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VENTILATIESYSTEMEN : HANDLEIDING 
 

Toepasselijk op volgende ventilatie-units: 
  
DF-reeks:  CLIMA 2000-A ECO Plus (2000 m³/h ) 
  CLIMA 3000-A ECO Plus (3000 m³/h) 

CLIMA 4000-A ECO Plus (4000 m³/h) 
 

 
Algemene beschrijving : 
 
De Clima 2000/3000/4000-A toestellen zijn ventilatiegroepen met warmte terugwinning. 
Dit betekent dat de afgezogen vuile lucht die naar buiten wordt geblazen (extractie) zijn 
warmte afgeeft aan de verse lucht die van buiten komt via een warmte-wisselaar. 
Door de retourklep te openen kan er tevens een gedeelte van de extractie lucht in retour 
worden genomen. Dit kan interessant zijn bij het koelen of verwarmen van een ruimte. 
Default staat de retourklep in gesloten positie. 
 
De reeks 2000/3000/4000 ECO PLUS zijn luchtgroepen die geschikt zijn voor buiten- en 
binnenopstelling. 
De groepen worden gelakt in een zwarte fijnstructuur. 
De luchtgroep is voorzien van een aluminium tegenstroom warmte-wisselaar met een 
rendement van 80%.  
De luchtbehandelingskasten zijn opgebouwd uit dubbelwandige geïsoleerde panelen, 
vervaardigd uit aluminium. De panelen worden behandeld met poederlak (min. 100 micron 
laagdikte) en worden voorbehandeld met een behandeling die bij zoutsproei-neveltesten 
1000 uren kan garanderen. De constructie is opgebouwd uit aluminium extrusie profielen 
met een wanddikte van 50 mm. De panelen worden met behulp van blindklinkmoeren 
bevestigd op de alu constructie. De dubbelwandige constructie is zowel binnen als buiten 
volledig glad en vrij van koude bruggen. De buitenpanelen worden volledig waterdicht 
afgewerkt. De afwerking voldoet aan het klimaattype kustzone. 
De gebruikte isolatie in de dubbelwandige panelen is onbrandbaar (merk Recticel). 
De panelen hebben een isolatiewaarde van 0.57 W/m²K en minimum een totale 
geluidsdempingswaarde van 50 dB. 
De luchtgroep is opgebouwd als 1 geheel op een frame met een hoogte van min. 70 mm. 
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De luchtgroep kan zowel verplaatst worden met een heftruck, als met hefbanden 
(torenkraan). 
Om gemakkelijk toezicht of onderhoud toe te laten, is de groep rondom opgebouwd uit 
verwijderbare panelen. Het paneel dat toegang verleent tot de sturing is voorzien van 
handvaten. 
 

 
 
 
De deuren zijn uitgerust met speciale in het paneel ingeklemde en geluidsdempende isolatie, 
welke zowel bij onder- als overdruk een perfecte luchtdichtheid verzekeren.  
De groep is tevens voorzien van een supplementair en rondom overstekend dak. 
De maximum luchtsnelheid doorheen de netto sectie van de luchtgroep bedraagt 2,8 m/s. 
De nodige trillingsdempers zorgen ervoor dat er geen geluid van de ventilatoren 
overgedragen wordt naar de rest van het gebouw. 
Een elektrische voorverwarming in de aanzuig van de luchtgroep, zorgt voor een beveiliging 
tot -15°C. 
Op vraag wordt de uitblaas tevens van elektrische verwarmingsweerstanden voorzien die 
een constante inblaastemperatuur kunnen garanderen (19°C is de default ingestelde waarde 
voor de inblaastemperatuur). 
De luchtgroep is voorzien van laag verbruik gelijkstroomventilatoren die traploos kunnen 
gestuurd worden 0-10V.  
Een gestuurde bypass zorgt ervoor dat in de zomerperiode de warmtewisselaar kan omzeild 
worden (free cooling). 
 
De gebruikte servomotoren (merk Belimo) zijn geselecteerd in functie van de oppervlakte 
van de registers, en werken modulerend, en zonder pendeling. 

 
De ruimtevoelers worden in het aanzuigkanaal vuile lucht en aanzuigkanaal verse lucht 
geplaatst. 
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De ganse uitrusting is beveiligd tegen kortsluitstromen en onrechtstreekse aanraking 
volgens het A.R.E.I. 

