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1. Inleiding

De compacte ventilatie-units LG 350 en 
LG 450 zijn voldoen aan de nieuwste stan-
daarden. Ze overtuigen door hun grote 
doelmatigheid, hoog bedieningscomfort 
en hoge bedrijfszekerheid.  
 
Voor een veilig, correct en economisch 
gebruik van uw compacte ventilatie-unit, 
gelieve de in deze bedieningshandleiding 
opgenomen instructies zorgvuldig te lezen 
en op te volgen. 
 
De ventilatie-unit alleen gebruiken wan-
neer het in een onberispelijke toestand 
verkeert, geheel conform de voorschrif-
ten, op een veilige wijze en bewust van 
gevaar en met inachtneming van alle in 
deze handleiding beschreven aanwijzin-
gen. Voor vragen en onderdelenbestel-

lingen, gelieve steeds het toesteltype en 
het serienummer te vermelden (zie het 
typeplaatje van de unit). 

Heeft u verdere vragen of is de documen-
tatie zoek geraakt, neemt u dan contact 
met ons op.

2. Algemeen

J. Pichler 
Gesellschaft m.b.H 

ÖÖSSTTEERRRREEIICCHH  
99002211  KKLLAAGGEENNFFUURRTT  
Karlweg 5 
TT +43 (0) 463 32769 
www.pichlerluft.at 

Gerätetype: 08LG350V Baujahr: XXX

Seriennummer: XXX Gewicht: 56 kg

Auftragsnummer: XXX

Volumenstrom: max. 350 m³/h

Abmessung BxHxT: 829x950x571 mm

Spannung/Frequenz: 230V / 50 Hz

Leistungsaufnahme: max. 2050 W

Dit hoofdstuk geeft algemene informatie 
over de compacte ventilatie-units  
LG 350 en LG 450 die uitgerust zijn met 
een MINI- of TOUCH-bedieningspaneel.  
 

LEES DEZE HANDLEIDING VÓÓR 
GEBRUIK ZORGVULDIG DOOR ! 
 

Deze handleiding bevat aanwijzingen en 
informatie over de veilige werking, de 
correcte montage, de bediening alsook 
het onderhoud van de compacte ventila-
tie-units LG 350 en LG 450. De handleiding 
kan tevens ook als naslagwerk dienen 
bij servicewerkzaamheden, zodat deze 
op een verantwoorde manier uitgevoerd 
kunnen worden. Bewaar daarom deze 
handleiding op een veilige plaats, zodat u 
deze later steeds kunt raadplegen.  
 
Het verhelpen van storingen en het 
verrichten van ingrepen in de compacte 
ventilatie-unit mogen uitsluitend door 
een installatiebedrijf (vakbedrijf) worden 
uitgevoerd.  

Wijzigingen voorbehouden : 
Deze handleiding is met de grootste zorg 
samengesteld. Er kunnen echter geen 
rechten aan worden ontleend. Wij werken 
continu aan het verbeteren en optima-
liseren van onze producten en behou-
den ons dan ook het recht voor, zonder 
voorafgaande kennisgeving, toesteluit-
voeringen of technische gegevens geheel 
of gedeeltelijk te wijzigen. Het is dus niet 
uitgesloten dat uw toestel lichtjes afwijkt 
van het in onderhavig document beschre-
ven exemplaar.  
 
Onze Algemene voorwaarden zoals die 
zijn opgenomen in de geldende versie zijn 
van toepassing.

Dirk Martensstraat 2 /10 
8200 Brugge
T +32 (0) 50 32 30 05
F +32 (0) 50 31 30 06 
 
info@climavent.be
www.climavent.be



BEDIENINGS- EN MONTAGEHANDLEIDING VOOR LG 350 EN LG 450              PAGINA 7

G
EB

R
U

IK
ER

A
LG

EM
EE

N
VA

K
P

ER
S

O
N

EE
L

3. Werking van het ventilatiesysteem

Bij gecontroleerde mechanische woning-
ventilatie wordt de verbruikte, vochtige 
afvoerlucht uit de natte ruimtes, zoals 
de badkamer, het toilet en de keuken, 
afgevoerd en vervangen door behandelde 
verse en gefilterde buitenlucht die in de 
verblijfruimtes, zoals woon-, slaap- en 
zitkamer, wordt gebracht.  
 
Het gebruik van een hoogrendements-
warmtewisselaar die de warme lucht 
uit de afvoerlucht terugwint voor het 
opwarmen van de toevoerlucht enerzijds 
en het gebruik van energiezuinige venti-
latoren, die voorzien zijn van de jongste 
EC-Motor-technologie, voor de gecontro-

leerde luchtstromen anderzijds, zorgen 
bij continu gebruik van het systeem voor 
veel energiewinst. Hoe luchtdichter een 
gebouwschil is en hoe efficiënter een 
woonhuis geïsoleerd is, des te beter deze 
techniek werkt. Een warmteterugwinning 
met een rendement van meer als 90% 
staat garant voor een zeer efficiënte 
werking.  
 
Hierbij dient evenwel opgemerkt te 
worden dat de warmtewisselaar door een 
passend ingestelde vorstbeveiligingsstra-
tegie beveiligd wordt en dat condens op 
een efficiënte manier worden afgevoerd.

De compacte ventilatie-units LG 350 en  
LG 450 zijn bedoeld voor inbouw in lucht-
technische installaties voor met name 
het gestuurd mechanisch ventileren van 
woningen, wooncomplexen, kantoren en 
voor gelijkaardige toepassingen met een 
regelbare luchtvolumestroom tot 400 
m³/u (LG 350) en 600 m³/u  
(LG 450).  
 
Het doel van het gestuurd mechanisch 
ventileren van woningen is om te komen 
tot een verbetering van de luchtkwaliteit 
en om het energieverbruik voor verwar-
ming terug te brengen door het gebruik 
van een bijzonder efficiënt WTW-systeem 
en om de ruimteluchtvochtigheid te 
bewaken. 
 
Het toepassingsgebied en het eigenlijk 
gebruik van de ventilatie-unit beperken 
zich tot het gebruik in luchttechnische in-
stallaties voor het afvoeren van verbruikte 
lucht en voor het toevoeren van verse bui-
tenlucht  bij maximale temperaturen van 
het warmteoverdachtsmedium tussen -15 
°C en +35 °C. Ook mag de getransporteer-
de lucht geen agressieve dampen noch 
slijtagebevorderende deeltjes bevatten.  
 
Elk ander gebruik moet als oneigenlijk 
gebruik worden beschouwd. De producent 
kan niet aansprakelijk worden gesteld 
voor hieruit voortvloeiende schade of 
gevolgschade. Tot het eigenlijk gebruik 
behoort ook het in acht nemen van de 
door ons voorgeschreven bedienings- en 

montagehandleiding.  
Dit algemeen toegankelijk toestel is 
bedoeld voor gebruik in woningen of in 
bedrijfspanden. Het toestel wordt gebruikt 
voor het mechanisch ventileren van 
binnenlucht en, in combinatie met een 
verwarmings- of koelbatterij, ook nog voor 
luchtnaverwarming of -nakoeling.  
 
Het toestel is niet bedoeld voor gebruik 
door personen, met inbegrip van kinderen, 
met een fysieke, zintuigelijke of mentale 
stoornis, of zonder ervaring en/of scho-
ling/kennis, tenzij ze worden bijgestaan 
door een persoon die verantwoordelijk 
is voor hun veiligheid of die hen dien-
overeenkomstig instructies geeft bij het 
gebruik van het product.  
 
Het toestel is niet geschikt voor buitenop-
stelling en mag enkel in speciaal daartoe 
geschikte en vorstvrije binnenruimten 
worden geïnstalleerd. De ventilatie-unit is 
niet bedoeld voor het drogen van nieuwe 
gebouwen.  
 

Om ongecontroleerde con-
densvorming in het toestel te 
voorkomen, is, bij buitentempe-

raturen onder 0 graden Celsius, bij een 
afvoerluchttemperatuur van meer als 
25 °C en een afvoerluchtvochtigheid van 
meer als 50 %, continu gebruik (zoals 
in een privé sparuimte bijvoorbeeld) te 
vermijden. 
 
 

4. Eigenlijke gebruik

BEOOGD GEBRUIK
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Door de sterke belasting en omwille het 
feit dat een keukenafzuigkap op onregel-
matige tijdstippen wordt gebruikt, mag de 
afvoerweg nooit in het woningventilatiesy-
steem worden ingebouwd. 
De afvoerlucht afkomstig van dergelijke 
afzuigkappen dient via een afvoerlucht-
leiding door het dak gescheiden worden 
afgevoerd. De toevoerlucht dient afzon-
derlijk te worden toegevoerd (via raam-

ventilatie bijvoorbeeld).  
Bij het inschakelen van een afzuigkap 
zonder afzonderlijke aanvoer van toe-
voerlucht is de luchtbalans in de woning 
niet langer meer in evenwicht en is de 
correcte werking van het woningventi-
latiesysteem in voorkomend geval niet 
langer gegarandeerd (geurhinder,…). Een 
andere optie bestaat erin de afzuigkap 
met recirculatielucht te gebruiken. 

BEPALINGEN VOOR GEBRUIK IN COMBI-
NATIE MET STOOKINRICHTINGEN

BEPALINGEN VOOR GEBRUIK IN COMBI-
NATIE MET AFZUIGKAPPEN

Geldende lokale eisen dienen rekening te 
houden met de desbetreffende normen, 
wetten en richtlijnen. 
 

De centrale ventilatie-units met 
warmteterugwinning mogen 
enkel in ruimtes, woningen of 

gebruikseenheden die ongeveer gelijk zijn 
qua grootte en waarin stookinstallaties 
met open verbranding staan opgesteld, 
worden geplaatst indien :
•  een gelijktijdige werking van de stook-

installaties met open verbranding en 
van de luchtafzuigende installatie door 
veiligheidsvoorzieningen verhinderd 
wordt of 

•  de rookgasafvoer van de stookinstallatie 
met open verbranding door speciale 
veiligheidsvoorzieningen bewaakt wordt. 
In het geval van open-verbrandings-
toestellen op vloeibare of gasvormige 
brandstof moet de stookinstallatie of 
het ventilatiesysteem uitgeschakeld 
worden van zodra de veiligheidsvoorzie-
ning geactiveerd wordt. In het geval van 
open-verbrandingstoestellen op vaste 
brandstof moet het ventilatiesysteem 
uitgeschakeld worden van zodra de vei-
ligheidsvoorziening geactiveerd wordt.

 
Centrale ventilatie-units voor het ge-
controleerd  ventileren van binnenlucht 

mogen niet in een woning of een verge-
lijkbare gebruikseenheid geïnstalleerd 
worden indien in deze gebruikseenheid 
verschillende stookinstallaties met open 
verbranding op meerdere rookgasafvoer-
systemen aangesloten zijn. 
 
Voor een deskundig gebruik van met 
centrale ventilatie-units voorziene ventila-
tiesystemen moeten eventueel aanwezige 
verbrandingsluchtpijpen en rookgasaf-
voersystemen afgesloten kunnen worden 
van stookinstallaties met open verbran-
ding. De afsluitvoorziening van rookgas-
afvoersystemen van stookinstallaties op 
vaste brandstof mag enkel handmatig 
kunnen worden bediend. De stand van de 
afsluitvoorziening dient herkenbaar te zijn 
aan de positie van de bedieningsgreep. 
Hieraan wordt voldaan wanneer gebruik 
wordt gemaakt van een afsluitvoorziening 
tegen roet (via een roetschuif).   
 
Brandveiligheidseisen 
In het kader van de brandveiligheidstech-
nische installatievoorschriften voor het 
installeren van het ventilatiesysteem dient 
de staatsrechtelijke regelgeving en met 
name de Bouwtechnische Richtlijn inzake 
de brandveiligheidstechnische eisen aan 
ventilatiesystemen, in de desbetreffende 
geldende versie te worden gevolgd.

De compacte ventilatie-unit is niet ge-
bruiksklaar. De unit mag pas in gebruik 
worden genomen nadat deze overeen-
komstig de voorschriften in een luchtbe-
handelingssysteem is ingebouwd en erop 
aangesloten is. Het werken aan en met 
het toestel is strikt voorbehouden aan 
daartoe bekwame personen die daartoe 
zijn aangewezen.  
 

Personen die instaan voor het 
transport en de opstelling van 
het toestel of er werkzaamhe-

den op uitvoeren, moeten de bedienings-
handleiding en dan vooral het hoofdstuk 5 
“Veiligheid”, gelezen en begrepen hebben. 
Daarenboven dient de eindgebruiker inge-
licht te worden over mogelijke gevaren die 
zich kunnen voordoen.
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De compacte ventilatie-units LG 350 en 
LG 450 worden ontworpen, ontwikkeld 
en vervaardigd voor het gecontroleerd 
mechanisch  ventileren van de binnen-
lucht van woningen en ruimten die voor 
een identiek doel worden gebruikt, zoals 
bijvoorbeeld seminar-ruimten en kleine 
bureaus.  
 
Voor gebruik conform de voorschriften 
dienen de aanwezige verbrandingslucht-
pijpen en rookgasafvoersystemen van de 
met centrale ventilatie-units voorziene 
ventilatiesystemen afgesloten te kunnen 
worden van stookinstallaties met open 
verbranding. 
 
Ieder ander gebruik wordt als onjuist 
gebruik beschouwd en kan persoonlijk 
letsel of beschadiging van de compacte 
ventilatie-unit tot gevolg hebben, waar-

voor in voorkomend geval de fabrikant 
niet aansprakelijk kan worden gesteld.  
 
De fabrikant kan geenszins aansprakelijk 
worden gesteld voor 
schade die wordt veroorzaakt door : 
•  het niet naleven van de in deze bedie-

nings- en montagehandleiding opgeno-
men veiligheids-, gebruiks- en onder-
houdsaanwijzingen ;

•  het gebruiken van niet door de fabrikant 
geleverde reserveonderdelen, waardoor 
de verantwoordelijkheid van het gebrui-
ken van dergelijke reserveonderdelen 
volledig bij de systeemmonteur/installa-
teur komt te liggen ;

•  normale slijtage.

AANSPRAKELIJKHEID

De garantie begint te lopen bij de inbe-
drijfstelling, maar in elk geval ten laatste 
één maand na levering. De garantie geldt 
uitsluitend voor ondeugdelijkheid van ma-
teriaal, derhalve kan er geen aanspraak 
gemaakt worden op enige vergoeding 
voor dienstverleningskosten. Deze is 
enkel geldig als kan bewezen worden dat 
het onderhoud van het toestel werd toe-
vertrouwd aan een erkende installateur/
vakbedrijf en uitgevoerd werd overeen-
komstig onze voorschriften. 
 
Een aanspraak op garantie wordt ver-
leend voor een periode van maximaal 
24 maanden na het installeren van de 
compacte ventilatie-units maar beperkt 
zich evenwel tot maximaal 30 maanden te 
rekenen vanaf de leveringsdatum. 
 
De aanspraak op garantie geldt alleen 
voor materiaal- en/of constructiefouten 

die tijdens de garantietermijn ontstaan. 
Voor aanspraak op garantie mogen de 
compacte ventilatie-units LG 350 en LG 
450 niet zonder voorafgaand schrifte-
lijk akkoord van de fabrikant worden 
gedemonteerd. Reserveonderdelen vallen 
alleen onder de garantie van de fabrikant 
wanneer ze door een door de fabrikant 
goedgekeurde installateur geïnstalleerd 
worden. 
 
De garantie stopt automatisch na afloop 
van de garantietermijn, bij niet-conform 
gebruik zoals bijvoorbeeld gebruik van het 
toestel zonder filters, bij het monteren van 
niet door de fabrikant geleverde originele 
onderdelen en bij het uitvoeren van niet 
goedgekeurde wijzigingen aan het toestel. 
 
Verder komt de garantie ook nog te 
vervallen bij het niet naleven van deze 
bedienings- en montagehandleiding.

GARANTIE
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5. Veiligheid

Gelieve deze bedienings- en montage-
handleiding grondig door te nemen en de 
veiligheidsaanwijzingen in acht te nemen 
tijdens installatiewerkzaamheden, tijdens 
de inbedrijfstelling, tijdens werkzaamhe-
den van algemene aard of onderhouds-
werkzaamheden. Deze bedienings- en 
montagehandleiding gedurende de hele 
levensduur op een veilige plaats bewaren 
binnen handbereik van het toestel.  
 
De in deze bedieningshandleiding opgeno-
men veiligheidsvoorschriften, waarschu-
wingsmeldingen, opmerkingen/toelichtin-
gen en aanwijzingen in acht nemen.  De in 

deze handleiding opgenomen specificaties 
mogen niet worden gewijzigd. Het niet-na-
leven van deze veiligheidsvoorschriften, 
waarschuwingsmeldingen, opmerkingen/
toelichtingen en aanwijzingen kan licha-
melijke letsels of schade aan de compacte 
ventilatie-unit tot gevolg hebben.  
 
Om ervoor te zorgen dat het toestel op 
geregelde tijdstippen nagekeken wordt, 
verdient het aanbeveling een onderhouds-
contract af te sluiten. Uw leverancier 
kan u altijd het adres bezorgen van een 
erkend vakbedrijf/installateur in uw buurt.

DE GEBRUIKTE SYMBOLEN De volgende veiligheidssymbolen wijzen 
op gevaren en gevaarlijke situaties. Zorg 
ervoor dat u de betekenis van deze sym-
bolen volledig begrijpt. 

 
Let op !/Attentie ! 
 

 
 
 

Let op ! Het niet naleven van 
deze waarschuwing kan leiden 
tot letsels of gevaar voor lijf en 

leden en/of tot materiële schade aan het 
toestel. 
 

Let op, gevaarlijke elektrische 
spanning ! Het niet naleven van 
deze waarschuwing kan leiden 

tot letsels of gevaar voor lijf en leden.

Het monteren, de inbedrijfstel-
ling, het onderhoud en herstellen 
mogen uitsluitend door een ge-

autoriseerd vakbedrijf worden uitgevoerd. 
 
Naast deze bedienings- en montage-
handleiding zijn ook de lokale, nationale 
en algemeen geldende voorschriften en 
normen onbeperkt van toepassing. 
 
Na installatie van het toestel uw 
systeemmonteur/installateur vragen u 
te instrueren over het toestel zelf en het 
bedieningspaneel. De ventilatie-unit alleen 
gebruiken zoals aangegeven in hoofdstuk 
4 “Eigenlijke gebruik”.  
 
Alle op het toestel aangebrachte en alle in 
deze beschrijving opgenomen veiligheids- 
en gevarenaanwijzingen dienen in acht te 
worden genomen.  
 
