker. Indien gewenst kan de instal
lateur dit snoer vervangen voor een

De 3 e potmeter is een balanspotmeter

snoer met randaardestekker. Deze moet

voor de toevoerventilator.

wel apart besteld worden. De voedings

Door de potmeter te verstellen kan men

spanning voor de unit is 230 V 50 Hz.

de toevoerventilator t.o.v. de afvoer
ventilator sneller of langzamer laten
draaien. Dit wordt voornamelijk toe
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gepast indien er een verschil is in de
weerstand van het toevoerkanaal t.o.v.
de weerstand van het afvoerkanaal.
Door bijvoorbeeld het toerental van de
toevoerventilator terug te draaien (bij
een kort luchttoevoerkanaal met weining
weerstand of een QualityFlow systeem)
voorkom je dat het toevoerrooster te
veel g eknepen moet worden om lucht

Type HRS-3 inbouw

balans in de woning te creëren. Dit heeft
een positief resultaat in energieverbruik
en het geproduceerde geluid.

N

L1

L3

L2

2

C
Indien de potmeterN in de L1middenstand

Perilex WCD

1-Laagstand
2-Middenstand
3-Hoogstand

1
3

2

1

staat is het toerental
vanL2de toevoer en
L3
de afvoerventilator gelijk.
N
Perilex WCD

L

Regelschakelaar
Type HRS-3

3.9	Regeling met driestandenschakelaar

Principe schema HRS-3

N
L

met een drie-standenschakelaar type

C

HRS-3. Hiermee kunnen de standen

N

L1

L3

L2

Regelschakelaar
Type HRS-3

N
L

overdag als er mensen thuis zijn en
Elektrisch aansluitschema HRS-3

douchen of baden. De drie-standenschakelaar wordt vaak bevestigd in de
keuken. Als de ventilatie op meerdere
plaatsen bediend moet worden kan de

L2

3

N
Perilex WCD

geschakeld worden. De laagstand is

de hoogstand is voor tijdens koken,

L1

1

laagstand, middenstand en hoogstand
voor ’s nachts, de middenstand is voor

N
L3

2

De HRU ECO BAL kan worden bediend

3.10 R
 egeling met draad
loze RFT schakelaar

RFT bediening een oplossing bieden (zie
3.10). Hierbij is extra bekabeling niet

Als optie kan de HRU ECO BAL

nodig.

worden uitgebreid met een draadloze
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2

1

RFT bedieningsschakelaar. Deze
RFT bedieningsschakelaar (zender)

• T imerknop 3 keer indrukken voor
30 minuten hoogstand.

kan worden toegepast als drie-

Als tijdens de looptijd van de timer op

standenschakelaar met timerf unctie.

stand 1, 2 of 3 wordt gedrukt, schakelt

Door middel van deze bedienings

de timer uit en gaat de unit permanent

schakelaar kan de unit in drie standen

werken op de stand die is ingedrukt.

(capaciteiten) geschakeld worden
namelijk de laagstand, middenstand

Combinatiemogelijkheden

en hoogstand. De laagstand is voor
’s nachts, de middenstand is voor

De RFT bedieningsschakelaar kan wor

overdag als er mensen thuis zijn en

den gecombineerd met de conventionele

de hoogstand is voor tijdens koken,

Itho drie-standenschakelaar type

douchen of baden.

HRS-3. Hierbij zal de laatstbediende

Daarnaast heeft de schakelaar een

schakelaar het toerental van de unit

timerf unctie. Als op de timerknop

bepalen. Het kan dus zijn dat met de

g edrukt wordt, zal de unit een bepaalde

conventionele drie-standenschakelaar

tijd in hoogstand draaien. Na het afl open

de unit op de hoogstand is gezet waar

van de timer zal de unit in laagstand

na met de RFT bedieningsschakelaar

gaan draaien.

de unit weer in laagstand is gezet. In
dat geval geeft de conventionele driestandens chakelaar de hoogstand aan
terwijl de unit werkelijk in laagstand
draait.