 
De regeling kan gebeuren op verschillende manieren : 
 

- 3-standenschakelaar (standaard) 
- Bedieningspaneel (optie) 
- Extern elektrisch bord (optie) 
- Visualisatie-software (standaard) 

 
Standaard mag de ventilatie-unit op de laagste stand werken voor continu ventilatie. Bij meer 
dampen of vervuilde lucht (bv. bij gebruik van douche) kunt u de ventilator optoeren om de 
lucht versneld af te voeren. In de warme maanden kan de hoogste stand in combinatie met 
de bypass (free cooling) meer verfrissing bieden.  
 
Uw Clima ventilatietoestel heeft een bypass systeem, wat betekent dat u in de zomerperiode 
frisse buitenlucht kan binnen sturen. Hierbij wordt de warmtewisselaar “ge-bypassed”. In 
combinatie met een hogere ventilatorstand kan dit de te ventileren ruimte wat afkoelen. Dit 
principe heet Free-Cooling. De bypass is gestuurd via een stappenmotor en de regeling 
gebeurt automatisch. 
 
 
De filters zijn een essentieel bestanddeel van de groep. Aanzuig verse lucht: F5; extractie 
vervuilde lucht: F5. Als de filters vervuild zijn, wordt het debiet automatisch verhoogd.  
Het is wel aangewezen uw filters minimum 3-maandelijks na te zien en zonodig te reinigen. 
Zodra de verschildruk over 1 van de filters de 250 Pa overschrijdt, wordt een foutmelding 
uitgestuurd; vanaf dan kan het gewenste debiet dalen indien geen actie ondernomen wordt. 
Ieder jaar dienen de filters vervangen te worden.  
 
Bestelling kan via info@clima-industries.com 
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Voorschriften 
 
 
Om een gezond binnenklimaat te waarborgen, is het zeer belangrijk om bij de dimensionering, de 
plaatsing en het onderhoud van deze toestellen, kwaliteitsvol werk af te leveren. Gelieve dan ook 
volgende regels zorgvuldig door te nemen:  
 
 

- Lees aandachtig deze handleiding vooraleer het toestel te installeren en/of te gebruiken. 
- De installatie dient te gebeuren door een erkend installateur. Bij zelfplaatsing dient 

steeds een vrijgave te gebeuren door een erkende installateur. Zoniet vervallen de 
garantievoorwaarden. 

- Bij de installatie dient nagegaan te worden, of er geen andere toestellen aanwezig in het 
gebouw, een overdruk of onderdruk creëren die de goede werking van dit toestel 
kunnen beïnvloeden. Omgekeerd dient ook gecontroleerd te worden of de ventilatie 
geen invloed kan hebben op de goede werking van andere toestellen zoals open 
gashaarden, lokale afzuiging,… 

- De elektrische installatie dient uitgevoerd te worden conform het AREI en de codex 
(wet op het welzijn). 

- Het toestel dient aangesloten te worden op een stopcontact of een elektrisch bord, 
voorzien van aarding. 

- Om elk gevaar van elektrocutie uit te sluiten, dient men steeds de elektrische spanning 
uit te schakelen, vooraleer het toestel te openen of te verplaatsen. 

- De ventilatiegroep kan niet gebruikt worden om aan te sluiten op een dampkap of voor 
het afzuigen van agressieve of zeer vettige dampen. De functie van de ventilatiegroep 
is balansventilatie, en staat dus volledig los van een kortstondige ventilatie zoals een 
dampkap, rookgasafzuiging,… 

- De inlaat van het ventilatiesysteem dient steeds aangesloten te worden op propere 
lucht, en dus niet in de buurt van afvalcontainers, drukke weg, rioolontluchting, 
schouwen, uitlaat dampkap,… 

- Het kanalenstelsel waarop het toestel wordt aangesloten dient nauwgezet berekend te 
worden, zodoende de luchtsnelheden in de kanalen tot een aanvaardbaar minimum te 
beperken (max. 4 m/s).  