Bij storingen het toestel onmiddellijk 
uitschakelen en stekker uit stopcontact 
nemen. Het toestel moet tegen onbe-
doeld herinschakelen geborgd worden. 

Storingen moeten onmiddellijk worden 
verholpen. 
 
Na het uitvoeren van reparatie- en onder-
houdswerkzaamheden dient de bedrijfs-
zekerheid door een ter zake deskundig 
persoon opnieuw worden gewaarborgd.  
 
het monteren en demonteren van extra 
componenten en onderdelen is niet 
toegestaan. Wijzigingen aan de compacte 
ventilatie-unit zijn verboden. Er mogen 
alleen originele wisselstukken worden 
gebruikt.  
 
Wijzigingen aan en verbouwingen van 
de ventilatie-unit zijn niet toegestaan en 
vrijwaren de fabrikant van elke vorm van 
aansprakelijkheid en garantie.  
 
Er dient voor gezorgd te worden dat kin-
deren niet met het toestel kunnen spelen.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
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Bij zowel montage als opstelling 
dienen de geldende nationale 
en lokale voorschriften in acht 

te worden genomen. Het toestel dient 
alleen te worden geïnstalleerd conform de 
nationale installatievoorschriften. 
 
De plaatsing dient te gebeuren overeen-
komstig de plaatselijk geldende algemene 
bouw-, veiligheids- en installatievoor-
schriften van de desbetreffende gemeen-
te/stad, van het water- en elektriciteits-
distributiebedrijf of van andere instanties. 
 
Het toestel is enkel bedoeld voor instal-
latie in droge en vorstvrije ruimtes. De 
omgevingstemperatuur in de opstellings-
ruimte dient permanent te schommelen 
tussen minstens + 5 °C en hoogstens +35 
°C. 
 
Het toestel is bedoeld voor vloeropstelling 
of wandmontage en vereist een draagcon-
structie met voldoende draagvermogen. 
Het toestel mag niet worden blootgesteld 
aan schokken en/of trillingen.  
 
Voor de condensaatafvoer tijdens werking 
van het toestel dient er voorzien te wor-
den in een waterafvoer met een goed wer-
kend reukslot (de sifon). Het installeren 
van de water-, CV- en condensaataanslui-
tingen mag uitsluitend door een vakman 

worden uitgevoerd. Om schade aan het 
gebouw/de installatie te vermijden, dient 
een correct uitgevoerde installatie en 
uitvoering te zorgen voor een perfecte 
dichtheid en voor een efficiënte afvoer van 
het condensaat. Vóór ingebruikname en 
telkens na iedere onderhoudsbeurt dient 
de condensaatafvoer ter plaatse gecon-
troleerd te worden op de correcte werking 
ervan.  
 
Bij het handmatig transporteren van 
het toestel dient er rekening te worden 
gehouden met de maximaal toelaatbare 
verantwoorde belasting. 
 
Onderdelen voor het ventilatiesysteem, 
zoals luchtkanalen bijvoorbeeld, die zich 
desgevallend in niet verwarmde ruimtes 
bevinden, dienen op passende wijze ge-
isoleerd te worden om alsnog warmtever-
lies of condenswatervorming (bij afkoeling 
onder de dauwpunttemperatuur) te 
voorkomen. De plaatselijke bouwkundige 
en brandveiligheidstechnische bepalingen, 
voorschriften en normen dienen in acht 
genomen te worden. Waar nodig, dienen 
er voor het plaatsen van het toestel 
overeenkomstig gepaste maatregelen ge-
troffen te worden, zoals bijvoorbeeld het 
installeren van brandbeveiligingskleppen 
in de luchtkanalen.

PLAATSING VAN HET TOESTEL

Waarschuwing voor gevaarlijke 
elektrische spanning ! Het niet 
alert zijn voor mogelijke gevaren 

kan de dood, verwondingen of materiële 
schade als gevolg hebben. Bij werken 
aan stroomvoerende delen steeds eerst 
het toestel over alle polen spanningsloos 
schakelen en borgen tegen onbedoeld 
herinschakelen.
 
Dankzij de stekker met aarding waarmee 
de nettoevoerkabel is voorzien, kan het 
toestel aan alle polen gescheiden worden 
van het stroomnet.  
 

De elektrische aansluiting en 
alle werkzaamheden aan elektri-
sche componenten mogen al-

leen worden uitgevoerd door een erkende 
elektrovakman, in overeenstemming met 
de nationale en lokale voorschriften. 
 

Alvorens het toestel te openen of 
alvorens aan het toestel te wer-
ken (zoals bij onderhoudswerk-

zaamheden, herstellingen,…) steeds eerst 
het toestel spanningsvrij maken (door de 

netspanning over alle polen spannings-
loos te schakelen) en het borgen tegen 
onbedoeld herinschakelen zolang de 
werkzaamheden duren. De compacte ven-
tilatie-unit is geschikt voor een voedings-
spanning van 230 V/50 Hz.  
 

Handelingen die de veilig-
heid van het toestel in gevaar 
brengen, zijn strikt verboden ! 

Voor een veilige werking mogen veilig-
heidsvoorzieningen niet gedemonteerd of 
buiten werking gesteld worden. 
 
De elektrische installatie, de signalering 
en de veiligheidsvoorzieningen van het 
toestel dienen regelmatig te worden ge-
controleerd op de correcte werking ervan. 
Wanneer problemen in de spanningstoe-
voer zich voordoen of bij defecten (zoals 
bijvoorbeeld kabelfouten, loszittende 
verbindingen, door hitte aangetaste ka-
bels), dient het toestel onmiddellijk buiten 
werking gesteld te worden. 
 
Een beschadigde netaansluitkabel van het 
toestel moet onmiddellijk hersteld worden 

ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN



BEDIENINGS- EN MONTAGEHANDLEIDING VOOR LG 350 EN LG 450              PAGINA 12

G
EB

R
U

IK
ER

A
LG

EM
EE

N
VA

K
P

ER
S

O
N

EE
L

De werking van de ventilatie-unit 
is uitsluitend toegestaan indien 
alle vereiste aansluitingen met 

de voorziene onderdelen, zoals bijvoor-
beeld een geluiddemper, overeenkomstig 
de voorschriften uitgevoerd zijn.  
 

Wanneer er zich fouten voordoen 
of schade optreedt die gevaar 
voor personen of zaken kunnen 

opleveren, dient het toestel onmiddel-
lijk uitgeschakeld te worden. Pas nadat 
het volledig hersteld is, mag het toestel 
opnieuw gebruikt worden.  
 
Wanneer er foutmeldingen verschijnen 
of schade optreedt, dan dient de ventila-
tie-unit onmiddellijk uitgeschakeld en van 
het voedingsnet losgekoppeld te worden. 
Het openen van het toestel of het verwij-
deren van afschermplaten dient op een 
voorzichtige manier en bewust van gevaar 
te gebeuren. Handelingen die de veiligheid 
van het toestel in gevaar brengen, zijn 
strikt verboden !  
 

Het toestel mag enkel in werking 
worden gesteld wanneer er 
een luchtkanaal of wanneer er 

systeemcomponenten (zoals een geluid-
demper) zijn op aangesloten om hand-
contact met ventilatoren of elektrische 
onderdelen te vermijden. 
 
De compacte ventilatie-unit mag enkel 
gebruikt worden conform de bijbehorende 
documentatie.   
 
Omgevingsfactoren niet uit het oog verlie-
zen en de ventilatie-unit niet in de buurt 
van brandbare vloeistoffen of gassen 
plaatsen, noch in de buurt van zwemba-
den of chemicaliën. 
 
De ventilatie-unit nooit zonder luchtfilters 
gebruiken. De luchtfilters regelmatig con-

troleren op vervuiling en beschadiging en 
deze vervangen indien nodig. Luchtfilters 
dienen minstens halfjaarlijks vervangen 
te worden of telkens wanneer op het 
bedieningspaneel de melding “Filter-
wissel” verschijnt. Uitsluitend originele 
wisselfilters gebruiken. Wordt het toestel 
een zomer lang niet gebruikt, moeten om 
hygiënische redenen de luchtfilters eerst 
vernieuwd worden alvorens het toestel 
opnieuw in bedrijf te stellen. 
 
Wanneer op hetzelfde moment zowel de 
ventilatie-unit als open-verbrandings-
toestellen werken, dienen de veiligheids-
voorschriften en normeisen te worden 
nageleefd. In het geval van open-verbran-
dingstoestellen dient er een afzonderlijke 
verbrandingsluchttoevoer te worden 
voorzien. Hierbij wordt verwezen naar de 
onder het punt “Bepalingen voor gebruik 
in combinatie met stookinrichtingen” ge-
noemde bepalingen uit hoofdstuk 4. 
 
Wegens de zware belasting en het 
onregelmatig gebruik ervan mogen 
afzuigkappen onder geen beding in het 
afvoerluchtkanaal van de compacte venti-
latie-unit worden ingebouwd. Hierbij wordt 
verwezen naar de onder het punt “Bepalin-
gen omtrent afzuigkappen” genoemde be-
palingen in hoofdstuk 4. Voor afzuigkappen 
met luchtafvoer dienen er afzonderlijke 
luchtkanalen te worden voorzien, waarbij 
wordt gezorgd voor een geschikte terug-
stroom van lucht (via een geopend raam/
raamventilatie bijvoorbeeld), of dient de 
afzuigkap in recirculatiemodus gebruikt 
te worden.

WERKING VAN HET TOESTEL

om gevaarlijke situaties te vermijden.  
Pas wanneer de veilige werking ervan 
opnieuw kan worden gewaarborgd, mag 
een toestel in bedrijf worden gesteld. 
 
In geval van elektrische storingen mogen 
alleen erkende elektrotechnici de oorzaak 

van defecten/storingen opsporen en 
deze verhelpen. Na het uitvoeren van 
elektrische werkzaamheden dienen alle 
veiligheidsvoorzieningen van het toestel 
gecheckt te worden (zoals de aardweer-
stand,…). Voor details, zie hoofdstuk 17 
“Elektrische aansluiting”.
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De compacte ventilatie-unit LG 350 of LG 
450 met PHI-certificaat is bedoeld voor 
het gecontroleerd mechanisch  ventile-
ren van woonhuizen, wooncomplexen, 
kantoren en voor gelijkaardige toepassin-
gen en is geschikt voor vloeropstelling of 
wandmontage in vorstvrije ruimtes. 
 
Deze units worden vooral toegepast in 
passief- en lage-energiewoningen, bij een 
maximaal haalbare luchtvolumestroom 
van ongeveer respectievelijk 400 m³/u 
(voor de LG 350) of 600 m³/u (voor de LG 
450). 
 
De eenvoudige bediening gebeurt intuïtief 
maar kan ook met de Pichler-app via het 
internet (LAN-verbinding). 
 
De optionele uitbreidingsmogelijkheden, 
zoals de CO

2
-sensormodule en de vocht-

sensor, maken vraaggestuurde ventilatie 
mogelijk. 
 
De compacte ventilatie-units LG 350 en 
LG 450 zijn opgebouwd uit :
•  een compacte, koudebrugvrije en ther-

misch geïsoleerde EPP-behuizing ;

•  een toeselbehuizing vervaardigd uit 
verzinkte staalplaat en waarvan de bui-
tenkant gepoederlakt is in RAL 9010 ;

•  een bijzonder efficiënt warmteterug-
winsysteem met een lucht/lucht-tegen-
stroomwarmtewisselaar vervaardigd 
uit gerecycleerde kunststof, met een 
rendement van 93 % voor de LG 350 en 
van 90 % voor de LG 450 ;

•  een optionele vochtterugwinning ; 

•  een automatische 100% bypass-klep 
voor het omschakelen van de warmte-
wisselaar indien nodig ;

•  de mogelijkheid tot een automatisch 
werkende vorstbeveiligingsschakeling 
voor de warmtewisselaar (optioneel te 
verkrijgen met elektrische voorverwar-
mer) ;

•  energiezuinige radiaalventilatoren door 
toepassing van de jongste ontwikkelin-
gen op het gebied van EC-motortechno-
logie ;

•  een ingebouwde volumestroommeting 
die zorgt voor een evenwichtige balans 
tussen aanvoer- en afvoerlucht. Zelfs 
wanneer de systeemdruk zich wijzigt 
(door vervuilde filters bijvoorbeeld), blijft 
de luchtvolumestroom gehandhaafd.

•  Buitenluchtfilter uit de filterklasse  
ISO ePM1 70 % en 
afvoerluchtfilter uit de filterklasse 
ISO grof 80 % ; 

•  ingebouwde filterbewaking : wanneer 
het tijdsinterval is verlopen, verschijnt 
op het bedieningspaneel de melding 
“Filterwissel” ;

•  filtervervanging zonder gereedschap ;

•  interne bedrade besturingselektronica ;

•  een standaard geleverd MINI-bedie-
ningspaneel voor het instellen van de 
basisfuncties ;

•  het als optie verkrijgbaar comfortabel 
bedieningspaneel TOUCH, met inge-
bouwde ruimtetemperatuurvoeler, voor 
nog meer bedieningsmogelijkheden 
en betere weergave, alsook met een 
optionele draaibare console. Zo kan het 
bedieningspaneel rechtstreeks aan de 
ventilatie-unit worden bevestigd ;

•  het optioneel aansluiten van een ver-
warmings-, koel- of combibatterij om de 
toevoerlucht nog extra te behandelen.

6. Klantendienst

Voor vragen over de geleverde compacte 
ventilatie-unit (LG 350 of LG 450), gelieve 
u te wenden tot de installateur van uw 
luchtbehandelingssysteem of recht-
streeks tot ons.

GebruikershandleidinG

7. Opbouw van de ventilatie-unit

Dirk Martensstraat 2 /10 
8200 Brugge
T +32 (0) 50 32 30 05
F +32 (0) 50 31 30 06 
 
info@climavent.be
www.climavent.be
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Voor het bedienen van de ventilatie-unit 
worden er vier toetsen gebruikt.  
 
Zomer-, winter- of automatische modus
Met de twee toetsen links kan er gekozen 
worden tussen zomer-, winter- en auto-
matische modus. 

 

 

Zomer 
De zomer- of bypass-modus 
zorgt voor koeling van de woon-

ruimte. De warmteterugwinning via de 
warmtewisselaar wordt onder bepaalde 
omstandigheden door de bypass omzeild 
waardoor er koudere buitenlucht recht-
streeks in de woonruimte komt. 
 

Winter 
In wintermodus wordt de bui-
tenlucht steeds via de warmte-

wisselaar gevoerd. Géén bypass mogelijk. 
 
Automatische modus in-/uitschakelen 
Door het gelijktijdig indrukken van de toet-
sen [Zomer] en [Winter] wordt de automa-
tische modus geactiveerd die, afhankelijk 
van de buitenluchttemperatuur, autonoom 
schakelt tussen de zomer- en de winter-
modus. Wanneer de automatische modus 
geactiveerd is, lichten de zomer- en win-
ter-LED’s op. Om de automatische modus 
te deactiveren, volstaat het op de [Zomer]- 
of op de [Winter]-toets te drukken.  
 
 
 

DRUKKNOPPEN EN LED’S

 
 

Via het MINI-bedieningspaneel kunnen 
de volgende functies van de compacte 
ventilatie-unit worden ingesteld :

•  ventilatiestanden

•  schakelen tussen zomer-, winter- of 
automatische modus ;

•  verschijnen van de melding voor het 
vervangen van de filters ;

•  tonen van storingsmeldingen.

FUNCTIES

8. MINI bedieningspaneel
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Met de twee toetsen rechts kan de ventila-
tiestand van het toestel worden gewijzigd. 
Door het indrukken van de [+]-toets wordt 
de ventilatiestand verhoogd, door indruk-
ken van de [-]-toets wordt de snelheid 
verlaagd. 
 
 

LED’s  
De verschillende bedrijfsstanden worden 
door lichtdioden weergegeven. Drie licht-
dioden geven de huidige ventilatiestand 
weer.   
 
Links, naast de betreffende toetsen, be-
vinden zich de lichtdioden die de zomer-, 
winter- of automatische modus weerge-
ven.  
 
Filterwissel  
De lichtdiode links onderaan licht op wan-
neer een filterwissel nodig is.  
Voor details over het vervangen van filters, 
zie hoofdstuk 11 “Filteronderhoud”. 
 
Foutmeldingen  
Rechts onderaan bevindt zich de LED’s 
voor foutmeldingen. Gelieve contact op te 
nemen met uw installateur !

VERANDEREN VAN VENTILATIESTAND

STARTMENU

 1 Huidige werkingsmodus
 2 Ventilatiestanden
 3 Temperatuur (binnen-, toevoer- of afvoerlucht)

 4 Menu
 5 Datum en tijd

Zomer
(Automatisch)

Ventilatieniveau 2
(Tijdprogramma, CO₂)

Temperatuur     22°C
(Tijd programma 20°C)

Dinsdag, 26.05.2018
13:45

1

2

3

5

4

9. TOUCH bedieningspaneel
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Principieel geldt : “Verluchten 
zoveel als nodig” 

 
Het instellen van de luchtdebieten vereist 
de benodigde kennis en gebeurt door de 
vakman bij de inbedrijfstelling.  
 
Het configureren van de ventilatiestan-
den kan zowel in de standby- als in de 
basisventilatiestand. Afhankelijk van deze 
instellingen is de laagste ventilatiestand 
de standby- dan wel de basisventilatie-
stand. 
 
Te weinig luchtverversing kan de oorzaak 
zijn van een slechtere binnenluchtkwali-
teit en zelfs van schimmelvorming in de 
woonruimtes.  
 
Te veel luchtverversing kan, vooral in de 
koudere seizoenen, zorgen voor te droge 
binnenlucht.  
 
De actieve ventilatiestand wordt door 
verschillende knoppen aangeduid. Door 
op de knoppen te drukken kan er voor een 
andere ventilatiestand worden gekozen. 

De keuzemogelijkheden zijn de volgende : 
Tijdprogramma
Het toestel werkt in de ventilatiestand die 
op dat moment in het tijdprogramma is 
opgeslagen. Via de menuoptie [Instellin-
gen] van het menu [Menu] kan het tijdpro-
gramma worden geprogrammeerd.. 
 
Zowel in het tijdprogramma als bij het 
handmatig selecteren van een ventilatie-
stand en indien er een geconfigureerde 
CO

2
- en/of vochtsensor is aangesloten, 

wordt er prioritair overgeschakeld op een 
vraaggestuurde luchtdebietregeling.  Het 
programmeren gebeurt via het menu-item 
[Instellingen] > [Extra functies]. 

BEDRIJFSMODUS

De actieve modus wordt door verschil-
lende knoppen aangeduid. Door op de 
corresponderende knop te drukken kan er 
voor een andere werkingsmodus worden 
gekozen. De werkingsmodi zijn : 
 

zomer 
De zomer- of bypass-modus 
zorgt voor koeling van de woon-
ruimte.  