ä Let op!
De RFT bedieningss chakelaar
RFT standenschakelaar

( zender) heeft een zendbereik van 
100 meter in het vrije veld.

De tijdsduur van de timer is afhankelijk

Afhankelijk van de constructie van

van het aantal keren dat de timer kort

muren en vloeren die tussen de

na elkaar wordt bediend:

bedieningss chakel aar en ontvanger

• T imerknop 1 keer indrukken voor
10 minuten hoogstand.

in de unit zal deze afstand minder
worden.

• T imerknop 2 keer indrukken voor
20 minuten hoogstand.
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3.11 Montage RFT print

3

• S chakel voor montage altijd eerst
de spanning af door de stekker uit
de wcd te halen.
1
4

• Verwijder de schroef van het aan
sluitkapje 1.
5
2

• D uw de borglip naar voren 3 en
• -	Schuif de aansluitkap naar
b eneden uit de behuizing 2.

trek de print naar voren 4 en om
hoog uit de behuizing 5.
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6

9

7

0

• P laats de afstandhouders van de

• D uw de print klem achter de borg

RFT-print op de basisprint 6 en

clip 9 en schuif de aansluitkap

plaats daarna de RFT print op de

weer in de behuizing van de unit 0.

connector en de afstandhouders 7.
!
8

• P laats de schroef weer terug in de
• Z et de print terug in de behuizing

unit !.

door eerst de potmeters door de

•

gaatjes te steken en daarna de

• M eld de RFT bedieningss chakelaar

onderzijde van de print achter de

aan op de ontvanger (zie

clips te steken 8.

b eschrijving RFT-SET).
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4. Onderhoud
ä Let op!

Filtertype

Reinigen

Vervangen

G3

Wekelijks
gedurende
de 1 e
3 maanden

Na
3 maanden
G4 of F7

G4

Iedere
9 maanden

1 keer per
1,5 jaar

F7

Iedere
6 maanden

1 keer
per jaar

Neem altijd eerst de voedingskabel
uit de wandc ontactd oos voordat u de
frontdeur opent.

4.1

De filters

Het onderhoud voor de gebruiker blijft

Hanteer onderstaande volgorde voor het

beperkt tot het reinigen van de f ilters.

vervangen van de filters:

Om de goede werking van het a
 pparaat
op lange termijn te garanderen d ienen

• N eem de voedingskabel uit de
wandcontactdoos.

de filters regelmatig te worden g ereinigd

• Trek het filterhouders uit de unit.

of vervangen. In onderstaande tabel wordt

• Verwijder de oude filter uit de

aangegeven wat de gemiddelde termijn

f ilterhouder.

is voor onderhoud of vervanging van de

• M aak de oude filter schoon of haal

filters. Per situatie kan dit afw ijken. De

de nieuwe filter uit de verpakking

unit wordt geleverd met standaard G3

(filters kunnen d.m.v. een stof

filters. Tot een half jaar na o plevering
van de woning moeten de filters iedere
week/maand schoong emaakt worden.

zuiger worden gereinigd).
• P laats de nieuwe filter in de filter
houder.

Hierna moeten de f ilters vervangen

• P laats de filterhouders in de unit.

w orden voor een G4 of een F7 filter.

• S top de voedingskabelweer in de

Het eerste set filters kan via internet

wandcontactdoos.

www.ithodaalderop.nl/wtw door de
g ebruiker gratis worden aang evraagd.
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Muggenfilter
Eén keer in het jaar moet het muggen
filter schoongemaakt worden. Dit kan
door de bewoner zelf worden gedaan.
Verwijder eerst de voedingsstekker.
Neem de gele dop aan de bovenzijde
van de unit los. Steek vervolgens de
slang van de stofzuiger in het gat en
zet de stofzuiger aan. Hierdoor worden

de unit te trekken. Dit gaat met

alle eventueel aanwezige muggen en

enige wrijving gepaard, zodat de

d ergelijke door de stofzuiger verwijderd.