- Bij de selectie van de ventilatiegroep dient (indien van toepassing) het maximaal debiet 
vergeleken te worden met de minimumeisen van de epb-wetgeving. Voor meer uitleg 
kunt u steeds contact opnemen met een epb-verslaggever. 
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Installatie 
 

a) plaatsing 
 

De toestellen dienen trillingsvrij geïnstalleerd te worden.  
Om nadien onderhoud toe te laten, is het aan te raden het toestel op een minimum afstand van 
min. 60 cm van een muur of wand te plaatsen. De deuren dient rondom steeds bereikbaar te 
zijn voor onderhoud. De deuren (formaat 600x1200mm) moeten vrij kunnen geopend worden. 
 

b) elektrisch 
 
Voor een normale elektrische aansluiting dient het toestel in principe niet open gemaakt te 
worden. 
De te maken aansluitingen kunnen allen gemaakt via een kontaktdoos bevestigd aan de 
buitenzijde van de groep. 
 

 
 
 
Aan de pulsiezijde zijn 2 kontaktdozen bevestigd aan de linkerzijde, en 1 kontaktdoos aan de 
rechterzijde indien de optie verwarmingsweerstanden (pulsie) werd gekozen. 
De hoofdschakelaar aan de linkerzijde voorziet de luchtgroep van elektrische voeding. Hier 
dient de elektrische voeding (3 x 4 mm²), voorzien van de nodige beveiliging op aangesloten te 
worden. 
De witte kontaktdoos aan de onderzijde links, dient voor het aansluiten van de sturingsdraden. 
De klemmen zijn voorzien van een nummer van 1 tot 15 :  
Hierbij een overzicht van de verschillende aansluitklemmen : 
 
nr   
1 U1 Snelheid 1 
2 U2 Snelheid 2 
3 U3 Snelheid 3 
4 L Gemeenschappelijke klem 3-standenschakelaar (spanningsvrij) 
5 Fase 24V Fase voeding CO2 
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6 Neutre 24V Neutrale klem voeding CO2 
7-8 CO2 sturing Sturingssignaal CO2 meting (de sturing detecteert autom. CO2) 
9-10 Fan alarm Relais output : sluit zodra de fans in fout gaan 
11-12 Filter alarm Relais output : sluit zodra het drukverschil over filters > 250 Pa 
13 Retour L : 230V Fase-klem van de retourklep (230V) 
14 Retour valve : N Neutrale klem van de retourklep (230V) 
15 Retour valve : L’ Stuurklem van de retourklep (230V) 
 
Er kan dus eenvoudig vrijgave gegeven worden door een verbinding te maken tussen klem 4 
en 1-2-3, afhankelijk van het gewenste debiet. 
 

 
 
Om nadien onderhoud toe te laten, is het aan te raden het toestel op een minimum afstand van 
min. 60 cm van een muur of wand te plaatsen. De deuren dienen rondom steeds bereikbaar te 
zijn voor onderhoud. De deuren (formaat 600x1200mm) moeten vrij kunnen geopend worden. 
De contactdoos aan de rechterzijde dient om de elektrische verwarmingsweerstanden van 
voeding te voorzien (steeds te beveiligen). De minimum sectie die dient voorzien te worden 
voor de elektrische weerstanden is 3 x 4 mm². 
 

 
c) afvoer condenswater 

 
De toestellen zijn uitgevoerd met een dubbele condensafvoer (diam. 32x2 mm) op de 
sturingszijde van de luchtgroep. 
Beide condensafvoeren dienen aangesloten te worden op een gesloten sifon, om luchtlekken te 
vermijden. 
De condensafvoer dient bij buitenopstelling geïsoleerd te worden om bevriezing te vermijden. 
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Condenswater ontstaat indien warme en koude lucht elkaar kruisen, waardoor de warme lucht 
zijn warmte afgeeft en dus condenseert. In de winterperiode kunnen de temperatuurverschillen 
tussen binnen en buiten hoog oplopen, waardoor een aanzienlijke hoeveelheid condenswater 
ontstaat. Het is dan ook zeer belangrijk dat de condens afvoeren verbonden wordt met buiten 
of via een sifon met de riolering.  
Om bevriezing te voorkomen worden de luchtgroepen standaard van een anti-vries weerstand 
voorzien aan de toevoerzijde verse lucht. Vanaf een buitentemperatuur van 0°C of lager wordt 
de anti-vries weerstand automatisch ingeschakeld. 
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d) verbinding met het kanalenstelsel 
 

De ventilatiegroep dient luchtdicht verbonden te worden met het kanalenstelsel (gebruik 
hiervoor hulpstukken met rubber dichtingen en/of aluminium tape). De kanalen dienen 
voldoende groot gedimensioneerd te worden om de luchtsnelheid te beperken tot max. 4 m/s. 
Aan de uitblaasmonden van de toestellen dient een geluidsdemper (of geluidsisolerende slang) 
geplaatst te worden indien nodig. 
 