De warmteterugwinning via de warmte-
wisselaar wordt onder bepaalde omstan-
digheden door de bypass omzeild waar-
door er koudere buitenlucht rechtstreeks 
in de woonruimte wordt geblazen ; 
 

winter 
In wintermodus wordt de bui-
tenlucht steeds via de warmte-
wisselaar gevoerd. Géén bypass 
mogelijk. 

 
automatisch 
In de automatische modus wordt er, af-
hankelijk van de buitenluchttemperatuur, 
autonoom geschakeld tussen zomer- en 
wintermodus.  
 
De automatische modus verschijnt tussen 
haakjes onder de huidige werkingsmodus.

Automatisch

Zomer

Winter

Bedrijfsmodus

VENTILATIESTAND

Tijdprogramma          In        Uit

Ventilatie               Niveau 1

Ventilatieniveau
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Handmatige selectie
Wanneer het tijdprogramma uitgescha-
keld is ([UIT]) kan er handmatig een ven-
tilatiestand gekozen worden. Met de toets 
[+] of [-] onderaan het bedieningspaneel 
een ventilatiestand kiezen en bevestigen 
met [OK]. 

 

 

Basisventilatieconfiguratie 
Ventilatiestand 1 
Het toestel schakelt naar venti-
latiestand 1.

Ventilatiestand 2 
Het toestel schakelt naar venti-
latiestand 2.

Ventilatiestand 3 
Het toestel schakelt naar venti-
latiestand 3.
 

 
Basisventilatie

Het toestel werkt met een 
minimaal luchtdebiet. De ven-
tilatoren draaien op een lager 
toerental.

Tijdprogramma          In        Uit

Ventilatie               Niveau 1

Ventilatieniveau

Tijdprogramma          In        Uit

Ventilatie               Niveau 1

Ventilatieniveau
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Prioritaire luchtdebietregeling 
Er zijn verschillende configuraties en 
werkingswijzen mogelijk die ervoor zor-
gen dat de ventilatie-unit met andere dan 
de ingestelde luchtdebieten kan werken, 
waaronder : 
 
C0

2
-gestuurde regeling (Figuur 1)

Opdat een aanvaardbare kwaliteit van bin-
nenlucht een CO

2
-gehalte zou hebben van 

minder dan 1000 ppm dient er dus om de 
1 à 2 uur actief geventileerd te worden. 
Een CO

2
-gestuurd woningventilatietoestel 

(waarvan de CO
2
-sensormodule optioneel 

verkrijgbaar is) zorgt er automatisch voor 
dat een ingestelde CO

2
-waarde van 900 

ppm niet wordt overschreden. 

Vochtgestuurde regeling (Figuur 2)
Voor een behaaglijk woonklimaat speelt 
ook de relatieve vochtigheid een belang-
rijke rol. Een behaaglijkheidsvenster 
helpt bij het bepalen van een acceptabele 
luchtvochtigheid. 
 
Voor een ventilatie-unit met vochtgestuur-
de regeling (waarvan de RV-sensormo-
dule optioneel verkrijgbaar is) is er een 
vast ingestelde streefwaarde van 65 % 
relatieve luchtvochtigheid voorzien. Wordt 
deze waarde overschreden dan blijft de 
ventilatie-unit gedurende 60 minuten in de 
hoogste ventilatorstand geschakeld.

Figuur 1 : schematische weergave van een stijgend CO2-gehalte2-gehalte in een huis/een ruimte met perso-
nen, met en zonder mechanische ventilatie.

Figuur 2 : weergave van het behaaglijkheidsveld in functie van de luchttemperatuur en de relatieve vochtig-
heid.

VRAAGGESTUURDE LUCHTDEBIETREGE-
LING
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TEMPERATUUR

Door op de menuknop te drukken, wordt 
het hoofdmenu geopend. Er verschijnt 
informatie over de ventilatie-unit en van 
hieruit kunnen er meerdere instellingen 
en handelingen worden uitgevoerd. 

 
Na het drukken op de Ho-
me-knop wordt er teruggekeerd 
naar de startmenu.

Afhankelijk van de instelling gebeurt het 
regelen in functie van de temperatuur van 
de binnenlucht, afvoerlucht of toevoer-
lucht, waarbij de gewenste temperatuur 
via het bedieningspaneel kan worden 
ingesteld. Voor details, zie “Instellingen” in 
hoofdstuk 9 “Temperatuurregeling”.
 
 

Tijdprogramma uitgeschakeld [UIT] 
STREEFtemperatuur bij normaal gebruik. 
Bij uitgeschakeld tijdprogramma is deze 
steeds de ingestelde temperatuur.
 
 
 
 

Ingeschakeld tijdprogramma [IN].

 

STREEFtemperatuur bij normaal gebruik 
en in de verlagingsmodus.  
Wanneer het tijdprogramma ingeschakeld 
is, wordt er tussen deze twee STREEF-
temperaturen geschakeld.  

 
In de standaard uitvoering van 
de ventilatie-unit gebeurt de 

temperatuurregeling via de ingebouwde 
bypass-schakeling en wordt deze door de 
condities van de buitenlucht beperkt en dit 
zonder de optionele verwarmings-, koel- 
of combibatterij in de toevoerlucht.

Tijdprogramma         In           Uit

Regeling                Extractie

Normaal                   22,0 °C

Temperatuur

HOOFDMENU
Hoofdmenu

Informatie

Instellingen

Acties

Dinsdag, 26.05.2018
13:45

Tijdprogramma          In        Uit

Normaal                   22,0 °C

Verlaagd                   20,0 °C

Temperatuur
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Onder het menu-item [Info] kunnen de 
huidige werkingswaarden, werkingsuren, 
meldingen en firmware-versies geraad-
pleegd worden. 

Huidige werkingswaarden 

Werkingsuren

ALARM 
Hier verschijnen de huidige fouten en 
foutprotocollen, zoals filterwissel bijvoor-
beeld. 

 
 
 
 
 
 

Huidige error 
Hier verschijnen actieve fouten.

Error log 
Hier verschijnen de jongste 100 fouten 
gesorteerd op volgorde van verschijning.

Filter log
Hier verschijnt de documentering van de 
uitgevoerde filterwissels. 

Informatie over het apparaat
Naast de gebruikte firmware-versies voor 
de besturing en het bedieningspaneel ver-
schijnt hier ook het type ventilatie-unit. De 
toestel-ID die verschijnt is bedoeld voor 
toegang via het internet (onderhoud op af-
stand) of voor gebruik van de Pichler-app.

Geen berichten

Huidige error

Z04 - Fout afvoer ventilator      16.05.2018   09:20
Z02 - Communicatiefout      15.05.2018   09:15
Z04 - Fout afvoer ventilator     14.05.2018   09:15
Z05 - Fout afvoer venttilator     14.05.2018   09:11

Error Log

Filter gewisseld          16.05.2018   09:20

Filter log

INFORMATIE

Huidige bedrijfswaarden

Werkingsuren

ALARM

Toestelinfo

Informatie

Toevoertemperatuur       23.5 °C
Afzuigtemperatuur       25.0 °C
Buitenluchttemperatuur     23.0 °C
Afblaasluchttemperatuur     24.8 °C
Toevoervolumestroom      150 m³/h
Afvoervolulestroom       150 m³/h
EExtern UIT           niet actief

Huidige werkingswaarden

Volgende  lterwissel       73 dagen
Ventilatienive au 1        118 uur
Ventilatieniveau 2        217 uur
Ventilatieniveau 3        58 uur
Basisventilatie         12 uur

Totale ventilatietijd       405 uur

VVoorverwarming        0 uur
Bypass             16 ur

Diensturenteller

Huidige error

Error log

Filter log

Informatie

                              Toestelinfo

Firmware software     1.0

Firmware display      1.0

LG Model         350

Toestel ID         123456789012

Internetverbinding     verbonden

IIP-adres          192.168.0.13
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Volumestroom per ventilatiestand
Hier kan aan iedere ventilatiestand een 
volumestroom worden toegekend.   
 
 

Tijdprogramma’s
Hier kunnen voor elke dag van de week 
meerdere instellingen worden geconfi-
gureerd voor de ventilatiestanden en de 
temperaturen.
 

Tijdprogramma voor de ventilatiestanden 
In totaal zijn er voor elke dag drie scha-
keltijden waarop er naar een andere 
ventilatiestand wordt overgeschakeld. 
Met de knop “Doorvoeren voor elke dag” 
kunnen de schakeltijdstippen van de nu 
gekozen dag worden overgenomen voor 
alle andere dagen van de week. 

INSTELLINGEN

Ventilatieniveau’s

Tijdsprogramma

Temperatuurinstellingen

Extra functies

Instellingen

Ventilatieniveau’s

Temperatuur

Instellingen tijdsprogramma

Datum & Tijd

Taal

Instellingen

Maandag

van                                 06         00

                                                       Niveau 3

Tijdsprogramma luchtdebieten

Ventilatie Niveau 1

Ventilatie Niveau 2

Ventilatie Niveau 3

Basisventilatie

Instellingen luchtdebieten

Gevraagd

Instellingen luchtdebiet 1

van   08:30  Niveau 1

van    18:00  Niveau 3

van   06:00  Niveau 2

Doorvoeren voor elke dag

Maandag

Tijdsprogramma luchtdebieten

Maandag

van                                 06         00

                                                       Niveau 3

Tijdsprogramma luchtdebieten
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Tijdprogramma voor de temperaturen 
In totaal zijn er voor elke dag drie scha-
keltijden waarop er naar een andere 
STREEFtemperatuur wordt overgescha-
keld. Met de knop [Doorvoeren voor elke 
dag] kunnen de schakeltijdstippen van 
de nu gekozen dag worden overgenomen 
voor alle andere dagen van de week. 

Temperatuurregeling 
Voor elke instelling wordt de tempera-
tuur naar de binnen-, afvoer- dan wel de 
toevoerlucht geregeld. 

Extra functies 
De extra functies, die door de vakman bij 
de inbedrijfstelling werden geconfigu-
reerd, kunnen hier in- of uitgeschakeld 
worden. Voorwaarde hierbij is evenwel dat 
de optionele sensoren voor de verwar-
mings-, koel- of combibatterij geïnstal-
leerd zijn. 

CO
2
-regeling

Voor een algemene luchtvolumestro-
omregeling in functie van de gemeten 
CO

2
-concentratie.  

Vochtregeling
Van zodra de relatieve vochtig-

heid meer dan 65% bedraagt, zorgt deze 
regeling dat er automatisch naar ventila-
tiestand 3 wordt overgeschakeld. 
 
Verwarmingsbatterij
Deze batterij zorgt voor het naverwarmen 
van de toevoerlucht. Deze functie werkt 
enkel in de wintermodus.  
 
Koelbatterij
Deze batterij zorgt voor het koelen van de 
toevoerlucht. Deze functie werkt enkel in 
de zomermodus.  
 
Wanneer gebruik wordt gemaakt van een 
combibatterij (koelbatterij maar die ook 
voor verwarming van de lucht kan zorgen) 
dienen zowel de koel- als de verwar-
mingsbatterij ingeschakeld te worden. 
 
Datum en tijd 
In dit menu-item zijn meerdere datum- en 
tijdinstellingen mogelijk. 

 
Datum 
In het datumveld wordt de huidige dag en 
maand ingevoerd.  Het actieve veld heeft 
een witte achtergrond. Met de knoppen [+] 
en [-] kan de waarde worden aangepast. 
Door op [OK] te drukken, wordt de inge-
stelde waarde overgenomen.
 

van   06:00   Normaal

van   22:30   Verlaagd

--:--   -:--

Doorvoeren voor elke dag

Tijdprogramma temperaturen                                                         MAANDAG

Regeling              Pulsielucht

Instellingen temperatuurregeling

CO2 regeling  IN/UIT

Vochtregeling  IN/UIT

Verwarmingsbatterij  IN/UIT

Koelbatterij  IN/UIT

Instellingen extra functies

Datum

Uur

Instellingen datum en tijd

Datum

Jaar

19             mei

       2020

Instellingen datum en tijd

Datum

Jaar

19             mei

       2020

Instellingen datum en tijd
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Tijd Taal 
Er kan gekozen worden uit Duits, Engels, 
Frans, Nederlands, Sloveens, Italiaans, 
Tsjechisch en Slovaaks.

Uur

Dag

10              05

   Zondag

Instellingen datum en tijd

Uur

Dag

10              05

   Zondag

Instellingen datum en tijd

Taal

Luchtfilters vervangen 
Werden de luchtfilters reeds vervangen 
vóór het verstrijken van het vervanginter-
val van filters – zonder filtermelding – dan 
dient de filtertimer gereset te worden 
door naar [Menu] >  
[Handelingen] te gaan. Deze actie wordt 
automatisch in het filterprotocol weerge-
ven. 

 

Toestel herstarten 
Dient het toestel herstart te worden, 
dan kan dat hier zonder dat instellingen 
worden gewijzigd. Tijdens het herstarten, 
verschijnen op het bedieningspaneel de 
informatie over het apparaat. 

HANDELINGEN

Filter vervangen

Toestel herstarten

Handelingen

Filter vervangen

Nee

Handelingen

                        Toestelinformatie

Firmware software     1.0

Firmware display      1.0

LG Model         350

Toestel ID         123456789012

Internetverbinding     verbonden

IIP-adres          192.168.0.13

Initialiseren ... Gelieve te wachten!
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10. Fout- en andere meldingen

Storingen in de ventilatie-unit worden 
door een knipperpatroon van de op de 
MINI bedieningspaneel aanwezige sto-
rings-LED’s weergegeven.  Hoofdstuk 19 
“Foutbeschrijving“ bevat een nauwkeurige 
beschrijving van de knippercodes. 
 

Mocht u verder geholpen willen 
worden, gelieve contact op te 
nemen met uw installateur.

MINI BEDIENINGSPANEEL

Door op de knop [Huidige fouten] te druk-
ken, wordt er een nieuw venster geopend 
waarin de fouten als (gewone) tekst 
worden weergegeven.  

Ook worden ze in het foutprotocol chrono-
logisch bewaard.  
 

Mocht na het herstarten van 
de ventilatie-unit de storing 
nog steeds niet verholpen, zijn, 

gelieve dan contact op te nemen met uw 
installateur.

TOUCH BEDIENINGSPANEEL

Z04 - Fout afvoer ventilator   
Z02 - Communicatiefout

Huidige error

Z04 - Fout afvoer ventilator      16.05.2018   09:20
Z02 - Communicatiefout      15.05.2018   09:15
Z04 - Fout afvoer ventilator     14.05.2018   09:15
Z05 - Fout afvoer venttilator     14.05.2018   09:11

Error Log

Huidige error

Error log

Filter log

Informatie
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Vereiste filterwissel 
Het vervangen van filters moet bevestigd 
worden met de knop [Filters vervangen] 
waarna de filterstandtijd wordt gereset. 
 
Worden de filters toch niet vervangen, dan 
wordt na het drukken op de knop [Later 
herinneren] de filterstandtijd met nog ‘ns 
90 dagen uitgesteld.  
Voortijdige filterwissel 

Na elke filtervervanging de filtermelding 
op het bedieningspaneel resetten ! (Zie 
hoofdstuk 9 “Handelingen”.)

WISSEN VAN DE FILTERMELDING 
OP HET TOUCH-BEDIENINGSPANEEL

Na het verstrijken van de standtijd van het 
filter (af fabriek ingesteld op 90 dagen) 
signaleert het bedieningspaneel dat de fil-
ters aan een inspectie toe zijn. Bij ernstige 
vervuiling dienen de filters onverwijld ver-
vangen te worden ; in alle andere gevallen 
dienen ze, afhankelijk van de vervuilding 
van de buitenlucht, toch minstens half-
jaarlijks vervangen te worden.

FILTERMELDING OP HET TOUCH-BEDIE-
NINGSPANEEL 

Wissel luchttlter

Herinner me later

Filter vervangen

Dinsdag, 26.05.2018
13:45

11. Filteronderhoud

Na het verstrijken van de standtijd van de 
filter (af fabriek ingesteld op 90 dagen) 
signaleert het bedieningspaneel dat de 
filters aan een inspectie toe zijn. Hiervoor 
gaat er een gele LED branden.

FILTERMELDING OP HET MINI-BEDIE-
NINGSPANEEL

Vereiste filterwissel  
Na het vervangen van filters de filterteller 
terug op nul zetten. 
 
Hiertoe de toetsen [+] en [-] gedurende 5 
seconden gelijktijdig ingedrukt houden. 
Hierna verdwijnt de filtermelding. 
 
Voortijdige filterwissel  
Worden de luchtfilters voortijdig vervan-
gen, dan dient de filterteller weer op nul 
gezet te worden zelfs zonder bijbehoren-
de filtermelding. 
Ook hiertoe de toetsen [+] en [-] gedu-

rende 5 seconden gelijktijdig ingedrukt 
houden. 

WISSEN VAN DE FILTERMELDING 
OP HET MINI-BEDIENINGSPANEEL
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Voor het vervangen van filters 
uitsluitend originele filterpa-
tronen gebruiken van de juiste 

filterklasse. 
 
Tijdens het vervangen van luchtfilters 

ervoor zorgen dat het toestel en 
de onderdelen niet vervuild kun-
nen raken. Vervuilde luchtfilters 

dienen vakkundig afgevoerd te worden. 
Gebruikte luchtfilters kunnen met het 
restafval worden afgevoerd. 
 
De te volgen stappen voor het vervangen 
van filters : 
1. filtermelding op het bedieningspaneel. 
 
2. De filterafdekkap (pos. 1) afnemen door 
de zijdelingse snapsluitingen naar binnen 
te drukken. 
 
3. Met behulp van de treklipjes de beide 
luchtfilters (pos. 2 en 3) uittrekken. 
 

Ervoor zorgen dat de ventila-
tie-unit zo weinig mogelijk zon-
der luchtfilters hoeft te werken.

 
4. Indien nodig, nieuwe luchtfilters plaat-
sen, de afdekkap opnieuw aanbrengen en 
deze sluiten. 
 

 

ReservefilterFILTERS WISSELEN

Omschrijving Artikelnr.