lekdichtheid van de unit minimaal

Plaats de gele dop terug en schakel de

blijft. Houd daarom de unit aan de

unit weer in.

onderzijde tegen, zodat deze tegen
de muur blijft. Draag de wisselaar

4.2 Service aan wisselaar
Het rendement van de wisselaar zal

aan de klemband en niet aan de
groene vlakken.

op lange termijn verminderd kunnen

ä Let op!

w orden door de isolerende werking

Er kan condenswater uit de w
 isselaar

van vuil dat toch door de filters heen

komen. Dit is normaal en niet

is g
 ekomen. Wanneer de wisselaar

s chadelijk.

g ereinigd moet worden, hangt sterk af
van het onderhoud aan de filters. Bij
goed onderhoud van de filters behoeft
de wisselaar circa 1x per 6 jaar gereinigd
te worden. De wisselaar kan als volgt
w orden gereinigd:
• N eem de filters uit de unit, zoals
dat in hoofdstuk 4.1 is toegelicht.
• D raai de twee moeren aan de
o nderzijde van de unit los, maar
zodanig dat de moeren wel op de
bout blijven.
• N eem de wisselaar uit de unit
door deze aan de klemband uit

• S poel de wisselaar af met een
zeepo plossing.
• S chuif de filters weer in de unit,
zo diep dat de filters niet meer
buiten het vlak van de wisselaar
uitsteken.
• D raai de twee bouten aan de
o nderzijde van de unit weer vast.
• A ls de afdichtingschijf niet in de
frontdeur is blijven zitten, moet
deze tegen de wisselaar worden
geplaatst.

| 27

• P laats de frontdeur weer terug

kunststofplaat is in de zwart g eschuimde

door deze horizontaal in het gat te

kunststofbehuizing geklemd, de service

duwen.

module.

• D raai daarna de frontdeur een
kwartslag naar rechts, met de klok

Het verwisselen van de motormodule

mee, tot de deur netjes verticaal in

gaat als volgt:

de unit is geplaatst.
• S chuif de wisselaar zo recht
m ogelijk terug in de unit, zover dat
het groene vlak evenwijdig ligt aan
de rand van de omkasting.
• S top de voedingskabel in de wand
contactdoos.
• D e HRU ECO BAL is weer gereed
voor gebruik.

• N eem de voedingsstekker uit de
wandcontactdoos.
• Verwijder de aansluitkap met
v oedingskabel uit de unit.
• Verwijder de filters uit de front
plaat.
• Verwijder de deur door deze links
om te draaien.
• M aak de klemband aan de onder
zijde circa 1,5 cm losser.
• Verwijder de filters en de wisse
laar, zoals beschreven in hoofdstuk
4.1 en 4.2.
• K oppel de elektrische kabel van de
bypass vorstk lepmotor los. Deze
c onnector bevindt zich in de buurt
van de toevoerventilator (bovenste).
• S chuif de motormodule uit de unit
en houd daarbij de rest van de be
huizing tegen, zodat de unit tegen

4.3 De servicemodule

de muur blijft hangen.

Behalve de bypass en vorstklep
b evinden alle bewegende delen zich in
de m otormodule. Deze kan in geval van
een storing eenvoudig worden gewisseld
of buiten de unit worden gerepareerd.
De motormodule bestaat uit een harde
kunststofplaat waaraan de ventilat oren
en de regeling zijn bevestigd. Deze harde
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Het monteren van de servicemodule gaat

4.4 De ventilatoren

eenvoudig in omgekeerde volgorde:
• S chuif de servicemodule in de

Er zijn twee energiezuinige gelijk

unit. Het gaat het m
 akkelijkst als

stroommotoren toegepast. De ventila

met de servicemodule de mantel

toren zijn voorzien van een permanent

iets naar buiten wordt geduwd.

magneetmotor waardoor het energie

Als de module er op 3 cm na in zit,

gebruik minimaal is. De schoepen zijn

o ndervindt deze wat weerstand.

robuust en achterovergekromd. Door

Druk dan vanuit de binnenzijde van

deze schoepvorm heeft de ventilator veel

de unit de motormodule iets naar

minder last van eventuele verv uiling op

buiten.

lange termijn. Als onderhoudsi nterval

• S chuif de module zo ver dat de
rand van de behuizing weer één
vlak vormt.
• P laats de bypass kabel en de

voor het reinigen van de waaiers wordt
zes jaar aangehouden. Dit is wel af
hankelijk van het onderhoud aan de
f ilters.

c onnector.
• P laats de wisselaar.