De ventilatiegroep is standaard een rechtse uitvoering. Rechts betekent dat de verse buitenlucht 
onderaan rechts toekomt. Bij een linkse uitvoering is het net omgekeerd en komt de verse lucht 
onderaan links toe (een linkse uitvoering dient bij bestelling uitdrukkelijk vermeld te worden). 
 
De aansluiting van de kanalen (rechtse uitvoering) dient als volgt te gebeuren : 
 
 

 
 
 
Voor de plaatsing en de opmaak van een correct plaatsingsplan kunt u best beroep doen op een 
erkende installateur of een epb-verslaggever. 
 
Aansluitingen van het toestel naar buiten toe (dak of muurdoorvoer) dienen steeds geïsoleerd 
te worden, dit om condens vorming te voorkomen. 
Bij buitenopstelling, moeten de kragen aan de exteriorkant steeds voorzien worden van een 
afdek (schuine buis met grill of afdekkap), om waterinsijpeling te vermijden. 
De kanalen bovendaks aan de interiorkant worden best geïsoleerd. Voorgeïsoleerde buizen 
geschikt voor buitentoepassing zijn leverbaar door Clima Industries bvba in diameter 315/355 
en 400 mm. 
 
Daar waar de kanalen een niet geïsoleerde ruimte of lokaal passeren, is het aan te raden om 
geïsoleerde kanalen te gebruiken of tussen de kanalen en het niet geïsoleerde oppervlak de 
nodige isolatie aan te brengen, vb. tussen spiralair buis en schuine kant dak. 
 

EXTERIOR INTERIOR 

Uitblaas vuile lucht 

Aanzuig verse buitenlucht Aanzuig vuile lucht 

Toevoer verse lucht 
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Er dient bij voorkeur steeds gewerkt te worden met ronde buizen met een glad binnen 
oppervlak, om de luchtweerstand tot een minimum te beperken. Op plaatsen waar dit niet 
mogelijk is, kan als alternatief een plat kanaal gebruikt worden met een evenwaardige 
oppervlakte, maar wordt daarna best zo snel mogelijk terug overgegaan naar een ronde buis. 
Ook flexibele leidingen hebben een hogere luchtweerstand en dienen zo veel als mogelijk 
vermeden te worden. Onnodig lange kanalen en vele en korte bochten dienen tevens vermeden 
te worden. 
 
De buitenroosters of dak doorvoeren moeten een vrije luchtdoorlaat hebben van min. 50% en  
moeten zodanig uitgevoerd zijn, dat noch regenwater, noch ongedierte in de kanalen kan  
terecht komen. De afstand tussen de aanvoer en de afvoerrooster (bij warmterecuperatie) dient 
min. 3 meter te zijn. 
 
Bochten dienen tot een min. beperkt te worden. Reducties dienen bij voorkeur voorbij een 
bocht geplaatst te worden. Extra bochten dienen minimum een buigstraal gelijk aan 5 keer de 
diameter van het luchtkanaal te hebben. 
 
 

 
 
e) Debieten 

 
residentieel : 
De debieten opgegeven door de EPB verslaggever dienen gevolgd te worden. Voor particuliere 
woningen is de basisregel een debiet van 3.6 m³/h/m². Hierop zijn een aantal minima en 
beperkingen van toepassing, vermeld in de EPB norm. Voor meer informatie: www.vea.be.  
In de gehele woning zal men trachten tot een ventilatie-evenwicht te komen (balansventilatie), 
d.w.z. dat de toevoer van verse lucht ongeveer moet gelijk zijn aan de afvoer van 
verontreinigde lucht (lichte overdruk). 
Enkel als het toevoerdebiet en het afvoerdebiet op elkaar zijn afgestemd, zal het rendement van 
de warmtewisselaar voldoende hoog zijn. 