FILTER  
ISO ePM1 55% 
(buitenlucht)

PI-LG350450F

FILTER  
ISO COARSE 60% 
(afvoerlucht)

Filterafdekkap (pos. 1)

Verse lucht - F7-ePM1 55%  (pos.2)

Extractielucht - G4-ISO COARSE 60%  (pos.3)

(pos. 1)

(pos. 2)
(pos. 3)
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De compacte ventilatie-unit wordt in een 
transportverpakking geleverd. De op de 
verpakking aangegeven veiligheidsmarke-
ringen moeten worden aangehouden. Het 
toestel dient in zijn verpakking en in goed 
droge lokalen worden bewaard. 
•  Afmetingen van de verpakking  

(B x H x D) : 850 x 1100 x 590 mm

•  Gewicht inclusief verpakking : ca. 75 kg 
zonder optionele accessoires

Om eventuele transportschaden te vermij-
den, dienen de compacte ventilatie-units 
LG 350 en 450 uiterst voorzichtig gehan-
teerd te worden en voldoende beveiligd 
voor het transport.  
 
Er dient op gelet te worden dat het 
toestel niet beschadigd kan raken, niet 
kan omvallen of omgestoten kan worden. 
Schokken en stoten tijdens het transport 
moeten worden vermeden. 
 
De geldende veiligheidsvoorschriften en 
voorschriften ter voorkoming van onge-
vallen dienen tijdens het transport in acht 
te worden genomen.  
 
Wanneer het toestel manueel wordt 
vervoerd/verplaatst, dient er rekening te 
worden gehouden met wat een persoon 
redelijkerwijs heffen en dragen kan.

12. Leveringsomvang, transport, opslag en afvoer

De levering omvat :
•  een stekkerklare compacte ventila-

tie-unit, inclusief datakabel voor het 
bedieningspaneel 

•  een bedieningspaneel MINI

•  een bedienings- en montagehandleiding 

•  een wandmontagebeugel 

•  in de hoogte vertelbare stelvoeten voor 
vloeropstelling.

Bij levering van het toestel dient er gecon-
troleerd te worden of de op het typeplaatje 
aangegeven type- en serienummers wel 
degelijk overeenstemmen met deze zoals 
vermeld op de bestel- en leveringsdocu-
menten, of het toestel (opties inbegrepen) 
compleet is en of alle onderdelen in 
perfecte staat verkeren. 

 
Bij eventuele transportschade 
en/of ontbrekende onderdelen 
moet dit onmiddellijk schriftelijk 

gemeld worden aan de vervoerder of de 
leverancier.

LEVERINGSOMVANG

TRANSPORT, OPSLAG EN  
VERPAKKING

Het verpakkingsmateriaal afvoeren 
conform de lokale bepalingen ; zo dienen 
bijvoorbeeld houten paletten of alle kar-
tonverpakkingen gerecycled te worden.  
 
 
 
 
 
 
 

Niet langer bruikbare toestellen 
dienen door een gespeciali-
seerd bedrijf gedemonteerd 

te worden en vervolgens vakkundig, ter 
omzetting van de RoHS-richtlijn 202/95/
EG en de WEEE-richtlijn 2002/96/EG van 
het EG-recht, naar de daartoe geëigende 
inzamelpunten worden gebracht.

AFVOER

installatiehandleidinG – installateur/vakman
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13. Technische gegevens

1Bij 70 % van de maximale volumestroom

UITVOERINGSVARIANTEN

Artikelnummer voor standaard warmtewisselaar PI-LG350 PI-LG450

Artikelnummer voor standaard warmtewisselaar en ingebouwde voorverwarmer PI-LG350EVB PI-LG450EVB

TOESTELGEGEVENS

Toesteltype LG350 LG450

Warmtewisselaar Standaard Standaard

Luchtvolumestroom min./max.  
(regelbaar in stappen van 5 m³/u)

50-400 m³/u 50-600 m³/u

Eigenschappen volgens EPB NBN-EN308 (bijlage G van bijlage V) 

Rendement @ debiet 88%@298 m³/h 86%@399 m³/h

87%@351 m³/h 85%@450 m³/h

86%@408 m³/h 84%@497 m³/h

83%@549 m³/h

82%@599 m³/h

Maximum opgenomen vermogen/ventilator 74W 177W

Type motor EC EC

Automatische zomerbypass Ja

Constant flow conform EPB Ja

Eigenschappen conform de criteria van het Passiv Haus Institut

Toepassingsgebied conform het Passiv Haus Institut 71-277 m³/u 71-350 m³/u

Warmtedistributieniveau ηef,WRG
 90% 89%

Stroomefficiëntie η
elek

0,22 Wh/m³ 0,25 Wh/m³

Opgenomen vermogen in standby-modus 1,9 W

Luchtfilterklassen volgens EN ISO 16890 

Buitenluchtfilter ISO ePM1> 55%

Afvoerluchtfilter ISO coarse > 60%

Bedrijfsomstandigheden

toegestane omgevingstemperatuur (standplaats) +5 tot +35 °C

toegestane bedrijfstemperatuur (buitenlucht) -15 tot +35 °C

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Elektrische aansluiting 230 V / 1 ~ / 50 Hz / 16 A

IP-classificatie IP 40 met aangesloten luchtkanalen

Maximaal vermogen zonder voorverwarmer 148 W 354 W

Maximaal vermogen met voorverwarmer 2 050 W 2250 W

Materiaal

Binnenwerk EPP en verzinkte staalplaat

Behuizing Verzinkte staalplaat en gepoederlakt in RAL 9010

Warmtewisselaar Polystyreen met vlamafschermrooster

Behuizing

Luchtkanaalaansluitingen 4x Ø 160 mm

Condensaatafvoer 5/4“

Afmetingen (B x H x D) 829 x 950 x 571 mm

Gewicht zonder optionele accessoires ± 56 kg
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AKOESTISCHE GEGEVENS

Noot : tolerantie op de geluidsgegevens : ± 2 dB, gemeten volgens EN ISO 9614-2

LG 350

P
os

. Geluidsstraling be-
huizing

Aansluitingen buiten-
lucht

Aansluitingen toevoer-
lucht

Aansluitingen afblaas-
lucht

Aansluitingen afvoer-
lucht

m
³/

u

245 277 350 245 277 350 245 277 350 245 277 350 245 277 350

P
a 50 100 100 50 100 100 50 100 100 50 100 100 50 100 100 

O
ct

aa
fb

an
dm

id
de

nf
re

qu
en

ti
es

 

125 Hz

L w
 in

 d
B

37 38 41 36 37 39 45 47 50 41 49 51 37 39 44

250 Hz 46 49 50 43 43 41 55 55 57 51 54 56 43 43 43

500 Hz 31 34 38 26 30 34 43 46 49 42 45 49 25 28 32

1000 Hz 27 30 34 23 28 30 40 44 47 40 44 48 23 26 30

2000 Hz 21 25 30 17 21 26 42 45 50 41 46 50 18 21 26

4000 Hz < 15 < 15 19 < 15 < 15 < 15 33 38 44 32 38 44 < 15 < 15 17

8000 Hz < 15 < 15 < 15 < 15 < 15 < 15 23 29 36 21 28 37 < 15 < 15 < 15

Totaal  
LWA in dB (A)

38 41 45 34 36 37 49 52 56 47 51 55 33 36 38

LG 450

P
os

. Geluidsstraling be-
huizing

Aansluitingen buiten-
lucht

Aansluitingen toevoer-
lucht

Aansluitingen afblaas-
lucht

Aansluitingen afvoer-
lucht

m
³/

u

315 350 450 315 350 450 315 350 450 315 350 450 315 350 450

P
a 50 100 100 50 100 100 50 100 100 50 100 100 50 100 100

O
ct

aa
fb

an
dm

id
de

nf
re

qu
en

ti
es

 

125 Hz

L w
 in

 d
B

41 43 44 39 44 47 49 51 51 51 52 60 44 44 47

250 Hz 50 51 50 43 42 44 56 57 61 53 56 61 44 43 45

500 Hz 37 40 52 32 35 43 48 50 70 48 49 64 31 33 41

1000 Hz 32 33 40 30 32 36 45 48 52 46 48 55 30 31 36

2000 Hz 27 30 35 25 28 32 48 50 55 48 51 56 25 27 32

4000 Hz < 15 19 26 < 15 16 22 40 44 51 41 44 52 16 19 24

8000 Hz < 15 < 15 < 15 < 15 < 15 < 15 32 37 46 33 38 47 < 15 < 15 17

Totaal  
LWA in dB 

(A)
43 45 49 37 38 43 53 56 67 53 56 63 37 39 42

Noot : tolerantie op de geluidsgegevens : ± 2 dB, gemeten volgens EN ISO 9614-2
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CAPACITEITSGRAFIEKEN

p stat. (Zu-Au)

 = 1,2 kg/m

Volumen
strom
Zu

p stat. (Ab-Fo)

 = 1,2 kg/m

Volumen
strom
Ab

Pel 
Pel

 = 1,2 kg/m
Pel

 = 1,2 kg/m

spez. el.
Leistungsauf
nahme

spez. el.
Leistungsauf
nahme

 = 1,2 kg/m

[Pa] [m /h] [Pa] [m /h] [W] [W] [W] [W/(m /h)] [W/(m /h)]4
3 15,2 49,9 16,5 49,9 11,1 11,8 !"#$%&& 0,22 0,24
5 35,9 49,7 39 50,1 13 13,9 !'#$%&& 0,26 0,28
6 69,1 50,2 73,1 51,2 16,2 17,3 !(#$%&& 0,32 0,34
7 97,3 47,4 95,5 48,9 18,1 19,4 !)#$%&& 0,38 0,4
8 121,2 46,2 123,6 48,1 20,6 22,1 ""#$%&& 0,44 0,47
9 145,1 45,5 148,1 47,2 22,9 24,5 "*#$%&& 0,49 0,53

11 189,1 45,2 193,4 46,7 27,8 29,7 +,#$%&& 0,6 0,65
12 265,3 46,9 269 50,3 36,9 39,5 ',#$%&& 0,76 0,81
13 291,7 47 290,9 50,5 40,2 43 '+#$%&& 0,82 0,88

p stat. (Zu-Au)

 = 1,2 kg/m

Volumen
strom
Zu

p stat. (Ab-Fo)

 = 1,2 kg/m

Volumen
strom
Ab

Pel 
Pel

 = 1,2 kg/m
Pel

 = 1,2 kg/m

spez. el.
Leistungsauf
nahme

spez. el.
Leistungsauf
nahme

 = 1,2 kg/m

[Pa] [m /h] [Pa] [m /h] [m /h] [W] [W] [W/(m /h)] [W/(m /h)]
2 32,2 245,4 30 245,4 39,8 43 '+#$%&& 0,16 0,17
4 53,5 245,4 49,8 244,4 44,5 48 '-#$%&& 0,18 0,19
5 78,2 245,9 74,2 243,9 49,1 52 *"#$%&& 0,2 0,21
6 103,3 246,3 99,2 243,6 53,7 57 *(#$%&& 0,22 0,23
7 123,3 245,3 118,9 243,8 58,1 62 ."#$%&& 0,24 0,25
8 151,7 245,2 156 243,4 64,4 69 .)#$%&& 0,26 0,28
9 182,5 246,3 180,5 243,4 71,9 77 ((#$%&& 0,29 0,31

10 199,2 245,7 204 243,9 77,2 82 -"#$%&& 0,32 0,34
11 224 246 223,6 244,6 82,2 88 --#$%&& 0,34 0,36
12 263,5 245,2 267,7 246,1 93,3 100 !,,#$%&& 0,38 0,41
14 303,7 244,2 298,6 244,4 101 108 !,-#$%&& 0,41 0,44

p stat. (Zu-Au)

 = 1,2 kg/m

Volumen
strom
Zu

p stat. (Ab-Fo)

 = 1,2 kg/m

Volumen
strom
Ab

Pel 
Pel

 = 1,2 kg/m
Pel

 = 1,2 kg/m

spez. el.
Leistungsauf
nahme

spez. el.
Leistungsauf
nahme

 = 1,2 kg/m

[Pa] [m /h] [Pa] [m /h] [m /h] [W] [W] [W/(m /h)]5 [W/(m /h)]6
3 20,3 353,5 20,9 352,3 74,6 80 -,#$%&& 0,21 0,23
5 50,6 352,9 49,3 352,3 82,5 88 --#$%&& 0,23 0,25
6 71,9 351,4 69,8 352,2 88,1 94 )'#$%&& 0,25 0,27
9 100,9 350 100,6 350,9 95,8 102 !,"#$%&& 0,27 0,29

10 124,8 349,2 123,9 349 102,5 109 !,)#$%&& 0,29 0,31
11 151,1 348,9 155,3 347,3 110,4 118 !!-#$%&& 0,32 0,34
12 186,5 349,3 189 346,4 121,1 129 !")#$%&& 0,35 0,37
14 216,4 349,9 218,1 346,5 130,4 139 !+)#$%&& 0,37 0,4
15 241,7 349,6 246,5 346,4 138,4 148 !'-#$%&& 0,4 0,42
17 271,1 334,7 274,3 347,1 143,5 153 !*+#$%&& 0,42 0,45
18 305,5 315,5 300,7 335,7 143,9 154 !*'#$%&& 0,44 0,47

12 Wa�

14 Wa�

17 Wa�

19 Wa�

22 Wa�

25 Wa�

30 Wa�

40 Wa�

43 Wa�

43 Wa�

48 Wa�

52 Wa�

57 Wa�

62 Wa�

69 Wa�

77 Wa�

82 Wa�

88 Wa�

100 Wa�

108 Wa�

80 Wa�

88 Wa�

94 Wa�

102 Wa�

109 Wa�

118 Wa�

129 Wa�

139 Wa�

148 Wa�

153 Wa�

154 Wa�
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Luchtdebiet [m³/h]

CapaciteitsgrafiekCompacte ventilatie-unit LG 350

De getoonde karakteristieken gelden voor 
modellen uitgerust met een filter  
ISO ePM1 55 % (buitenlucht) en een filter 
ISO COARSE 60 % (afvoerlucht), alsook 
met een elektrische voorverwarmings-
batterij.  

Het aangegeven totale vermogen heeft 
betrekking op het opgenomen vermogen 
van beide ventilatoren voor zowel de 
toevoer- als de afblaaslucht, alsook op het 
opgenomen vermogen van de regeling.
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p stat. (Zu-Au)

 = 1,2 kg/m

Volumen
strom
Zu

p stat. (Ab-Fo)

 = 1,2 kg/m

Volumen
strom
Ab

Pel 
Pel

 = 1,2 kg/m
Pel

 = 1,2 kg/m

spez. el.
Leistungsauf
nahme

spez. el.
Leistungsauf
nahme

 = 1,2 kg/m

[Pa] [m /h] [Pa] [m /h] [W] [W] [W] [W/(m /h)] [W/(m /h)]4
4 11,7 53,7 13,3 53,0 15,2 16,1 !"#$%&& 0,28 0,30
6 30,5 53,2 30,9 52,5 17,0 18,1 !'#$%&& 0,32 0,34
9 51,1 50,6 51,8 40,2 15,1 20,1 ()#$%&& 0,37 0,49

10 110,0 53,2 112,9 52,0 25,9 27,6 ('#$%&& 0,49 0,52
11 142,7 52,5 144,5 52,6 29,6 31,5 *(#$%&& 0,56 0,60
12 164,1 52,1 168,6 52,6 32,4 34,4 *+#$%&& 0,62 0,66
13 209,3 52,0 212,8 52,9 38,0 40,5 +!#$%&& 0,73 0,78
15 255,0 51,7 259,4 52,8 43,9 46,8 +,#$%&& 0,85 0,90
16 300,6 51,7 302,9 53,1 50,1 53,3 -*#$%&& 0,97 1,03

p stat. (Zu-Au)

 = 1,2 kg/m

Volumen
strom
Zu

p stat. (Ab-Fo)

 = 1,2 kg/m

Volumen
strom
Ab

Pel 
Pel

 = 1,2 kg/m
Pel

 = 1,2 kg/m

spez. el.
Leistungsauf
nahme

spez. el.
Leistungsauf
nahme

 = 1,2 kg/m

[Pa] [m /h] [Pa] [m /h] [m /h] [W] [W] [W/(m /h)] [W/(m /h)]
3 25,1 316,3 22,0 312,8 63,6 67,8 "'#$%&& 0,20 0,21
4 46,0 315,2 48,0 315,4 69,4 74,1 ,+#$%&& 0,22 0,23
6 72,8 314,0 75,3 313,6 75,7 80,6 '!#$%&& 0,24 0,26
8 124,7 310,8 124,9 311,5 87,4 93,1 .*#$%&& 0,28 0,30
9 151,1 309,7 152,7 311,2 94,0 100,2 !))#$%&& 0,30 0,32

10 185,5 308,7 186,1 310,3 102,5 109,1 !).#$%&& 0,33 0,35
11 231,6 306,7 233,6 309,0 114,4 121,7 !((#$%&& 0,37 0,40
12 277,7 305,7 277,0 307,9 125,9 134,0 !*+#$%&& 0,41 0,44
13 315,2 305,5 318,5 307,2 136,0 144,7 !+-#$%&& 0,45 0,47

p stat. (Zu-Au)

 = 1,2 kg/m

Volumen
strom
Zu

p stat. (Ab-Fo)

 = 1,2 kg/m

Volumen
strom
Ab

Pel 
Pel

 = 1,2 kg/m
Pel

 = 1,2 kg/m

spez. el.
Leistungsauf
nahme

spez. el.
Leistungsauf
nahme

 = 1,2 kg/m

[Pa] [m /h] [Pa] [m /h] [m /h] [W] [W] [W/(m /h)]5 [W/(m /h)]6
3 33,4 450,5 32,0 446,1 134,0 142,5 !+*#$%&& 0,30 0,32
4 70,7 450,6 71,9 447,3 146,9 156,3 !-"#$%&& 0,33 0,35
5 95,6 450,5 93,2 449,2 155,5 165,3 !"-#$%&& 0,35 0,37
6 114,2 449,9 112,4 449,1 160,8 171,2 !,!#$%&& 0,36 0,38
7 142,5 448,9 146,0 449,2 170,1 181,0 !'!#$%&& 0,38 0,40
8 204,3 444,4 205,2 447,5 189,4 201,5 ()(#$%&& 0,43 0,45
9 285,3 439,0 289,6 442,3 214,8 228,4 (('#$%&& 0,43 0,45

10 319,8 437,6 317,2 441,2 225,2 239,4 (*.#$%&& 0,49 0,52

16 Wa�

18 Wa�

20 Wa�

28 Wa�

32 Wa�

34 Wa�

41 Wa�

47 Wa�

53 Wa�

68 Wa�

74 Wa�

81 Wa�

93 Wa�

100 Wa�

109 Wa�
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CapaciteitsgrafiekCompacte ventilatie-unit LG 450
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OPBOUW

1234

567

F

1

E

D

234

C

B

A

B

A

8

8

F

E

D

567

C

1 Zuluft DN160
2 Abluft DN160
3 Außenluft DN160
4 Fortluft DN160
5 Gegenstromwärmetauscher
6 Fortluftventilator
7 Zuluftventilator
8 Steuerung
9 Bypassklappe
10 Außenluftfilter ISO EPM1 >50%
11 Abluftfilter ISO COARSE >60%
12 Kondensatwanne
13 Kabeldurchführung
14 Elektrovorheizregister (optional)
15 höhenverstellbare Füße
16 Kondensatstutzen DN40

1

2

3

4

16

7

5

12

6

14

10 11

8

9

770

15

829
587
571

80
3

327

91
0

600

315 400 114

16
3

27
5

14
9

114 400 315

13

 1 Toevoerluchtaansluiting : DN 160
 2 Afvoerluchtaansluiting : DN 160 
 3 Buitenluchtaansluiting : DN 160
 4 Afblaasluchtaansluiting : DN 160
 5 Tegenstroomwisselaar
 6 Afblaasluchventilator
 7 Toevoerluchtventilator
 8 Regeling
 9 Bypass-klep
 10 Buitenluchtfilter 
 11 Afvoerluchtfilter
 12 Condensaatopvangbak
 13 Kabeldoorvoer
 14 Elektrisch voorverwarmingselement (als optie)
 15 In de hoogte regelbare stelvoeten  
  (verwijderbare console met stelvoeten)
 16 Condensaatafscheider : DN 40
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76

5

16

10
14 9

11

+

8

15

1234

12

13

 1 Toevoerluchtaansluiting : DN 160
 2 Afvoerluchtaansluiting : DN 160 
 3 Buitenluchtaansluiting : DN 160
 4 Afblaasluchtaansluiting : DN 160
 5 Tegenstroomwisselaar
 6 Afblaasluchventilator
 7 Toevoerluchtventilator
 8 Regeling
 9 Bypass-klep
 10 Buitenluchtfilter 
 11 Afvoerluchtfilter
 12 Condensaatopvangbak
 13 Kabeldoorvoer
 14 Elektrisch voorverwarmingselement 
  (als optie)
 15 In de hoogte regelbare stelvoeten  
  (verwijderbare console met stelvoeten)
 16 Condensaatafscheider : DN 40

1. Toevoerluchtaansluiting (SUP)
Aansluitstuk voor het toevoerluchtkanaal 
waarlangs de behandelde verse lucht 
naar de ruimtes wordt geleid.