Het demonteren en monteren van de

• D raai de twee bouten aan de

ventilatoren gaat als volgt:

o nderzijde van de unit weer vast.
• P laats de afdichtingsschijf.
• P laats de deur door deze rechtsom
te draaien.

• Verwijder de servicemodule zoals
is omschreven in hoofdstuk 4.3.
• Verwijder de isolatieplaat.
• D raai de printplaatmodule om

• P laats de filters.

en trek de connector van de

• P laats de aansluitkap met

vorstb eveiligingsensoren en de

voedingsk abel.
• S top de voedingsstekker in de
wandcontactdoos.
• D e unit is nu gereed voor gebruik.

c onnector van de bypass los. Dit
zijn de connectoren aan de d raden
die door de zwart g eschuimde
kunststofbehuizing gaan.
• N u kan de harde kunststof
plaat c ompleet met ventilatoren,
v oeding en regeling van de zwart
g eschuimde kunststofbehuizing
worden gescheiden.
• D aarna kunnen de ventilatoren
worden verwijderd:
	- Neem de kabelafdichting uit het
gat.
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	- Neem de connector los van de
printplaat.

• B reng bij iedere trillingsd emper
een tandring aan. Dit is zeer

• D raai de vier M4 moeren los.

b elangrijk ter voorkoming van

• Neem de ventilator inclusief

n aderhand lostrillen.

t rillingsdempers uit de motorplaat,

• M onteer de vier M4 moeren.

en haal de kabel met c onnector

• B reng de kabelafdichting aan;

door het gat in de m otorplaat.
• D e ventilator is nu uitgebouwd
en g ereed om te reinigen of te

sluit de connector aan op de print.

4.5 De besturingsprint

v ervangen.
De regeling is onderhoudsvrij. Om een
Het monteren van de ventilatoren gaat in

eventuele storing op te lossen is een

omgekeerde volgorde:

overzicht van de functies van de belang

• H aal de kabel met connector door

rijkste onderdelen opgegeven:

de daarvoor bestemde opening in
de m otorplaat.
• B reng de ventilator op de plaats,

1 Aansluiting connector voedingskabel.
2 Glaszekering T2A/250 V (20 x 5 mm).

door de tapeinden van de vier

3 Balans potmeter toevoerventilator.

trillingsd empers door de motor

4 Potmeter minimum toerental.

plaat te steken.

5 Potmeter maximum toerental.
6 Connector PC communicatie RJ45.
7 Dipswitch VKK [1] en AWW [2].
8 Connector I2C.

ä Let op!

9 Connectoren hoofd print.

De bovenste ventilator moet op de
onderste connector zijn aang esloten.
De onderste ventilator moet op de
bovenste connector zijn aang esloten.
Als deze verwisseld worden, werkt
de vorstbeveiliging niet. Plaats de
connector van de vorstb eveiligings
sensoren en de connector van de
bypass weer terug. Voor de aan
sluitingen op de printplaat wordt
verw ezen naar hoofdstuk 4.5.
De besturingsprint
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5. Storingwijzer
5.3

5.1	Werkwijze
storingswijzer
In onderstaande tabel wordt een aantal
mogelijke storingen genoemd. Aan het
eind van iedere mogelijke storing staat
een nummer. Dit is het n
 ummer van de

Nr.

Mogelijke storing

Nr.
oorzaak

1

Er is geen voeding
a anwezig op wcd.

1

2

 e voedingskabel zit niet
D
goed in de connector
op de unit.

2

3

De zekering op printplaat
is defect.