  
 Niet-residentieel : 

Bij niet residentiele toepassingen gebeurt de bepaling van het vereiste debiet op basis van het 
aantal personen en de uitgevoerde activiteit. Meer info hierover kunt u verkrijgen via onze 
studiedienst. 
 
De debieten van de luchtgroepen 2000/3000/4000 zijn als volgt : 
 
Type Snelheid 1 (m³/h) Snelheid 2 (m³/h) Snelheid 3 (m³/h) 
Clima 2000-A eco plus 750 1200 2000 
Clima 3000-A eco plus 800 1700 3000 
Clima 4000-A eco plus 1000 2200 4000 
 
Bij elk opgegeven debiet wordt een resterende tegendruk gegarandeerd van 300 Pa. 
De debieten worden ingesteld (fabrieksinstellingen) bij fabricatie. 

L 
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Deze debieten en ook andere parameters kunnen gewijzigd worden via de visualisatie-software 
die standaard wordt meegeleverd met de handleiding. 
Via een eenvoudige setup wordt de software geïnstalleerd en via een usb poort van een pc kan 
eenvoudig verbinding gemaakt worden. De aansluitkabel hiervoor is standaard meegeleverd. 
De software kan enkel gebruikt worden op een pc met windows (min. service pack 3). De 
versie 64 bit is beschikbaar op www.clima-industries.com / downloads. 

 
Bij vervuiling van de filters wordt het debiet automatisch verhoogd. Hiervoor meet de 
luchtgroep tussen 1 en 5 min. na het opzetten van de voedingsspanning de referentiedruk. Deze 
referentiedruk wordt opgeslagen. Bij het vervuilen van de filters verhoogd de tegendruk; 
hiervoor wordt het toerental automatisch verhoogd om hetzelfde debiet te kunnen garanderen 
bij deze hogere tegendruk. Deze tegendruksturing is standaard en gebeurt automatisch. 
De ventilatoren zijn van het type EC en zijn traploos. 
 

 
 
 

f) filters 
 

Filters zijn van groot belang in een ventilatiesysteem. Zij bepalen voor het grootste deel de 
kwaliteit van de toegevoerde lucht. Gezien de filters door het stof vervuild worden remmen ze 
op den duur ook het luchtdebiet af, zodat de ventilatiecapaciteit vermindert. 
Aldus moeten filters regelmatig schoongemaakt worden en/of vervangen worden (jaarlijks). 
De filters worden volgens hun fijnheid in klassen ingedeeld en genormaliseerd. 

 
De toestellen met warmte-recuperatie bevatten 2 filters. 
- 1 filter M5 voor de filtering van de verse lucht. 
- 1 filter M5 voor de filtering van de afgezogen lucht en ter bescherming van de 
warmtewisselaar. 
Een M5-filter filtert 90 à 95% van de deeltjes met een partikelgrootte tot 0.5 µm of groter. 
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g) Thermisch rendement 
 
In feite zou het  resultaat van de warmteterugwinning  kunnen gemeten worden aan  het 
afzuigrooster en het inblaasrooster. Maar daartussen zitten heel wat componenten die deze 
warmteterugwinning beïnvloeden. (warmtewisselaar, ventilatorenkast, buizennet, …). De 
fabrikanten kunnen zich alleen maar beperken tot het opgeven van het rendement van hun 
ventilatiegroep /warmtewisselaar. Het is belangrijk te weten dat alle warmteverliezen 
onderweg het algemeen rendement van de installatie doen dalen. Daarom is goede isolatie van 
het buizennet heel belangrijk (in het niet- geïsoleerd gedeelte). 

Grof stof 

Fijn stof 

Menselijk 
haar 

Pollen 

Zichtbaar 

Bacteriën 

Virussen 

Uitlaatgassen 

Asbeststof 

Smog                                                                Mist 

Olie- nevel 

Roet Insecticide 
Aerosol 

Atmosferisch stof 
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� PRINCIPE warmtewisselaar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle toestellen met warmte-recuperatie zijn standaard voorzien met een tegenstroom warmte-       
wisselaar met een terugwinning tot 95%.  
Naargelang de lucht traag door de warmtewisselaar stroomt, krijgt men meer terugwinning, 
tegenover een groot debiet met minder terugwinning.  
 

h) Bypass 
 

In alle ventilatiegroepen met warmterecuperatie wordt er standaard een “bypass klep” voorzien 
met zomer- en winterstand. In de winterstand kan de lucht alleen maar door de 
warmtewisselaar passeren. 
In de zomerstand kan de buitenlucht, via een afzonderlijk kanaal dat geopend wordt, 
rechtstreeks in de te ventileren ruimte worden geblazen. Daardoor kan men bij koele 
zomeravonden op de grootste snelheid verse en koelere buitenlucht naar binnen brengen. 
Dit wordt “free-cooling” genoemd. 