2. Afvoerluchtaansluiting (ETA)
Aansluitstuk voor het afvoerluchtkanaal 
waarlangs de verbruikte lucht uit de ruim-
tes wordt afgevoerd.

3. Buitenluchtaansluiting (ODA)
Aansluitstuk voor het buitenluchtkanaal 
waarlangs de nog niet behandelde lucht 
van buiten naar het toestel wordt geleid.

4. Afblaasluchtaansluiting (EHA)
Aansluitstuk voor het afblaasluchtkanaal 
waarlangs de verbruikte lucht van het 
toestel naar buiten wordt geleid.

5. Tegenstroomwarmtewisselaar
De efficiënte warmtewisselaar zorgt voor 
de warmteoverdracht tussen de warmere 
en de koudere lucht. 

6. Afblaasluchtventilator 
Zorgt voor de nodige luchtvolumestroom 
in de afvoer- en afblaaslucht. 
 
7. Toevoerluchtventilator 
Zorgt voor de nodige luchtvolumestroom 
in de buiten- en toevoerlucht.

8. Besturing 
Op de ingebouwde voorbedrade bestu-
ringskast kunnen het bedieningspaneel, 
een LAN-kabel en nog extra optionele 
componenten (zoals externe sensoren, 
pompen, kleppen,…) worden waange-
sloten. Verder is het ook nog mogelijk 
voor de klantendienst om via een mi-
cro-USB-interface de bedrijfsparameters 
en eventueel aanwezige accessoires te 
configureren. 

9. Bypass-klep met motor
Voor omschakeling van de warmtewisse-
laar, indien nodig. 
 
10. Buitenluchtfilter  
Via het buitenluchtfilter worden stof 
en verontreinigingen uit de buitenlucht 
gefilterd.  
 
11. Afvoerluchtfilter 
Via het afvoerluchtfilter worden grove ver-
ontreinigingen uit de afvoerlucht gefilterd 
om te zorgen dat de binnenkant van het 
toestel niet vervuild raakt. 
 
12. Condensaatopvangbak 
Het condensaat dat in de warmtewis-
selaar ontstaat, wordt naar een con-
densaatopvangbak afgevoerd. 
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13. Kabeldoorvoeren  
De kabeldoorvoeren dienen voor het 
uitvoeren van de elektrische aansluiting, 
voor het aansluiten van het bedieningspa-
neel en van de optionele systeemtoebeho-
ren zoals temperatuursondes,…

14. Elektrische voorverwarmingsbatterij 
Zorgt ervoor dat, bij zeer koude buiten-
temperaturen, het in de warmtewisselaar 
aanwezige condensaat niet kan bevriezen. 
Via de als optie te verkrijgen elektri-
sche voorverwarmingsbatterij wordt 
de buitenlucht voorverwarmd al naar 
gelang de temperatuur van de buiten- en 
afblaaslucht (zie in hoofdstuk 13 het punt 
“Veiligheidsvoorzieningen“). 

 
Indien er als vorstbeveiliging van 
de warmtewisselaar een opti-

onele waterverwarmingsbatterij of een 
BWW-systeem is voorzien, dan moet deze 
afdoende beschermd worden tegen vorst.

15. In de hoogte verstelbare stelvoeten
Deze helpen bij het waterpas stellen van 
de ventilatie-unit voor een goede con-
densaatafvoer. In geval van wandmontage 
kunnen de consoles met de stelvoeten 
probleemloos verwijderd worden.

16. Condensaatafvoer 
Via de aangesloten condensaatafvoer 
– die trouwens van een goed werkend 
reukslot (sifon) moet voorzien zijn –, wordt 
het condensaat afgevoerd.

Om de veiligheid van het toestel 
te kunnen garanderen, mogen 
veiligheidsvoorzieningen en 

afschermingen onder geen enkel beding 
buiten werking gesteld, overbrugd of 
verwijderd worden. 
 
Wanneer een storing of schade in of aan 
de ventilatie-unit optreedt die gevaar voor 
personen of zaken kan opleveren, dient 
het toestel onmiddellijk uitgeschakeld 

te worden en geborgd tegen onbedoeld 
herinschakelen. Pas nadat het volledig 
hersteld is, mag het toestel opnieuw 
gebruikt worden.  
 
Het herstellen naar normale werking mag 
uitsluitend worden uitgevoerd door een 
vakbedrijf. 

VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN 

Voor passieve huizen Is deze 
strategie echter niet geschikt 
als vorstbeveiliging ! Immers, 

in deze werkingsmodus is de luchtvolu-
mestroom tussen toevoer- en afvoerlucht 
tijdens het ontdooien niet mooi in balans ! 
 
De ventilatie-unit is standaard uitgerust 
met een automatische vorstbescherming 
voor de warmtewisselaar.  
 
Vorstbeveiliging via afvoerluchtontdooiing 
•  De ontdooistrategie treedt pas in wer-

king vanaf een ingangstemperatuur van 
onder de -4 °C.

•  Wanneer de afblaasluchttemperatuur 
zakt onder de waarde van parameter 
“Ontdooien aan”, dan start het ontdooi-
proces.

•   Ook wordt het temperatuurverschil tus-
sen afvoer- en toevoerlucht opgevolgd. 
Verder wordt het ontdooien ook nog ge-
start wanneer de ingestelde parameter 
“Ontdooiverschil” overschreden wordt.

Afhankelijk van afvoerluchttem-
peratuur en de luchtvochtigheid, 
is het gevaar van bevriezing ter 

hoogte van de warmtewisselaar vooral in 
de wintermaanden reëel wanneer het ma-
tig tot streng vriest. Bij zeer lage afvoer-
luchttemperaturen dient de warmtewis-
selaar afdoende tegen vorst beschermd 

te worden. 
 
Als ontdooibewaking van de warmtewis-
selaar komen er meerdere systemen in 
aanmerking. Hierna volgen enkele moge-
lijke vorstbeveiligingsstrategieën.

MOGELIJKHEDEN VORSTBEVEILIGING

14. Beschrijving uitbreidingsmogelijkheden van het systeem

Vorstbeveiliging door werking in 
onbalans.
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Elektrische voorverwarmingsbatterij

Optioneel zijn de compacte ventilatie-units 
LG 350 en LG 450 leverbaar met een inge-
bouwde elektrische voorverwarmingsbat-
terij die, indien nodig, de frisse buitenlucht 
voorverwarmt. 
 
Vorstbeveiliging door het traploos regelen 
van de voorverwarmingsbatterij
•  Wanneer de buitenluchtaanzuigtem-

peratuur onder de -4 °C zakt, treedt de 
voorverwarmingsbatterij in werking.

•  De traploze regeling en de aansturing 
van de voorverwarmingsbatterij zorgen 
ervoor dat de temperatuur in de warm-
tewisselaar boven het vriespunt blijft om 
te voorkomen dat deze zou bevriezen.

•  Van zodra de buitenluchtaanzuigtem-
peratuur boven de -3 °C stijgt, wordt 
voorverwarmingsbatterij opnieuw 
uitgeschakeld.

•  Wordt de ventilatie-unit met ingebouwde 
voorverwarmingsbatterij handmatig 
uitgeschakeld, dan zullen de ventila-
toren nog een tijdje doordraaien tot de 
voorverwarmingsbatterij voldoende is 
afgekoeld.

 
 
Oververhittingsbeveiliging
Ter beveiliging tegen oververhitting bij 
storingen wordt de ingebouwde voor-
verwarmingsbatterij voorzien van een 
mechanische veiligheidstemperatuur-
begrenzer. Die begrenzer zorgt ervoor 
dat bij het bereiken van een temperatuur 
van ongeveer +50 °C de stroom naar de 
elektrische verwarmingsbatterij wordt on-
derbroken en dat de antivriesverwarming 
wordt uitgeschakeld. Om de geactiveer-
de veiligheidstemperatuurbegrenzer 
opnieuw in te schakelen, volstaat het 
om met een puntig voorwerp op de witte 
knop van de voorverwarmingsbatterij te 
drukken.

Het integreren van een aardwarmtewisse-
laar (AWW) in een ventilatiesysteem zorgt, 
bij koude buitenluchttemperaturen, voor 
een optimale vorstbeveiliging.  
 
Bij het installeren van een aardwarmtewis-
selaar dienen de volgende aanwijzingen in 
acht genomen te worden.
•   Het ondergronds leidingsysteem dient 

waterdicht te zijn en op vorstvrije diepte 
verlegd te worden zonder hierbij de 
reinigingsmogelijkheden uit het oog te 
verliezen.

•   Er moet rekening worden gehouden 
met de uitvoeringsrichtlijnen van de 
fabrikant.

•   Er moet een condensaatafvoer worden 
voorzien.

•   Er dient voor voldoende afschot naar de 
condensaatafvoer gezorgd te worden.

•   De buitenmuurdoorvoer van het luchtka-
naal moet degelijk afgedicht worden om 
te voorkomen dat vocht kan binnendrin-
gen.

•   Om vorstschade te vermijden is het bij 
het verleggen van leidingen belangrijk 
voldoende afstand van andere bouwele-
menten (zoals waterleidingen, funda-
menten,…) te bewaren.

•   Bij ondergronden die schadelijke stoffen 
bevatten (zoals radon) dient de voorkeur 
uit te gaan naar indirecte voorverwar-
ming, zoals via een gesloten circuit 
(BWW) bijvoorbeeld waarin een tegen 
vorst beschermde warmtedrager vloeit. 
 

Aardwarmtewisselaar (AWW)

Verloop van het ontdooiproces 
Bij een gelijkblijvende afvoerluchtvolu-
mestroom wordt de toevoerluchtvolu-
mestroom stelselmatig verlaagd om ten 
slotte volledig uitgeschakeld te worden. 

Na het verstrijken van de pauzetijd voor 
het ontdooien wordt het toerental van de 
toevoerluchtventilator continu opgedre-
ven.  
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Aardwarmtewisselaars moeten 
met het oog op energie-efficiën-
tie en luchthygiëne zorgvuldig 

gepland en geïnstalleerd worden. De 
relevante richtlijnen en normen dienen 
hierbij in acht te worden genomen. Er 
dient vooral gelet te worden op de reini-
gingsmogelijkheden en op een geschikt 
filterconcept.   
 
Bij gebruik van een aardwarmtewisse-
laar met omschakelventiel dient deze 
door de ventilatie-unit zelf geactiveerd 
te worden. Dat gebeurt via PC-software.  
 
AWW-wintermodus 
Via het omschakelventiel wordt de 
aardwarmtewisselaar ingeschakeld van 
zodra de buitentemperatuur (hiertoe 
is een optionele buitenluchttempera-
tuurvoeler vereist) onder de ingestelde 
drempelwaarde voor de AWW-winter-

modus zakt. In voorkomend geval wordt 
de buitenlucht via de aardwarmtewisse-
laar aangezogen en dus voorverwarmd.  
 
AWW-zomermodus 
In de zomer wordt de aardwarmtewisse-
laar pas ingeschakeld wanneer de bui-
tentemperatuur (hiertoe is een optionele 
buitenluchttemperatuurvoeler vereist) 
boven de ingestelde drempelwaarde 
voor de AWW-zomermodus stijgt. Hier 
wordt de aangezogen buitenlucht via de 
aardwarmtewisselaar voorgekoeld.  

 
De werking van aardwarmte-
wisselaars wordt in belangrijke 

mate bepaald door plaatselijke omstan-
digheden, het werkingsprincipe en de 
dimensionering ervan.

Schematische weergave van een ventilatie-unit met een optionele aardwarmtewisselaar

Buitenlucht

Buitenlucht
AWW

Extractie

Inblaas

Voeler  T7

omschakelventiel

Afblaas

Lüftungsgerät mit optionalem
Erdwärmetauscher

LG 350
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In het geval van bodemwarmtesystemen 
wordt in de winter de energie via een 
bodemcircuit uit de bodem onttrokken ; 
in de zomer kan het systeem ook dienen 
om ruimtes af te koelen. Via een externe 
in het luchtkanalensysteem ingebouwde 
luchtbatterij (verwarmings- of koelbatte-
rij) wordt warmte dan wel koude onrecht-
streeks aan de buitenlucht afgegeven.  
 
In tegenstelling tot andere vorstbeveili-
gingsstrategieën, zoals bijvoorbeeld een 
elektrische voorverwarmingsbatterij, 
bieden bodemaardwarmtewisselaars het 
voordeel dat ze energiezuiniger zijn.  De 
voordelen boven een gewone aardwarm-
tewisselaar zijn van hygiënische aard, 
hun eenvoud in aanleggen en hun vlotte 
regeling. 

• Bij ondergronden die schadelij-
ke stoffen bevatten (zoals radon) 
dient de voorkeur uit te gaan 

naar indirecte voorverwarming, zoals via 
een gesloten circuit bijvoorbeeld waarin 
een tegen vorst beschermde warmtedra-
ger vloeit.  

 
 
 

Er moet rekening worden gehouden met 
de uitvoeringsrichtlijnen van de fabri-
kant. Om vervuiling tegen te gaan, dient 
de bodemverwarmingsbatterij voorzien 
te zijn van een externe in het luchtkana-
lensysteem ingebouwde grofvuilfilter. De 
automatische aansturing van de brine-cir-
culatiepomp gebeurt op basis van de 
buitenluchttemperatuur.  
 
De ondersteuning voor een bodem-aard-
warmtesysteem dient met behulp van PC-
Tool in de besturing van de ventilatie-unit 
geactiveerd te worden. Dat gebeurt met 
behulp van een PC software-programma.  
 
Bodemaardwarmte in wintermodus 
Zakt de buitenluchttemperatuur (hiertoe 
is een optionele buitenluchttempera-
tuurvoeler vereist) onder de waarde van 
parameter AWW-wintermodus, dan trekt 
een relais aan voor het inschakelen van 
de brine-pomp. 
 
Bodemaardwarmte in zomermodus 
Stijgt de buitenluchttemperatuur (hiertoe 
is een optionele buitenluchttempera-
tuurvoeler vereist) boven de waarde van 
parameter AWW-zomermodus, dan trekt 
een relais aan voor het inschakelen van 
de pomp.

Bodemaardwarmtewisselaar (BWW)

Aansluiting voor het AWW-omschakelventiel

L6

T8T6 T6 T7 T7 T8 GN
D

1

T

  L       N        PE    N       PELH2 LVHR LFans

M Omschakelven�el

Externe buitenlucht
Temperatuur sensor (T7)
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Buitenlucht Extractie

InblaasAfblaas

Lüftungsgerät mit  optionalem
Sole-Erdwärmetauscher

Voelerr T7

Water/Glycol
batterĳ

Buitenluchtfilter

Pomp

Collector ondergronds

Veiligheidsgroep

Schematische weergave van een ventilatie-unit met een optionele bodem aardwarmtewisselaar

L6

T8T6 T6 T7 T7 T8 GN
D

1

T

  L       N        PE    N       PELH2 LVHR LFans

M Pomp

Externe buitenlucht
Temperatuur sensor (T7)

Aansluiting van een bodemwarmtewisselaar
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Om een lagere dan wel hogere tem-
peratuur van de toevoerlucht in een 
woonruimte te bekomen, kan er via de 
besturing van de ventilatie-unit een exter-
ne verwarmings-, koel- of combibatterij 
aangestuurd worden.  
 
 

Deze configuratie gebeurt via PC-soft-
ware. Het instellen van de tempera-
tuurstreefwaarde en het detecteren 
van de ruimtetemperatuur gebeuren 
via het TOUCH-bedieningspaneel. (Zie 
in hoofdstuk 9 het punt “Instellingen” en 
zie hoofdstuk 21 “Reserveonderdelen en 
toebehoren”.)

MOGELIJKHEDEN NAAR EXTERNE CON-
DITIONERING VAN DE TOEVOERLUCHT

Via een externe traploze elektrische ver-
warmingsbatterij die zich stroomafwaarts 
in het toevoerluchtkanaal van de ventila-
tie-unit bevindt, kan de toevoerluchttem-
peratuur (T6) worden verhoogd. 
 
Voor de regeling van de elektrische naver-
warmingsbatterij dient er stroomafwaarts 
van de batterij een extra temperatuur-
sonde te worden voorzien. Er verschijnt 
een foutmelding wanneer het systeem 
merkt dat er geen temperatuursonde is 
aangesloten. 
 

 
 

Is bij het uitschakelen van de venti-
latie-unit de naverwarmingsbatterij 
ingeschakeld en actief dan blijven de 
ventilatoren nog gedurende zo’n 120 
seconden doordraaien. 

 
De hulpverwarmingsmodus 
werkt enkel in de wintermodus.  