3

4

Connector van de
v entilator op de printplaat
is niet juist aangesloten.

4; 5

5

De vorstbeveiliging is
actief.

6

6

De condensafvoer is niet
aangesloten.

7

7

De condensafvoer is
v erstopt.

8

8

De kanalen zijn niet
t hermisch en dampdicht
geïsoleerd.

9

9

Er is een regendichte
thermisch en dampdicht
geïsoleerde dakdoorvoer
toegepast.

10

10

 e unit is gemonteerd op
D
een muur met een massa
van minder dan 200 kg/m 2.

11

11

De niet gebruikte tuit is
niet afgesloten met een
dop.

12

12

 r is geen Itho geluid
E
dempende slang
gemonteerd.

13

13

Ventielen zijn niet goed
ingeregeld.

14

14

De drie-standen
schakelaar is kapot.

15

mogelijke storingsoorzaak. Kijk aan de
hand van dit nummer in de oorzaken
tabel wat de oorzaak van het p
 robleem
kan zijn. Aan het eind van i edere oor
zaak staat weer een nummer. Dit is het
n ummer van de mogelijke o plossing.
Volg de aanwijzingen die hierin
staan aangegeven.

5.2

Storingstabel

Nr.

Mogelijke storing

Nr.
oorzaak

1

Beide ventilatoren wer
ken niet.

1; 2; 3

2

Alleen de toevoerventila
tor werkt.

4

3

Alleen de afvoerventilator
werkt.

5; 4

4

Unit lekt water.

6; 7

5

Kanaal lekt water.

8; 9

6

Unit maakt geluid.

10; 11

7

Ventielen maken geluid.

12; 13

8

Luchtkwaliteit in woning
niet goed.

13

9

Unit reageert niet op
drie-standenschakelaar.

14

Oorzakentabel
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5.4 Oplossingentabel
Nr.

Mogelijke oplossing of verklaring

Nr.

Mogelijke oplossing of verklaring

1

 ontroleer of er voedingsspanning op
C
de wcd staat en zonodig verhelpen.
Controleer de werking van de unit.

11

Zorg dat de unit aan een muur wordt
gemonteerd met een massa van
m inimaal 200 kg/m 2 .

2

Controleer of de stekker goed in de
connector op de unit zit. Controleer de
werking van de unit.

12

Sluit de tuit die niet wordt gebruikt af
met een dop.

13

3

Neem de motormodule eruit (hoofd
stuk 4.3). Controleer de overige
o nderdelen om de oorzaak te vinden
waarom de zekering is aangesproken.
Verhelp eventuele mankementen en
vervang de zekering T2A/250 V
(20 x 5 mm) Controleer de werking van
de unit.

Plaats een geluiddempende slang van
Itho.

14

Regel de ventielen in volgens de
luchtbalansberekening (Bouwbesluit).

15

Plaats een nieuwe drie-standen
schakelaar.

4

Neem de motormodule eruit (hoofd
stuk 4.3). Controleer of de connector
van de ventilator juist op de printplaat
is gestoken. Controleer de werking
van de unit.

5

Neem de motormodule er uit (hoofd
stuk 4.3). Controleer of de c onnector
van de toevoerventilator niet is
v erwisseld met de connector van
de afvoerv entilator (hoofdstuk 5.4).
C ontroleer de werking van de unit.

6

Zet bij zeer lage buitentemperaturen
de regeling de toevoerventilator uit
om vorstproblemen te v oorkomen.
Als de buitentemperatuur weer
stijgt wordt de toevoerventilator
a utomatisch weer aan gezet.
Dit is geen storing.

7

Door temperatuurverschillen van
de lucht kan in de wisselaar vocht
k omen. Dit is een normaal verschijn
sel. Sluit de condensafvoer aan.

8

Verhelp de verstopping in de condens
afvoer.

9

Kanalen thermisch en dampdicht
i soleren.

10

Regendichte, thermisch en dampdicht
geïsoleerde dakdoorvoeren toepassen.
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5. Notities
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