 
De regeling van de bypass gebeurt automatisch en wordt elektronisch gestuurd door 
temperatuursensoren in het extractie en pulsiekanaal. Indien bepaalde temperatuurverschillen 
gemeten worden gaat de bypass open of toe. 
 
De regeling gebeurt volgens onderstaande curve. 
 
Via de visualisatie-software kan de automatische werking van de bypass overruled worden, en 
in ON – of OFF mode geplaatst worden. 
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Tin en Tout zijn ingesteld op 21 en 15°C.
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Bediening 

 
De bediening van de ventilatiegroep gebeurt standaard met behulp van een 3-
standenschakelaar, en het instellen van de parameters via de controller. 
Dit wordt hier verder besproken : 
 
 
Bediening met 3-standenschakelaar : 

 
Met behulp van een 3-standenschakelaar kan de luchtgroep op 3 verschillende snelheden 
worden ingesteld. De standen zijn ingesteld (fabrieksinstellingen) en zijn regelbaar via de 
controller. 
 
 

 
 
Instellen parameters met de controller : 
 

 
 
 
Aan de exterior-kant van het toestel, bevindt zich rechts onderaan een witte aftakdoos, 
voorzien van een controller. 
Met deze controller kunnen de nodige parameters gewijzigd worden. 
U gaat best als volgt te werk : 
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De 3-standenschakelaar wordt gekoppeld via de klemmen 1/2/3/4, en de schakelaar wordt in 
stand 1 geplaatst. 

   
 De controller bestaat uit een display en 4 bedieningstoetsen. 
 Van links naar rechts hebben de toetsen volgende functie : 
 Toets 1 (huis) : BACK 
 Toets 2 (pijl naar beneden) : scrollen naar beneden of waarde verminderen 
 Toets 3 (pijl naar boven) : scrollen naar boven of waarde vergroten 
 Toets 4 (enter) : selecteren of waarde bevestigen 

 
Bij het opzetten van de voedingsspanning, is het volgende te zien op de display van de 
controller : 
 
CLIC MODE SPEED1 
M1: 25%        M2:25% 
 
Dit betekent dat de ventilatiegroep ingesteld is op snelheid 1 (SPEED1), en dat snelheid 1 
ingesteld is op een waarde van 25%. Deze waarde kan gewijzigd worden onder ‘inst. Settings’, 
en ‘speed values’. 
 
Door op enter te drukken, gaat u naar de select menu. 
In de select menu kunt u een andere snelheid kiezen, zonder de 3-standenschakelaar te 
gebruiken. 
 
Op het niveau van de select menu , hebt u ook de ‘user settings’ en de ‘inst. Settings’ 
Onder ‘user settings’ kunt u volgende parameters wijzigen : 

• Bypass : ON/OFF/AUTO (keuze bypass) 
• CO2 level en hysteresis (enkel bij gebruik CO2-meting) 
• Temp setpoint (enkel bij naverwarming) 

Onder ‘inst. Settings’ kunt u volgende parameters wijzigen : 
• Speed values (instellen snelheden, per stand) 
• Change device and fan id (fabrieksinstelling) 
• Set backlight flashing (fabrieksinstelling) 
• Unbalance mode (verschil tussen pulsie en extractie) 
• Set preheater temp setpoint (inschakeltemperatuur anti-vries) 
• Set tacho input (fabrieksinstelling) 

 
Bediening met een extern bord : 
 
Alle sturingscomponenten worden via bekabeling naar een centraal sturingsbord gebracht.  
 