 
De externe elektrische naver-
warmingsbatterij moet wel 
op een afzonderlijke voeding 

worden aangesloten. De besturing van de 
naverwarmingsbatterij dient afgezekerd 
te worden door een externe 230 V-beveili-
gingsautomaat en aangesloten te worden 
op een 0-10 V-signaal.

Externe elektrische naverwarmingsbatterij

L6

T8T6 T6 T7 T7 T8 GN
D

1

T
Externe toevoerlucht
Temperatuurvoeler (T6)

H3
L N

Warmtevraag 
extern (230V/50Hz)

L1 L2

T1T1Ao
1

Ao
2

Ao
3

Ao
4

GN
D

1

Stuursignaal naverwarming
0 – 10 VDC

Aansluiting voor een externe elektrische naverwarmingsbatterij



G
EB

R
U

IK
ER

A
LG

EM
EE

N
VA

K
P

ER
S

O
N

EE
L

BEDIENINGS- EN MONTAGEHANDLEIDING VOOR LG 350 EN LG 450              PAGINA 40

Via een externe warm water naverwar-
mingsbatterij, die stroomafwaarts in het 
toevoerluchtkanaal van de ventilatie-unit 
wordt gemonteerd, kan de toevoerlucht-
temperatuur worden verhoogd.  
 
De motoraandrijving van het 3-weg water-
ventiel wordt via een 0-10 V- 
signaal continu geregeld. De externe 
toevoerluchttemperatuurvoeler dient 
stroomafwaarts van de warmwaterver-
warmingsbatterij geïnstalleerd te worden 
en op regeling T6 aangesloten te worden. 
Er verschijnt een foutmelding wanneer 
het systeem merkt dat er geen tempera-
tuurvoeler is aangesloten. 
 
Vorstbeveiliging 
Wanneer het warm water naverwar-
mingsbatterij in de besturing geconfigu-
reerd wordt, dan kan ingang Di3 als con-
tact worden ingesteld. Dat contact wordt 
gebruikt om de naverwarmingsbatterij te 
beschermen tegen bevriezen. 

Van zodra dat contact via een externe 
vorstbeveiligingsthermostaat wordt 
geopend, schakelt de ventilatie-unit over 
op vorstbeveiliging en verschijnt er een 
foutmelding. Deze vorstbeveiligingsther-
mostaat moet op de retourleiding van 
de warmwaternaverwarmingsbatterij 
worden aangesloten. 
 
Wanneer deze fout zich voordoet, wordt 
het mengventiel geopend en de circula-
tiepomp ingeschakeld. De ventilatoren 
blijven uitgeschakeld tot de melding van 
vorstgevaar wordt opgeheven.  

 
Ook wanneer de ingebouwde 
toevoerluchtvoeler een tempe-

ratuur onder de +5 °C detecteert wordt 
dezelfde vorstbeveiligingsstrategie 
opgestart.  
 
De hulpverwarmingsmodus werkt enkel 
in de wintermodus.

Externe warm water naverwarmings-
batterij

L6

T8T6 T6 T7 T7 T8 GN
D

1

T
Externe toevoer
Temperatuurvoeler

Circula�epomp
Warm water naverwarmingsba�erij

H10
L N

H3
L N

M

Warmtevraag 
extern (230V/50Hz)

L1 L2

T1T1Ao
1

Ao
2

Ao
3

Ao
4

GN
D

1

3-weg
24VAC/DC Y=0 – 10VDC

L8

24
VD

C
GN

D

M

Aansluiting voor een externe elektrische warmwaternaverwarmingsbatterij
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Via een externe koud water koelbatterij, 
die stroomafwaarts in het toevoerluchtka-
naal van de ventilatie-unit wordt gemon-
teerd, kan de toevoerluchttemperatuur 
worden verlaagd.  
 
De motoraandrijving van het 3-weg 
waterventiel wordt via een 0-10 V-signaal 
continu geregeld. De externe toevoer-
luchttemperatuurvoeler dient stroom-
afwaarts van de koudwaterkoelbatterij 
geïnstalleerd te worden en op regeling T6 
aangesloten te worden. Er verschijnt een 
foutmelding wanneer het systeem merkt 

dat er geen temperatuurvoeler 
is aangesloten. 

De koelingsmodus werkt enkel in de 
zomermodus en wordt ingeschakeld van 
zodra, bij normaal gebruik, de tempera-
tuur 2 °C boven de ingestelde streefwaar-
de uitstijgt ! 

 
Bij werking in koelbedrijf 
kan er een grote hoeveelheid 

condenswater ontstaan die via een op 
de plaats van opstelling te voorziene con-
densaatafvoer afgevoerd moet worden.

Externe koud water koelbatterij

L6
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Externe toevoer-
Luch�emperatuurvoeler 
(T6)

Circula�epomp
Koelba�erij
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M

Koudevraag
extern (230V/50Hz)

L1 L2

T1T1Ao
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2

Ao
3

Ao
4
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D

1

3-weg
24VAC/DC Y=0 – 10VDC

L8

24
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C
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M

Aansluiting voor een externe koudwaterkoelbatterij
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Een externe combibatterij combineert de 
functies van een warmwaternaverwar-
mingsbatterij en een koudwaterkoelbatte-
rij in één component. Voor de voeding van 

zowel de externe koudwaterkoelbatterij 
als de warmwaternaverwarmingsbatterij 
kunnen de 230 V-schakeluitgangen H3 en 
H5 gebruikt worden.

Externe combibatterij 
(warm en koud water)

L6

T8T6 T6 T7 T7 T8 GN
D

1

T

Circula�epomp
Combina�eba�erij

H11
L N

H5
L N

M

extern (230V/50Hz)

L1 L2
T1T1Ao

1
Ao

2
Ao

3
Ao

4
GN

D

1

3-weg
24VAC/DC Y=0 – 10VDC

L8

24
VD

C
GN

D

M

H3
L N

extern (230V/50Hz)

Externe toevoer
Luch�emperatuurvoeler 
(T6)

Koudevraag

Warmtevraag 

Aansluiting voor een externe combibatterij (warm en koud water)

Buitenlucht

+

Extractie

InblaasAfblaaslucht

Lüftungsgerät mit optionalem
Nachheizregister

LG 350

+

-

3-weg

Pomp

Toevoer temperatuurvoeler

Schematische weergave van een ventilatie-unit uitgerust met een optionele warmwaternaverwarmingsbatterij, een koudwaterkoel-
batterij of een combibatterij  
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Om het servicemenu op te roepen : de 
[Menu]-knop minstens 5 seconden inge-
drukt houden en vervolgens het paswoord 
invoeren. 
 

Het servicemenu wordt door de letter “S” 
in de linker rand van het beeldscherm 
aangeduid. Na het openen van het service 
menu met code 9021 kan de technicus 
de parameterinstellingen van het toestel 
wijzigen. 

 

Info/Huidige werkingswaarden 
Door vanuit het hoofdmenu [Info] en dan 
[Huidige werkingswaarden] te kiezen, 
kunnen alle parameters van het toestel 
gecontroleerd worden. 

Instellingen 
Door in [Menu] te kiezen voor [Instellingen] 
verschijnen onder ventilatieniveaus volgen-
de extra menu-items:

• Onbalans EXT 1  0m³/h ;

• Onbalans EXT 2  0m³/h ;

• Onbalans EXT 3  0m³/h ;

• Onbalans EXT BASIS 0m³/h.

Per ventilatiestand kan de extractie 
luchtstroom + of - maximaal 30m³/h in 
onbalans worden gebracht t.o.v. de pulsie 
luchtstroom. Dit is in stappen van 5m³/h.

Acties 
Door in [Menu] te kiezen voor [Acties] ver-
schijnen de volgende extra menu-items : 
• werkurenteller resetten ;

• meldingenoverzicht wissen ;

•  testmodus : voor het testen van de 
basisfuncties van het toestel :

•  firmware toestel bijwerken.

•  hoge volumestroom activeren: toestel 
kan werken tot een debiet van 600m³/h 
i.p.v. 500m³/h.

Paswoord

9                   0                    2                   1

S        Hoofdmenu

Informatie

Instellingen

Acties

Dinsdag, 26.05.2018
13:45

Filter vervangen

Start het apparaat opnieuw

Reset dienst urenteller

Error log wissen

Test mode

S    Handelingen

15. Servicemogelijkheden via TOUCH bedieningspaneel

Firmware update

Hoge volumestroom

S    Handelingen
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Test – TOE-ventilator

Om de toevoerluchtventilator handmatig 
te kunnen testen, dient eerst de [Testmo-
dus]-optie op [Ja] ingesteld te worden. 
Hierna kan vanuit [Test – TOE-ventilator] 
de volumestroom handmatig worden aan-
gegeven. Om de testmodus te verlaten, de 
[Testmodus]-optie op [Nee] instellen. 

Test – AF-ventilator

Om de afblaasluchtventilator handmatig 
te kunnen testen, dient eerst de [Testmo-
dus]-optie op [Ja] ingesteld te worden. 
Hierna kan vanuit [Test – AF-ventilator] de 
volumestroom handmatig worden aange-
geven. Om de testmodus te verlaten, de 
[Testmodus]-optie op [Nee] instellen.

Test - TOE - ventilator          0 m³/h Test - AF - ventilator          0 m³/h

Testmodus inschakelen 

Met de knoppen [Ja] en [Nee] kan de test-
modus in- dan wel uitgeschakeld worden. 
Met de relais H2, H3, H5, H67, H9, H10, 
H11, H12A en H12B kunnen de uitgangen 
elk afzonderlijk aangestuurd worden. 
 

Test – bypass

Met de functie “Test – bypass” kan de by-
pass-klep handmatig in de warmteterug-
win- (WTW-) dan wel in de bypass-stand 
gezet worden. Via [Normaal] wordt de 
kleppenstand opnieuw automatisch 
aangestuurd.

TESTMODUS VIA 

TOUCH BEDIENINGSPANEEL

Testmodus             Nee

S

Test - bypass           Normaal
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Het plaatsen van de compacte venti-
latie-units LG 350 en LG 450 dient te 
gebeuren conform de algemene en plaat-
selijk geldende veiligheids- en installatie-
voorschriften alsook conform de in deze 
handleiding opgenomen instructies. De 
plaatsings- en montagewerkzaamheden 
mogen alleen door daartoe bevoegde 
vakmensen worden uitgevoerd. 
 
De ventilatie-units dienen uitsluitend in 
vorstvrije ruimtes geplaatst te worden, 
zoals bijvoorbeeld in een kelder of op een 
zolder, waar de omgevingstemperatuur 
binnen het bereik van minimaal +5 °V en 
maximaal +35 ° C ligt. Het geproduceerde 
condensaat dient vorstvrij en zeker op 
afschot afgevoerd te worden via een goed 
werkend reukslot (sifon). 
De plaats van opstelling dient zo geko-
zen te worden dat er genoeg ruimte is 
voor een vlotte aansluiting van zowel de 
luchtkanalen, de elektriciteitstoevoer als 
de condensaatafvoer en dat er een goede 
toegankelijkheid is voor onderhouds- en 
inspectiewerkzaamheden.  
 
Voor bediening en onderhoud moet rond 
het toestel een vrije ruimte worden ge-
houden van minimaal 1 meter. 
 
De ventilatie-unit dient op een vlak en vol-
doende draagkrachtig oppervlak geplaatst 
te worden. Maar de ventilatie-unit kan 
ook m.b.v. de bijgeleverde wandmontage-
beugel aan een massieve wand worden 
bevestigd. In voorkomend geval is een 
berekening van de statische weerstand 
(minimale massa) van de draagconstruc-
tie nodig. 
 
In de opstellingsruimte  dienen de vol-
gende aansluitvoorzieningen  aanwezig 
te zijn : 
•  luchtkanaalaansluitingen voor de toe-

voer-, afvoer-, buiten- en afblaaslucht ;

•  een aansluiting op het elektriciteitsnet 
230 V/ 
50 Hz, afgezekerd met 16 A ;

•  een condensaatafvoerleiding met een 
goed werkend reukslot (sifon).

Alvorens de ventilatie-unit te installeren, 
dienen alle voorbereidende werkzaam-
heden voor de opbouw ter plaatse (zoals 
afvoeren, vloeropbouw,…), reeds zijn uitge-

voerd. Na het aansluiten van de luchtka-
nalen op de ventilatie-unit dienen deze zo 
vastgemaakt te worden dat ze niet meer 
kunnen bewegen. 
 
Omwille van energie-eisen en om con-
densvorming te vermijden, dienen zowel 
de buitenlucht- als de afblaasluchtkana-
len, tussen bijvoorbeeld de ventilatie-unit 
en de dakdoorvoer, afdoende thermisch 
geïsoleerd te worden. Er mag geen con-
densvorming optreden t.h.v. de luchtka-
nalen en in het dakbeschot. Luchtkanalen 
die buiten de geïsoleerde gebouwschil 
worden geleid, dienen in de koude zones 
afdoende thermisch geïsoleerd te worden. 
 
Voor een correct en functioneel gebruik 
van het toestel dient er rekening te 
worden gehouden met zowel de plan-
documenten van het planbureau als de 
technische gegevens, en is het absoluut 
noodzakelijk gebruik te maken van ge-
schikt warmte-isolerend, geluidwerend- 
en installatiemateriaal, zoals onder meer 
voldoende gedimensioneerde geluids-
dempers, toe- en afvoerluchtkleppen, 
overstroomopeningen,… Als algemene 
regel geldt dat alle aansluitingen van het 
toestel dienen voorzien te zijn van geluid-
dempend materiaal om ervoor te zorgen 
dat er in de leefruimte sprake kan zijn van 
een behoorlijk geluidsniveau.  
 
Luchtkanaaldoorvoeren doorheen wanden 
of plafonds dienen trillingstechnisch 
ontkoppeld te zijn om contactgeluiden te 
vermijden. 
 
Om te vermijden dat er grove verontreini-
gingen, zoals bladeren of kleine dieren, in 
het toestel terecht komen, dient er op het 
buitenluchtkanaal een beschermrooster 
van fijnmazig draadgaas gemonteerd 
te worden. Het beschermrooster dient 
op regelmatige tijdstippen (vooral in de 
herfst en in het voorjaar) gecontroleerd en 
desgevallend schoongemaakt te worden.  
 
Voor een vlotte reiniging en een vlot on-
derhoud van het toestel kunnen desge-
wenst de luchtkanalen van inspectieluiken 
worden voorzien.

16. Montage

VOORWAARDEN VOOR DE  
PLAATSING VAN HET TOESTEL
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OPENEN VAN HET TOESTEL Voor het openen van het toestel, als volgt 
te werk gaan. 
1. De filterafdekkap afnemen door de 
beide externe snapsluitingen naar binnen 
te drukken. 
 
2. Het voorpaneel van het toestel oplich-
ten tot de bovenliggende ophanglippen 
helemaal uit de toesteldeksel uitsteken en 
vervolgens het voorpaneel vooruit trekken 
en afnemen. 
 
3. Het voorpaneel voorzichtig opzij leggen 
en zorgen dat het niet kan omvallen. 
 
 
 
Alvorens het toestel te openen of alvorens 

aan het toestel te werken (zoals 
bij onderhoudswerkzaamheden, 
herstellingen,…) steeds eerst 

het toestel spanningsvrij maken (door de 
netspanning over alle polen spannings-
loos te schakelen) en het borgen tegen 
onbedoeld herinschakelen zolang de 
werkzaamheden duren.  
 
4. Met een kruiskopschroevendraaier 
de vijf schroefverbindingen van het 
afdichtingspaneel lossen en het paneel 
afnemen. 
 
5. Om het toestel opnieuw te sluiten, de 
voorgaande stappen in omgekeerde volg-
orde uitvoeren en speciaal controleren of 
het afdichtingspaneel goed afdicht.

Bij het uitvoeren van monta-
gewerkzaamheden dienen alle 

in hoofdstuk 5 “Veiligheid” opgenomen 
veiligheidsvoorschriften in acht te worden 
genomen !

MONTEREN VAN HET TOESTEL

Eens het toestel zich op de plaats van 
opstelling bevindt, dient het waterpas 
gesteld te worden.  
 
Hiertoe dienen eerst de vier bijgeleverde 
en in de hoogte verstelbare stelvoeten 
onderaan het toestel te worden bevestigd. 
Het toestel lichtjes kantelen om de stel-
voeten te (kunnen) monteren. 

Vervolgens de stelvoeten helemaal 
inschroeven. Het toestel nu waterpas 
stellen door stap voor stap de stelvoeten 
uit te schroeven.  Hiervoor een waterpas 
gebruiken. 

 
De ventilatie-unit moet water-
pas en veilig opgesteld worden. 

Alleen wanneer het toestel perfect wa-
terpas staat, is een goede condensafvoer 
verzekerd. Met behulp van de verstelbare 
en instelbare stelvoeten kan het toestel 
op een vlotte manier waterpas gesteld 
worden. 
 
Het ontwerp van het toestel is dusdanig 
dat een standaard kogelsifon op de con-
densafvoer kan worden aangesloten.

Staande montage
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In geval van wandmontage dienen de twee 
bijgeleverde stelvoeten aan de achterzijde 
van het toestel gemonteerd te worden. 
Eerst de stelvoeten helemaal inschroeven. 
 

De bijgeleverde wandmontagebeugel 
dient perfect horizontaal en aan een 
voldoende draagkrachtige massieve wand 
bevestigd te worden. Hiervoor een water-
pas gebruiken. 
 
Eens de montagebeugel bevestigd is, de 
ventilatie-unit met de aan de achterzijde 
aangebrachte rails in de wandmonta-
gebeugel inhaken. Het toestel verticaal 
uitlijnen met behulp van de eerder 
ingeschroefde stelvoeten onderaan de 
achterzijde. 
Voor wandmontages mogen de consoles 
met de stelvoeten worden verwijderd. 

 
Alleen wanneer het toestel 
perfect uitgelijnd is, is een goede 

condensafvoer verzekerd.. Het waterpas 
stellen van het toestel gebeurt m.b.v. de 
wandmontagbeugel en de verstelbare 
stelvoeten die zich aan de achterkant van 
het toestel bevinden. 

Wandbevestiging

1 Stelvoeten
2 Montagerail
3 Verwijderbare console met stelvoeten

2

1

3
3

4 x Verwijderbare consoles met stelvoeten
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Om de condenswaterafvoer te kunnen 
verleggen, dient eerst de voorkant van het 
toestel geopend te worden (zie in hoofd-
stuk 16 het punt “Openen van het toestel“).
 
De condensafvoerleiding wordt bij 
voorkeur met vaste leidingen verbon-
den, waarbij voldoende afschot wordt 
aangehouden voor een goede condensaf-
voer. Anders kan het geproduceerde 
condensaat niet correct uit het toestel 
afvloeien, wat kan leiden tot waterschade.   

