Installatiehandleiding ED 200 W

Open de doos en controleer of onderstaande onderdelen aanwezig zijn.
•
Luchtgordijn
•
Ophangset (3 U-profielen, zakje bevestigingsmiddelen).
•
Infrarood afstandbediening
Leg de Infrarood bediening apart. Monteer de 3 U-profielen op het toestel met het sleutelgat naar boven (grote opening van het sleutelgat
richting achterzijde van het toestel).
Bepaal de posities voor de ankers in het plafond en plaats de ankers
M10 (niet meegeleverd).
Draai de M10 draadstangen (niet meegeleverd) in de ankers. Stel de
draadstang op hoogte met de meegeleverde M10 moer, ring en contramoer. Zorg ervoor dat de 6 ophangpunten in alle richtingen waterpas
zijn.
Breng het luchtgordijn (in de doos op de pallet) op hoogte en plaats de
6 moeren aan het eind van de draadstang in de sleutelgaten. Schuif het
luchtgordijn naar de muur toe en draai de contramoer stevig aan.
Sluit de cv leidingen zoals aangegeven op het toestel aan. Pas
bij voorkeur handafsluiters toe.
Steek de stekker in de wandcontactdoos.

Test de functionaliteit van het luchtgordijn met de afstandsbediening.

Aanvullende Informatie
Kamerthermostaat. Bevriezing van de batterij of te lage kamertemperatuur kan worden voorkomen
door een thermostaat volgens links onderstaand schema aan te sluiten. Bij te lage temperatuur
worden de ventilatoren in stand 1 ingeschakeld en wordt het ‘warmte vraag’ relais ingeschakeld.
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Warmtevraagtoets. Het Ecodesign luchtgordijn wordt standaard geleverd met ingebouwd
‘warmtevraag’-relais, waarmee de cv ketel kan worden ingeschakeld. Zie schema rechtsboven. Op
de afstandsbediening kan met behulp van de ‘warmtevraag’-toets de cv ketel gedurende normaal
bedrijf worden in– of uitgeschakeld.
Afstandbediening. Het Ecodesign luchtgordijn wordt standaard geleverd met een infrarood
afstandbediening. Hiermee worden de ventilatoren in 6 stappen geregeld en kan de
warmtevraagtoets worden bediend. De toetsen voor elektrische verwarming zijn niet actief.
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Deurcontact. Het Ecodesign luchtgordijn kan worden aangestuurd met een deurcontact. Vanuit
stand-by of vanuit een lage ventilatorstand kan via een bediening met het deurcontact (=deur open)
een hogere ventilatorstand worden ingeschakeld. Op de besturingsprint is een jumper voorzien die in
3 standen kan worden geplaatst namelijk low, medium en high. Na het sluiten van de deur valt de
hogere ventilatorstand na enkele seconden af. Het toestel functioneert dan op de vooraf ingestelde
stand.