Het externe bord is voorzien van een automatische regeling gebaseerd op een DDC regeling 
(Direct Digital Control) die op een volledig autonome basis functioneert en voldoet aan het 
typebestek 105/1990. De functies verwezenlijkt door het regelsysteem, verzekeren een 
optimale werking van het geheel van de technische uitrustingen. 
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De beschikbare functies van het regelsysteem worden in principe automatisch geregeld, maar 
kunnen manueel overbrugd worden via manuele drukknoppen op het verdeelbord. 
 
 
Bediening via de visualisatie-software 
 
Deze software heeft een dubbele functie : 

- instellen van de verschillende parameters  
- visualiseren van de verschillende waarden 

 
De bediening gebeurt in dit geval via een software geïnstalleerd op een pc of portable. 
Dit kan voorlopig enkel op een 32-bit pc. 
Op de bijgevoegde cd dient het bestand SetupCLIC.msi opgestart te worden. Door het 
uitvoeren van dit bestand wordt er een snelkoppeling gemaakt op uw bureaublad. 
Door dubbel te klikken op dit icoon wordt de software opgestart. 
De software kan geleverd worden voorzien van uw eigen logo. 
  
 

 
 
 
Pas na het verbinden van de pc (via USB) met de centrale print van de luchtgroep kan een 
verbinding tot stand komen. Hiervoor gebruikt u de bijgevoegde verbindingskabel. 
Net boven de verbindingskabel staat er een rode schakelaar. Deze moet steeds in de rechtse 
positie staan om te kunnen visualiseren ; de linkse positie is de programmatiemode. 
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De centrale print is bereikbaar door het verwijderen van de centrale deur aan de sturingszijde 
van de luchtgroep. Deze deur is voorzien van handvaten, en kan eenvoudig verwijderd worden 
door de pvc klemmen een kwart toer te draaien in wijzerzin. 
 
 

 
 
Na het verwijderen van het deurpaneel dient nog de afdekplaat van de sturingsprint verwijderd 
te worden. U kunt deze herkennen door de gele sticker die elektrocutiegevaar aangeeft. 
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Elektrische componenten 
 
De centrale sturing bestaat respectievelijk (van links naar rechts) uit volgende delen : 

 
- beveiliging elektrische weerstanden 
- klemmenstrook 
- sturingsprint elektrische weerstand(en) 
- controller 
- voedingsprint 
- zekeringen 
- klemmenstrook 
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De drukverschilmeting over de filters gebeurt via pressure-switchen die ingesteld 
staan op 250 Pa en een max. bereik hebben van 0-300 Pa. 
 

 
Het automatisch optoeren van de ventilatoren bij vervuilde filters of aangesloten 
kanalennet gebeurt via een druksensor die het verschil meet over de filter en de 
atmosferische druk : 
 

 
 
De dipswitches worden correct ingesteld (fabrieksinstellingen) : 
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Onderhoud 

 
Het is aan te raden met uw installateur een onderhoudscontract af te sluiten, zodoende jaarlijks 
volgende punten te laten nazien : 
 

- status van de filters (ev. te reinigen of te vervangen) 
- status van de warmtewisselaar en de motoren 
- nazicht van de binnen en buitenroosters (afregeling debiet) 

 
Indien gewenst, kan er een cameraonderzoek gebeuren van uw kanalenstelsel. Dit om vast te 
stellen of een reiniging aangewezen is. Doorgaans is dit aangewezen na 5 jaar gebruik. Voor 
meer info, gelieve ons te contacteren. Een gespecialiseerde firma komt hiervoor ter plaatse.  
Op www.clima-industries.com vindt u alle contactgegevens. 
 

 
Garantie 

 
Er wordt door Clima Industries een garantieperiode van 2 jaar voorzien tegen het optreden van 
fabricatiefouten of verborgen gebreken. 
De garantie houdt in dat de defecte onderdelen gratis worden aangeboden aan de installateur. 
De ventilatiegroep wordt slechts door een nieuw exemplaar vervangen indien herstelling 
onmogelijk of te duur blijkt te zijn. 
Voor elke aanspraak op garantie dient aan volgende voorwaarden voldaan te zijn :  
 

- eventuele transportschade wordt binnen 48 uur na levering gemeld 
- een gedateerd aankoopbewijs kan voorgelegd worden 
- de fout is niet het gevolg van overspanning, slecht onderhoud of slechte installatie 
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