Voor een correcte aansluiting bevelen wij 
als toestelsifon een droogsifon aan.
 
Om mogelijke onaangename geuren en 
lekken te vermijden, dienen sifons steeds 
met water gevuld te zijn. 

 

Alvorens de compacte venti-
latie-unit in bedrijf te nemen, 
moet de goede werking van de 

condensafvoer worden gegarandeerd en 
gecontroleerd. Hiertoe de condensaatop-
vangbak vullen met voldoende water om 
het afvloeien van het water te kunnen 
controleren en om de aansluitingen en/of 
verbindingen te controleren op dichtheid. 

 
Een essentiële voorwaarde 
om te kunnen komen tot een 

lucht- en condenswaterdichte uitvoering 
is dat er bij het plaatsen van het afdich-
tingspaneel heel speciaal gelet wordt op 
een voldoende en goede afdichting van de 
toestelbehuizing.

CondensopvangbakCondensaansluiting
AG 1 1/4"

INSTALLATIE VAN DE CONDENSWATER-
AFVOER
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De bovenliggende aansluitstukken dienen 
voor het aansluiten van de luchtkanalen 
met een Ø van 160 mm waarvan de goede 
luchtdichtheid verzekerd moet worden. 
 
Voor de overgangen kunnen ofwel 
EPP-moffen met een Ø van 160 mm, ofwel 
nippels met afdichtingen met dubbele lip 
(System Safe) gebruikt worden. 
 
Luchtkanalen en aanbouwonderdelen, 
zoals bijvoorbeeld geluiddempers, dienen 
uitsluitend met ruim bemeten bevesti-
gingsmiddelen bevestigd te worden aan 
overeenkomstig geschikte massieve 
wand- en plafondelementen van het ge-

bouw. Het gebruik van flexibele leidingen 
voor het aansluiten van het toestel dient 
zo veel als mogelijk vermeden te worden. 
 

Tijdens het uitvoeren van aan-
sluitingen van leidingen dient er 
speciaal op gelet te worden dat 

er geen werktuigen of montagemateriaal 
in de aansluitingen of in het toestel zelf 
kunnen vallen. Dit om te vermijden dat 
onderdelen, zoals bijvoorbeeld de ventila-
toren, beschadigd raken. Uitgaande van de 
projectspecificaties dienen de luchtka-
naalelementen en de inbouwonderdelen 
van een geschikte en voldoende geluids-
demping te worden voorzien.  

AANSLUITEN VAN LUCHTKANALEN EN 
COMPONENTEN

1. Toevoerluchtaansluiting ø 160 mm
2. Afvoerluchtaansluiting ø 160 mm
3. Buitenluchtaansluiting ø 160 mm
4. Afblaasluchtaansluiting ø 160 mm
5. Kabeldoorvoeren 2 x M12, 4 x M16

AUL ZUL
FOL ABL

315 400 114

12
7

27
5

14
9

315400114

3 1
4 2

5

LEGENDE VAN DE AANSLUITINGEN Het luchttype van elke aansluiting van de 
ventilatie-unit wordt met een symbool 
aangeduid.

  Afvoerlucht    buitenlucht afblaaslucht toevoerlucht
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De hoofdprint bevindt zich rechts boven in 
het toestel.  
 

Bij werken aan de hoofdprint 
steeds eerst het toestel over alle 
polen van het net scheiden en 

borgen tegen onbedoeld herinschakelen.  
Na het openen van het voor- en het af-
dichtingspaneel worden de klemmen voor 
de besturingskabels en de elektrische 
voorzekering bereikbaar.

Tijdens het uitvoeren van elek-
trische werkzaamheden dienen 
de veiligheidsaanwijzingen die 
in hoofdstuk 5, onder het punt 
“Elektrische-aansluitingswerk-
zaamheden“ worden opgesomd 
in acht te worden genomen.  

 
De elektrische aansluiting 
en alle werkzaamheden aan 
elektrische componenten mogen 
alleen worden uitgevoerd door 
een daartoe bevoegd elektro-
vakman. 

 
Bij zowel de montage als de 
elektrische installatie dienen 
de desbetreffende geldende 
nationale en lokale voorschriften 
en normen in acht te worden 
genomen. 

 
Compacte ventilatie-units uit de reeksen 
LG 350 en LG 450 zijn geschikt voor een 
voedingsspanning van 230 V/50 Hz. 
 

•  De elektrische aansluitingen dienen aan 
de hand van het meegeleverde aansluit-
schema te worden uitgevoerd  (zie in dit 
hoofdstuk het punt “Elektrische-aansluit-
schema”) !

•  De aangegeven kabeldiameters zijn 
minimum doorsneden voor koperen lei-
dingen ongeacht de lengte van de kabels 
en de situatie  
ter plaatse.

•  Kabeltype, kabeldiameter en de aanleg 
van elektrische leidingen dienen door 
een erkend elektricien te worden be-
paald.

•  Laagspanningskabels dienen goed 
gescheiden aangelegd te worden en 
afgeschermd te zijn.

•  De voorzekering van de toevoerkabel 
dient te voldoen aan scheidingseigen-
schappen.

•  De kabels dienen elk voorzien te zijn van 
een afzonderlijke kabelinvoer.

•  Niet gebruikte kabelinvoeren dienen 
luchtdicht afgedicht te worden !

•  Alle kabelinvoeren dienen van een tre-
kontlasting te worden voorzien.

•  Tussen de ventilatie-unit en het luchtka-
nalensysteem dient er een equipotenti-
aalverbinding te worden voorzien.

•  Nadat alle elektrische aansluitingen zijn 
afgerond, de veiligheidsvoorzieningen op 
goede werking controleren.  
(Zoals aardweerstand,…)

•  Om te vermijden dat ongeschikte aard-
lekschakelaars (aka verliesstroomscha-
kelaars of differentieelschakelaars) onge-
wild uitschakelen, wordt het gebruik van 
differentieelschakelaars met vertraagde 
uitschakeling op sinusvormige lekstromen 
en pulserende gelijkstroomlekstromen 
(type A of B) sterk aanbevolen.

17. Elektrische aansluiting

OPENEN VAN HET TOESTEL Zie in hoofdstuk 16 het punt “Openen van 
het toestel”.

HOOFDPRINT
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De ventilatie-unit wordt stekkerklaar 
geleverd.  De netaansluitkabel is  
rond, 3 m lang en voorzien van een stek-
ker met randaarde. 
De aansluiting op het net dient vakkundig 
met een geschikte stekkerdoos met ran-
daarde ter plaatse te gebeuren. 
 

De stekker met aarding op de 
nettoevoerkabel zorgt ervoor dat 
het toestel over alle polen ge-

scheiden kan worden van het stroomnet. 
 

De ventilatie-unit moet uitslui-
tend werken op een nominale 
spanning van 230 V/50 Hz zoals 

vermeld op het typeplaatje. De voorzeke-
ring van de toevoerkabel mag maximaal 
16 A zijn en dient te voldoen aan schei-
dingseigenschappen. 
 
De toevoerkabeldimensionering dient 
door een bevoegde elektricien te worden 
berekend conform de relevante richtlijnen. 
 
Om te vermijden dat ongeschikte aard-
lekschakelaars (aka verliesstroomscha-

kelaars of differentieelschakelaars) onge-
wild uitschakelen, wordt het gebruik van 
differentieelschakelaars met vertraagde 
uitschakeling op sinusvormige lekstromen 
en pulserende gelijkstroomlekstromen 
(type A of B) sterk aanbevolen. 
 

Bij werken aan de toestelbe-
sturing steeds eerst het toestel 
over alle polen van het net 

scheiden en borgen tegen onbedoeld 
herinschakelen. Na het losschroeven van 
het afdichtingspaneel zijn de aansluiting 
op het elektriciteitsnet en de elektrische 
zekeringen bereikbaar.  
 
Interne afzekering van het toestel :  
Keramische zekeringen op de hoofdprint
2 x T500mA H ø 5 x 20 mm 
1 x T5A H ø 5 x 20 mm 
 
Alvorens zekeringen te vervangen, steeds 
eerst alle stekkerverbindingen en de aar-
dingsdraad loskoppelen van de aardrail. 
Vervolgens de kunststof behuizing van 
de besturing voorzichtig verwijderen, de 
zekeringen controleren en desgevallend 
vervangen. 

AANSLUITING  OP HET ELEKTRICITEITS-  
NET EN VERVANGEN VAN DE INTERNE 
ZEKERINGEN

KABELDOORVOEREN De verbindingskabels van het respectieve 
bedieningspaneel en van de optionele 
systeemcomponenten (zoals een 
externe naverwarmer of een externe 
voeler), dienen via de in de bovenzijde 
aangebrachte kabeldoorvoeren in de 
ventilatie-unit worden geleid. 
 
Alle bedrading van externe componenten, 
zoals sensoren, stelaandrijvingen, 
pompen,…, dient volgens het 
bedradingsschema uitgevoerd worden, 
zie in dit hoofdstuk het punt “Elektrische-
aansluitschema. 
 

De dimensionering van de bekabeling 
dient door een elektricien berekend te 
worden. Laagspanningskabels dienen 
goed gescheiden aangelegd te worden en 
afgeschermd te zijn.
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Als algemene regel geldt dat 
externe systeem-, uitbreidings-

componenten en de nodige tempera-
tuurvoelers volgens het aansluitschema 

dienen aangesloten te worden. Van zodra 
de buitenluchttemperatuurvoeler T7 elek-
trisch verbonden is, wordt deze automa-
tisch herkend door de besturing.

ELEKTRISCH AANSLUITSCHEMA
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Intern

  L      N     PE N   PELH2 LVHR LFans

Ao1: 3-weg verwarming
Ao2: 3-weg koeling
Ao3: 3-weg combiba�erij
GND:
T1: Buitenlucht-T-voeler

T3: Extrac�e -T-voeler

H1: Voeding
Max. = 16A 

H2: Voorverwarming / Pomp BWW/ 
Omschakelven�el AWW

H3: Warmtevraag

H8: Bypass klep
H9: Buitenlucht en A�laaslucht register

H10: Pomp naverwarmingsba�erij
H11: Pomp Combi- of koelba�erij 

H12A: Contact storing (poten�aalvrij) 
H12B: Contact filtermelding (poten�aalvrij) 
H13: Niet in gebruik !

H6: Niet in gebruik !
H7: Ven�latoren

H4: Gebruikt contakt
H5: Koelvraag

Di1: Extern UIT
Di2: Extern snelheid 3
Di3: Vorstbeveiligingsthermostaat
T5: Voorverwarmingsba�erij 

temperatuur voeler

T6: Externe Toevoer voeler
T7: Externe buitenlucht-T-voeler
T8: Externe ruimte-T-voeler

L11: Externer Modbus
L12-NPN2: Aansturing

     Voorverwarmings-
ba�erij

L13: Modbus-Verbinding
Mini of Touch
L14: Micro-USB voor display

L17: Modbus-Verbindung 
externe Sensor
Max. 6 stuks

(CO2 / R.V.)

L16: Modbus-Verbinding
Ven�latoren

1

1

1

1

1

1

1

Niet in gebruik !

Niet in gebruik !

Ai2: CO2-Sensor 1
Ai3: CO2-Sensor 2
Ai4: RV.-Sensor 1
GND:
Ai5: RV.-Sensor 2
Ai6: VOC-Sensor

L10: Niet in gebruik !

RJ45- Stecker für LAN-
Verbindung

L8: 24VDC, GND
L9: Niet in gebruik !

L15: Niet in gebruik !

A    B
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VD

C

Run Error

LAN 
OK

MOD-
Bus
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A    B
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RJ45- Stecker für LAN-
Verbindung

L8: 24VDC, GND
L9: Niet in gebruik !

L15: Niet in gebruik !

A    B

+5
VD

C

Run Error

LAN 
OK

MOD-
Bus

230V / 50 Hz

A    B
Run Error

LAN 
OK

MOD-
Bus

Ai
2

Ai
3

Ai
4

G
N

D
Ai

5
Ai

6

Internet
RJ45 (LAN)
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Internet
RJ45 (LAN)

L13

A B GN
D

24
VD

C

1

Achterzijde bediening
A
1

B
2

GND
3

24VDC
4

Mini

Touch

ELEKTRISCH-AANSLUITSCHEMA  
BEDIENINGSPANEEL MINI OF TOUCH
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OVERZICHT HOOFDPRINT

Internet
RJ45 (LAN)

L13

A B GN
D

24
VD

C

1

Achterzijde bediening
A
1

B
2

GND
3

24VDC
4

Mini

Touch
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Digitale ingang 1 (Di1)
Bedoeld voor externe uitschakeling 
(Extern uit) door een brandmeldcentrale 
bijvoorbeeld. Het betreft hier een contact 
dat als opener (NC) is geconfigureerd en 
dat bij levering gebrugd is. 
 
Digitale ingang 2 (Di2)
Bedoeld voor het extern aanvragen naar 
snelheid 3. Bij het sluiten van dat contact 
(sluiter NO) schakelt de ventilatie-unit 
ventilatiestand 3 in. De functie stoot-

ventilatie is af fabriek voorzien van een 
nalooptijd van 30 minuten.  
 
Digitale ingang 3 (Di3)
Bedoeld voor het aansluiten van een 
externe vorstbeveiligingsthermostaat. 
Bij het sluiten van dat contact (sluiter 
NC) schakelt de ventilatie-unit zich uit en 
verschijnt er een storingsmelding. Op het 
aanraakscherm verschijnt de foutmelding 
“Vorstbeveiliging” (Di3).

ELEKTRISCH-AANSLUITSCHEMA VAN 
EXTERNE INGANGEN

Di1: Extern UIT 
Di2: Extern snelheid 3
Di3: Vorstbeveiligings-

thermostaat

T5Di
1

Di
2

Di
3

GN
D

Ai
1

T5

1

L4    L5
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De besturing omvat een hoofprint en een 
bedieningspaneel. De hoofdprint wordt 
met behulp van een busverbinding op het 
besturingspaneel aangesloten. Via deze 
kabelverbindingen stuurt de hoofdprint de 
interne statussen maar ook de bedrijfs- 
en storingsmeldingen door naar het 
bedieningspaneel. 
 
Hiervoor is een afgeschermde kabel van 
het type J-Y(ST)Y2x2x0,8 nodig. De maxi-
maal toegestane kabellengte is 100 m. De 

kabelafscherming dient op de veilig-
heidsaarding (PE) van de ventilatie-unit te 
worden aangesloten. De verbindingskabel 
wordt meegeleverd.  
 
De aansluiting van de hoofdprint en van 
het MINI- of TOUCH-bedieningspaneel 
gebeurt middels een blokstekker.

VERBINDING TUSSEN BEDIENINGS

PANEEL EN HOOFDPRINT

Het MINI-bedieningspaneel is 
niet voorzien van een ingebouw-
de temperatuurvoeler. Deze 

voeler dient, indien nodig, extern geïn-
stalleerd te worden en op de besturing 
aangesloten te worden. 
 
Het MINI-bedieningspaneel bevestigen 
door de meegeleverde bevestigings-
plaat vast te schroeven in een algemeen 
in de handel verkrijgbare elektrische 

inbouwdoos.  
Vervolgens eerst de verbindingskabel 
inpluggen en dan het bedieningspaneel en 
het afdekraam aan de bevestigingsplaat 
vastmaken. 
 
Voor een optimale bevestiging van alle 
componenten dient de bevestigingsplaat 
op een effen vlak met behulp van verzon-
ken-kopschroeven met binnenzeskant 
gemonteerd te worden.

MONTAGE VAN HET MINI BEDIENINGS-
PANEEL

De op de besturing aangesloten pom-
pen dienen Intrinsiek veilig te zijn en 
beschermd tegen vastlopen. Elektrische 
aansluiting 

U = 230 VAC en I
max

 = 2 A.CIRCULATIEPOMPEN

De temperatuurvoeler bevindt 
zich onderaan het bedienings-

paneel. Voor een correcte en adequate 
kamertemperatuurregistratie is het 
belangrijk het bedieningspaneel loodrecht 
te installeren op een plaats :
• waar er geen direct zonlicht op de sen-
sor kan vallen ;

• waar er zich in de directe omgeving 
(er boven of er naast) geen warmtebron 
(zoals een kamerkachel) bevindt. 

Het TOUCH-bedieningspaneel bevestigen 
door de meegeleverde bevestigings-
plaat vast te schroeven in een algemeen 
in de handel verkrijgbare elektrische 
inbouwdoos. Vervolgens eerst de ver-
bindingskabel aansluiten en dan het 
bedieningspaneel en het afdekraam aan 
de bevestigingsplaat vastmaken. 
 
Draaibare console : het TOUCH-bedie-
ningspaneel kan middels een draaibare 
console rechtstreeks aan de ventila-
tie-unit worden vastgemaakt.

MONTAGE VAN HET TOUCH BEDIENINGS-
PANEEL

Figuur : Wandmontage van het TOUCH-bedienings-
paneel

Figuur met de (optionele) draaibare console 
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18. Onderhoud en reiniging 

Alvorens reinigings- en onder-
houdswerkzaamheden uit te 
voeren steeds eerst de netstek-

ker uit het stopcontact halen of het toestel 
over alle polen van het net scheiden !  
 
Onderhoud en reiniging van alle andere 
aanwezige installatiecomponenten en 
systeemonderdelen, zoals bijvoorbeeld 
aardwarmtewisselaars, voor- en na-
verwarmers, geluidsdempers,…, dienen 
overeenkomstig de instructies en handlei-
dingen uitgevoerd te worden. Het openen 
van het voorpaneel of het verwijderen van 
afschermplaten dient op een voorzichtige 
manier en bewust van gevaar te gebeu-
ren. Vuil en stof zoveel mogelijk met een 
stofzuiger verwijderen. Het reinigen met 

kracht of met perslucht kan schade van 
componenten en oppervlakken tot gevolg 
hebben. 
 
Geen agressieve of reinigingsmiddelen 
met oplossende werking gebruiken.  
 
Elektrische componenten mogen niet in 
aanraking komen met vocht of vloeistof-
fen.  
 
Bij het uitvoeren van elektrische werk-
zaamheden dienen de veiligheidsaanwij-
zingen uit hoofdstuk 4 en vooral het punt 
over de elektrische aansluitingen in acht 
te worden genomen.

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

De hierna beschreven werk-
zaamheden aan de ventila-
tie-unit mogen uitsluitend door 

vakmensen worden uitgevoerd. Gebreken 
die tijdens die onderhoudswerkzaamhe-
den vastgesteld worden, dienen onver-

wijld verholpen te worden zodat een 
goede werking gewaarborgd blijft.  
Voor reparaties en vervangingen moeten 
er uitsluitend originele reserveonderdelen 
gebruikt worden.

ONDERHOUDSINSTRUCTIES

Afhankelijk van de graad van vervuiling 
dient de warmtewisselaar toch minstens 
één keer per jaar gereinigd te worden. 
Voor het onderhoud van de warmtewisse-

laar dient deze uit het toestel verwijderd 
te worden.  
 
Om de warmtewisselaar te reinigen deze 
afspoelen met warm water (van maximaal 
50 °C). Nooit perslucht gebruiken om door 
de warmtewisselaar heen te blazen. Dit 
om schade aan de wisselaar te vermij-
den ! 

WARMTEWISSELAAR 
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Afhankelijk van de graad van vervuiling 
dient de voorverwarmingsbatterij toch 
minstens één keer per jaar gereinigd te 
worden.  
 

Alvorens werkzaamheden aan 
elektrische verwarmingsbatte-
rijen te verrichten, steeds eerst 

het toestel over alle polen spanningsloos 
schakelen en borgen tegen onbedoeld 
herinschakelen ! 

 
 
 
 

Voor reinigingsdoeleinden dient de 
voorverwarmingseenheid heel voorzich-
tig uit de ventilatie-unit verwijderd te 
worden. Hierbij dient gelet te worden op 
de elektrische aansluiting. Deze mag niet 
beschadigd raken. 
 
Het stof verwijderen met perslucht, een 
stofzuiger of een zachte borstel. 
 
Tijdens het reinigen van externe elektri-
sche voorverwarmingsbatterijen moet 
onverwijld het eventueel aanwezige voor-
filter gecontroleerd worden op vervuiling 
en indien nodig vervangen worden. 

 
Na het reinigen, controleren of 
de veiligheidstemperatuurbe-
grenzer niet is geactiveerd.

Het openen van de motorbe-
huizing en het uitvoeren van 
werkzaamheden aan elektrische 

motoronderdelen mogen uitsluitend door 
de fabrikant van de ventilator uitgevoerd 
worden. Wanneer een defect aan een 
ventilator wordt vastgesteld, dan dient 
deze vervangen te worden door een nieuw 
origineel exemplaar. 
 
Afhankelijk van de graad van vervuiling 
van de ventilatoren kan het nodig zijn de 
behuizing ervan schoon te maken. 
 
Van de ventilatoren dient enkel de behui-
zing onderhouden en schoongemaakt te 

worden.  
De ventilatoreenheid voorzichtig uit de be-
huizing halen. Hierbij speciaal letten op de 
elektrische aansluitkabel. Beschadiging 
dient vermeden te worden. 
 
Schade aan de rotorbladen moet worden 
vermeden. De aanwezige balanceerge-
wichten mogen niet worden verwijderd 
of tekenen van beschadiging vertonen, 
anders ontstaat er onbalans in de waaier 
en dat kan een verhoogd geluidsniveau en 
meer trillingen veroorzaken.

VENTILATOREN
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Afhankelijk van de graad van vervuiling 
wordt minstens een jaarlijkse reiniging 
aanbevolen.  

Bij het reinigen de oppervlakken van het 
toestel voorzichtig behandelen. Teveel 
druk bij het reinigen (door het gebruik van 
borstels of moppen bijvoorbeeld), kan de 
isolatieoppervlakken beschadigen ! Het 
verwijderen van stof gebeurt bij voorkeur 
met een vochtige doek of een stofzuiger. 
 
Elektrische componenten mogen niet in 
aanraking komen met vocht of vloeistof-
fen. Speciale aandacht dient hierbij uit te 
gaan naar het vermijden van mogelijke 
beschadigingen aan de temperatuursen-
soren en elektrische aansluitingen.

TOESTELBEHUIZING : REINIGEN AAN DE 
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Kondensatwanne
mit Abfluss

Afhankelijk van de graad van vervuiling 
en de temperaturen wordt het aangera-
den om ten minste één keer per jaar de 
condensafvoer, de condensafvoerleiding 
alsook het reukslot (sifon) te reinigen.  
 
Voor een veilige werking van het toestel is 
een goede werking van de condensaataf-
voerleiding en de onderdelen belangrijk. 
Eventuele afzettingen/sedimentatie of 
verstoppingen in een afvoerleiding of 
sifon dienen verwijderd te worden. De 
condensaatkom met een vochtige doek 
reinigen. Na een geslaagde reiniging 
dient onverwijld de condensaatafvoer 
met behulp van water op goede werking 
gecontroleerd te worden.  
 
Hiertoe dient de condensaatopvangbak 
met voldoende water gevuld te worden. 
Controleren of al het gevulde water via de 
condensaatafvoerleiding vlot in de afvoer 
wegstroomt. Controleren of het afvoer-

systeem volledig waterdicht is. 
Om geurhinder en lekken te vermijden, 
dient, alvorens het toestel opnieuw in te 
schakelen, het geurslot (de sifon) met 
water te worden gevuld.

CONDENSAFVOER
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Condens-
opvangbak
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Voor het documenteren van de onder-
houdswerkzaamheden dienen de uitge-
voerde werkzaamheden opgenomen te 
worden in deze tabel. 

ONDERHOUDSTABEL

Toestel in gebruik genomen door : Datum

Nr. Onderhoudswerkzaamheden (zoals filterwissel) uitgevoerd door : Handtekening Datum

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
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Vóór de inbedrijfstelling van de 
ventilatie-unit dient het volledige 
ventilatiesysteem klaar voor 

gebruik, aangesloten en operationeel te 
zijn. Pas wanneer alle werkzaamheden 
aan de installatie afgerond zijn, kan deze 
op een veilige manier in bedrijf genomen 

en/of ingesteld worden. 
De fabrieksinstellingen van de bestu-
ringseenheid dienen uitsluitend door 
een gespecialiseerd bedrijf te worden 
uitgevoerd. Mocht een en ander verkeerd 
ingesteld zijn, dan kan dit leiden tot een 
foutieve werking van het toestel. 

19. Inbedrijfstelling 

•  Zijn alle luchtkanalen en onderdelen 
correct gemonteerd en luchtdicht ?

•  Zijn alle systeemcomponenten volledig 
gemonteerd en aangesloten ?

•  Is de elektrische bekabeling voltooid en 
is het bedieningspaneel gemonteerd ?

•  Is de elektrische aansluiting van het 
bedieningspaneel correct ?

•  Is de condensaataansluiting gemon-
teerd ?

•  Zijn de luchtdoorlaten en de luchtinlaat- 
en luchtlaatkleppen correct gemonteerd 
en open ?

•  Staat het toestel waterpas opgesteld zo-
dat condens gemakkelijk kan afvloeien ?

•  Zijn de luchtfilters schoon en correct 
geïnstalleerd in de ventilatie-unit ?

•  Zijn de luchtfilters schoon en correct 
geïnstalleerd in de aardwarmtewisse-
laar,… ?

•  Staan de eventueel gemonteerde brand-
kleppen wel degelijk open ?

•  Zijn de afvoer- en afblaasluchtkanalen 
naar behoren en voldoende geïsoleerd ?

•  Werd de veiligheidstemperatuurbegren-
zer gereset ?

Fabrieksinstelling van de ventilatiestanden

Ventilatiestand Bedrijfsmodus Omschrijving
Volumestroom 

LG 350
Filterwissel 
aanbevolen

Standby-/basisventilatie
Afhankelijk van de configuratie van de ventilatie-unit is het toestel ingesteld op 
ofwel de standby- dan wel de basisventilatiemodus met een minimale verluch-
ting van het gebouw.

50 m³/u -

1
gereduceerde 

ventilatie 
Gereduceerde ventilatie met een minimale verluchting van het gebouw 125 m³/u ± 0,3 1/u

2
Normale ven-

tilatie
Deze ventilatiestand is actief op voorwaarde dat er geen andere ventilatiestand 
handmatig of automatische werd geselecteerd.

200 m³/u ± 0,5 1/u

3
Intensieve 
ventilatie

Werking met verhoogde volumestroom, stootventilatie voor een korte intense ver-
luchting van het gebouw.

300 m³/u ± 0,8 1/u

Ventilatiestand Bedrijfsmodus Omschrijving
Volumestroom 

LG 450
Filterwissel 
aanbevolen

Standby-/basisventilatie
Afhankelijk van de configuratie van de ventilatie-unit is het toestel ingesteld op 
ofwel de standby- dan wel de basisventilatiemodus met een minimale verluch-
ting van het gebouw.

50 m³/u -

1
gereduceerde 

ventilatie  
Gereduceerde ventilatie met een minimale verluchting van het gebouw 180 m³/u ± 0,3 1/u

2
Normale ven-

tilatie
Deze ventilatiestand is actief op voorwaarde dat er geen andere ventilatiestand 
handmatig of automatische werd geselecteerd.

290 m³/u ± 0,5 1/u

3
Intensieve 
ventilatie

Werking met verhoogde volumestroom, stootventilatie voor een korte intense ver-
luchting van het gebouw. 

400 m³/u ± 0,8 1/u

VOORAFGAAND AAN DE 

INBEDRIJFSTELLING

•  Corrigeren van de systeemcomponen-
ten controleren en desgevallend de 
instelling.

•  Aanpassen van de systeemparameters 
instellen, zoals bijvoorbeeld volu-
mestroom/ventilatiestand.

•  Instellen van de tijd.

•  Instellen van de tijdprogramma’s voor 
overdag volgens de specificaties van de 
klant.

•  Correct configureren van de systeemuit-
breidingen.

INSTELLEN VAN DE SYSTEEMPARAME-
TERS

inbedrijfstellinG - service (installateur/vakman)
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20. Foutbeschrijving 

De foutbeschrijvingen met het bijbeho-
rende knipperpatroon zijn in de tabellen 
hierna weergegeven.

Met behulp van de service-software 
(uitsluitend bedoeld voor vakpersoneel) is 
een exacte foutlokalisatie mogelijk.

Voorbeeld Fout

1 x knipperen van fout-LED Z05 (fout in toevoerluchtklep)

2 x knipperen van fout-LED Z04 (fout in afvoerluchtklep)

3 x knipperen van fout-LED Z06, Z07, Z08, Z09, Z10, Z11, Z12, Z13 (voelerfout)

4 x knipperen van fout-LED Z01, Z03 (vorstgevaar)

5 x knipperen van fout-LED Z02, Z14 (storing in gegevensoverdracht)

6 x knipperen van fout-LED Z17, Z15 (voorverwarmeralarm + min. toevoerluchttem-
peratuur)

Filter-LED licht op. Z16

Fout Beschrijving

Z01 Fout in AWW : toegestane temperatuurverschil tussen toevo-
er- en afvoerlucht overschreden

Z02 Communicatiefout in bedieningspaneel

Z03 Vorstbeveiliging PWW-NVB (Din3)

Z04 Fout in afvoerluchtventilator

Z05 Fout in toevoerluchtventilator

Z06 T1-fout – buitenlucht

Z07 T2-fout – afblaaslucht

Z08 T3-fout – afvoerlucht

Z09 T4-fout – toevoerlucht

Z10 T5-fout – stroomafwaarts van de voorverwarmingsbatterij

Z11 T8-fout – toevoerlucht stroomafwaarts van de batterijen

Z12 T7-fout – externe buitenluchttemperatuurvoeler

Z13 T8-fout – externe ruimtetemperatuurvoeler

Z14 Communicatiefout in de ventilatoren

Z15 Min. toevoerluchttemperatuur overschreden

Z16 Filtermelding

Z17 Streeftemperatuur van VVB overschreden

21. Installatie/gebruik van de service software en firmware updates

Voor het oplossen van problemen is 
het nodig dat er een laptop-PC via een 
Micro-USB-kabel op het bedieningspaneel 
wordt aangesloten.  
 
Gecertificeerde partners kunnen op ver-

zoek meer info bekomen over het installe-
ren/gebruiken van de service software en 
over firmware updates.

TOUCH BEDIENINGSPANEEL Op het TOUCH-bedieningspaneel verschij-
nen de actieve fouten als (gewone) tekst. 
Daarnaast worden de fouten ook nog ‘ns 

in een foutprotocol gedocumenteerd. Zie 
in hoofdstuk 9 het punt “Huidige fouten” en 
“Foutprotocol“.

MINI BEDIENINGSPANEEL
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22. Reserveonderdelen en toebehoren 
Voor vervangingswerkzaamhe-
den en herstellingen uitsluitend 
originele reserveonderdelen en 

toebehoren inbouwen en toepassen. Al-

leen het exclusieve gebruik van originele 
reserveonderdelen staat garant voor een 
veilige werking van de installatie.

BEDIENINGSELEMENTEN Omschrijving Artikelnummer

TOUCH display voor ventilatie unit LG350/450 PI-TOUCHLG350450

Ruimte CO
2
-sensor voor opbouwmontage LG350-6000 PI-CO2

Ruimte vochtsensor voor opbouwmontage LG350/450 PI-RHLG350450

Opboouwdoos voor bedieningspaneel MINI CL-OPBOUWDOOS

Modbus CO
2
-sensor LG350-450 PI-MODBUSCO2

SYSTEEMCOMPONENTEN LG 350 Omschrijving Artikelnummer

Elektrische naverwarmingsbatterij Ø 160 mm 1.200W PI-ENVB350450

Koud water batterij Ø 160 mm PI-KWB350

Warm water naverwarmingsbatterij Ø 160 mm PI-WWNVB350

3-weg ventiel DN15 Kvs 0,63 met 24V motor PI-3WEG350

NTC kanaalvoeler PI-KANAALVNTC

FILTERSETS Omschrijving Artikelnummer

Set compactfilters - 1x ePM1 55% (F7), 1x ISO Coarse 60% (G4) glasvezelkader PI-FI-LG350450F

23. Wijzigingen voorbehouden

Wij werken continu aan het verbeteren 
en optimaliseren van onze producten 
en behouden ons het recht voor om, 
zonder voorafgaande kennisgeving, 
toesteluitvoeringen of technische 
gegevens te wijzigen.

SYSTEEMCOMPONENTEN LG 450 Omschrijving Artikelnummer

Elektrische naverwarmingsbatterij Ø 160 mm 1.200W PI-ENVB350450

Koud water batterij Ø 200 mm PI-KWB450

Warm water naverwarmingsbatterij Ø 200 mm PI-WWNVB450

3-weg ventiel DN15 Kvs 1,0 met 24V motor PI-3WEG450

NTC kanaalvoeler PI-KANAALVNTC

CONDENSAFVOER Omschrijving Artikelnummer

Sifon LG350/450 PI-SIFONLG350/450

VARIA Omschrijving Artikelnummer

Luchtwisselmodule in EPP voor ventilatie unit LG350/450 PI-LWMODULE350450

MODBUS/KNX module voor Pichler LG350/450 PI-KNX350450
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Fabrikant     J. Pichler Gesellschaft m.b.H. 
Adres     Karlweg 5 
     9021 Klagenfurt am Wörthersee
Productbeschrijving / Product description : Ventilatie-unit in een compacte uitvoering met ingebouwde besturing
Uitvoeringen / Types :   LG 350 / LG 350 V  
     LG 450 / LG 450 V
     met een MINI- of een TOUCH-bedieningspaneel

De als dusdanig aangeduide producten in de uitvoering zoals die door ons in omloop is gebracht, zijn in overeenstemming met de bepa-
lingen van de volgende Europese richtlijnen :
The products described above in the form as delivered are in conformity with the provisions of the following European Directives:

2014/35/EEG Ter harmonisering van de wettelijke bepalingen van de lidstaten inzake het op de markt brengen van elektrisch  
   materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen
  On the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical  
  equipment designed for use within certain voltage limits

2014/30/EEG Ter harmonisering van de wettelijke bepalingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit
  On the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility

2009/125/EG Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisering van de wettelijke bepalingen van  
  de lidstaten betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch   
  ontwerp voor energieverbruikende producten
  Council Directive on the approximation of the laws of the Member States establishing a framework for the setting   
 of ecodesign requirements for energy-related products

De overeenstemming met de voorschriften van deze richtlijnen is bewezen door de naleving van de volgende normen :
Conformity to the Directives is assured through the application of the following standards and regulations:
 
VO 1253/2014/EU : verordening (EG) van de Commissie van 6 april 2009 houdende tenuitvoerlegging van Richtlijn 2009/125/EG van het 
Europees Parlement en de Raad, wat betreft voorschriften inzake ecologisch ontwerp van ventilatiesystemen. 
COMMISSION REGULATION (EU) implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecode-
sign requirements for ventilation units 

VO 1254/2014/EEG ter aanvulling van richtlijn 2010/30/EEG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-eti-
kettering van woningventilatietoestellen 
VO 1254/2014/EU supplementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council with regard to energy 
labelling of residential ventilation units

  ÖVE / ÖNORM EN 60335-1     ÖVE / ÖNORM EN 62233
  ÖVE / ÖNORM EN 60335-2-30 (overeenkomstig toepasselijk)  ÖVE / ÖNORM EN 55014-1
  ÖVE / ÖNORM EN 60335-2-65 (overeenkomstig toepasselijk)  ÖVE / ÖNORM EN 55014-2
  ÖVE / ÖNORM EN 60335-2-80 (overeenkomstig toepasselijk)  ÖVE / ÖNORM EN 61000-3-2
  ÖVE / ÖNORM EN 50366     ÖVE / ÖNORM EN 61000-3-3 

Eender welke wijziging aan de leveringstoestand van het toestel leidt tot het verlies van de conformiteit. 
Product modifications after delivery may result in a loss of conformity.

Deze verklaring bevestigt schriftelijk de overeenstemming met de bovenvermelde richtlijnen, maar vormt echter geen garantie voor de 
eigenschappen. De in de meegeleverde productdocumentatie veiligheidsgegevens dienen in acht te worden genomen.
This declaration certifies the conformity to the specified directives but contains no assurance of properties. The safety documentation 
accompanying the product shall be considered in detail.

            J. Pichler Gesellschaft m.b.H.      Klagenfurt, maandag 1 oktober 2018 
            Directie

24. EC-verklaring van overeenstemming

J. PICHLER
Gesellschaft m.b.H.

office@pichlerluft.at
www.pichlerluft.at

OOSTENRIJK
9021 KLAGENFURT 
AM WÖRTHERSEE
Karlweg 5
T +43 (0)463 32769
F +43 (0)463 37548

OOSTENRIJK
1100 WENEN
Doerenkampgasse 5
T +43 (0)1 6880988
F +43 (0)1 6880988-13

Lokale verkoopkantoren in 
Slovenië en Servië  
Distributeurs in Duitsland, 
Zwitserland en Italië.
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Systeemventilatie

ErP
2018

ErP 2018 
Voldoet aan de eisen van de Ecodesign-richtlijn, conform 
EU-verordening 1245/2014.


