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1. INTRODUCTIE
• Belangrijkste onderdelen van de ventilatie-eenheid
• Beschrijving van het systeem
• Algemene veiligheidsinstructies, garantie en aansprakelijkheid
• MyVallox Control bedieningsknoppen op het bedieningspaneel
• Opstarten en uitschakelen van de eenheid

2. STAP VOOR STAP-ASSISTENT VOOR DE INSTALLATIE 
• Basisinstellingen (instellen van de taal, tijd en datum)
• Expert-instellingen (instellen van het wachtwoord en 

toegangsrechten, kinderslot, instellingen voor de ventilator, 
profielinstellingen)

3. GEBRUIK VAN DE EENHEID
• Ventilatieprofielen
• Temperaturen en sensoren
• Instellingen (filter, weergave-instellingen, tijd en datum, 

weekklok, uitschakelen van de eenheid)

4. ONDERHOUD 
• Filters
• Warmtewisselaar
• Ventilatoren
• Probleemoplossing 
• Condensvorming

5. INSTALLATIE
• Installeren van de condensuitgangen 
• Meetbuizen

6. TECHNISCHE SPECIFICATIES   
• Technische gegevens, luchtvolumes toevoer/afvoer, 

ventilatorcurves, geluidswaarden, belangrijkste onderdelen, 
afmetingen, afmetingen en uitgangen 

• Interne elektrische connectie
• Externe elektrische aansluiting
• Schematische weergave werking verwarmings- en 

koelingsradiator

7. OPENGEWERKTE WEERGAVE EN LIJST MET ONDERDELEN

8. CONFORMITEITSCERTIFICAAT

9. DIAGRAMMEN GEBRUIKERSNIVEAU
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 N.B. 

 U kunt zich aanmelden en toegang krijgen tot uw MyVallox-account op  
 www.MyVallox.com 
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INTRODUCTIE

BELANGRIJKSTE ONDERDELEN VAN DE VENTILATIE-EENHEID 

R-model op de 
afbeelding

VENTILATOR TOEVOERLUCHT 

VENTILATOR AFVOERLUCHT

BUITENLUCHTFILTER F7

WARMTEWISSELAARS (2)

ZOMER-/WINTERDEMPER

BUITENLUCHTFILTER G4

LUCHTAFVOERFILTER G4

NAVERWARMINGSRADIATOR
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VEILIGHEIDSSCHAKELAAR

BEDIENINGSPANEEL

KOOLSTOFDIOXIDESENSOR

LUCHTVOCHTIGHEIDSSENSOR

INTERNE LUCHTVOCHTIGHEIDSSENSOR 
(ACHTER HET SCHAKELKASTJE)

NAVERWARMINGSVLOEISTOFRADIATOR

 N.B. 

 Ga voor meer gedetailleerde instructies naar www.vallox.com 
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INTRODUCTIEINTRODUCTIE

BESCHRIJVING VAN HET SYSTEEM

Internet

Router

WiFi/LAN

Wifi

Extra aan-/uitknop

Sensoren

Modbus
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ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Voor een correcte en veilige omgang met het apparaat dient 
u bekend te zijn met de basisvoorschriften met betrekking tot de 
veiligheid, en met het beoogd gebruik van het ventilatiesysteem. 
Lees deze handleiding voordat u de ventilatie-eenheid gaat 
gebruiken. Bewaar de handleiding zodat u hem later nog eens 
kunt raadplegen. Als u de handleiding kwijt bent, kunt u hem ook 
van onze website downloaden.
Deze gebruikershandleiding bevat alle benodigde informatie 
voor een veilig gebruik van het systeem. Iedereen die het 
ventilatiesysteem gebruikt of er onderhoud aan verricht, dient de 
instructies in deze handleiding op te volgen. Daarnaast dienen 
alle voorschriften ter voorkoming van ongevallen te worden 
opgevolgd.

BEOOGD GEBRUIK

Alle ventilatie-eenheden van Vallox zijn ontworpen om te 
zorgen voor passende, continue ventilatie zodat de menselijke 
gezondheid niet in gevaar komt en structuren in goede staat 
blijven.

GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

Onder de garantie en aansprakelijkheid valt geen schade als 
gevolg van:
• oneigenlijk gebruik van het ventilatiesysteem of de 

bedieningseenheid
• onjuiste installatie, configuratie of gebruik
• het niet opvolgen van de instructies voor het vervoer, de 

installatie, het gebruik of het onderhoud
• structurele of elektronische veranderingen of aanpassingen 

aan de software

INSTALLATIE

De installatie en configuratie dienen uitsluitend te worden 
uitgevoerd door gekwalificeerde deskundigen. Elektrische 
installaties en verbindingen dienen uitsluitend te worden 
uitgevoerd door een elektricien en dienen te gebeuren in 
overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.
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 BELANGRIJK

Ga voor meer informatie naar www.
vallox.com

INTRODUCTIE
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Ander profiel - met deze knop kan het ventilatieprofiel of de gebruikte 
bedrijfsmodus worden veranderd.

Profielinformatie - hiermee kunt u de informatie bekijken over het profiel 
dat op dat moment actief is.

Temperatuur - hiermee wordt informatie over de temperatuur en de 
sensoren weergegeven.

Instellingen opent de instellingen.

Terug - met deze knop gaat u een stap terug in het menu.

De Pijl naar links gebruikt u om in het menu naar links te gaan.

De Pijl naar rechts gebruikt u om in het menu naar rechts te gaan.

Met OK accepteert u de geselecteerde optie.

Select selecteert een optie van de lijst.

Met Bewerken kunt u instellingen bewerken.

Met de Plus-knop kunt u: 
• de waarde van de geselecteerde instelling verhogen;
• naar de volgende menukeuze gaan;
• overschakelen van een overzicht per dag naar een weekoverzicht voor 

de weergaven van de temperatuur, luchtvochtigheid en koolstofdioxide.

Met de Min-knop kunt u:
• de waarde van de geselecteerde instelling verlagen;
• teruggaan naar de vorige menukeuze;
• overschakelen van een weekoverzicht naar een overzicht per dag voor 

de weergaven van de temperatuur, luchtvochtigheid en koolstofdioxide.

Met de knop Pijl omhoog gaat u een stap omhoog in het menu.

Met de knop Pijl omlaag gaat u een stap omlaag in het menu.

De knop voor Statistieken  opent de overzichten (per dag of per week) 
van de temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en koolstofdioxide.

Deze pictogrammen geven het hiërarchisch niveau van de instellingen 
aan.

Dit pictogram geeft aan dat de betreffende functie op uw gebruikersniveau 
is uitgeschakeld. De code voor het kinderslot is 1001.

 KNOP   BESCHRIJVING 

 N.B.

In de volgende tabel staan 
de knoppen die op het 
bedieningspaneel van MyVallox 
te vinden zijn. De knoppen in de 
grafische gebruiksomgeving zijn 
te bedienen door middel van de 
ringvormige knoppen onder het 
bedieningspaneel. Het systeem werkt 
niet met een touchscreen.

KNOPPEN BEDIENINGSPANEEL
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INTRODUCTIE

Om te zorgen dat de lucht binnenshuis geen gevaar oplevert 
voor de menselijke gezondheid en tevens optimaal is voor de 
structuren van het appartement, dient de ventilatie zonder 
onderbreking aan te blijven staan. Het is aan te raden de ventilatie 
ook aan te laten tijdens langere perioden van vakantie. Hierdoor 
blijft de lucht binnenshuis vers en komt er geen condenswater 
terecht in de luchtkanalen en structuren. Ook verkleint het de kans 
op vochtschade.

De Vallox ventilatie-eenheid kan op de volgende manieren 
bediend worden:
• door middel van het bedieningspaneel dat in het gebouw is 

geïnstalleerd
• door middel van de lokale netwerkverbinding My Vallox Home 

en het webinterface
•  door middel van de cloudservice van My Vallox Cloud en het 

webinterface
•  door middel van monitoring op afstand of geautomatiseerde 

bediening voor het gebouw met behulp van 
spanningssignalen of Modbus-berichten

Behalve via de ingebouwde luchtvochtigheidssensor kan 
de ventilatie ook automatisch worden aangepast via 
optionele sensoren voor de concentratie koolstofdioxide en 
luchtvochtigheid. Als deze sensoren worden gebruikt, blijft de 
ventilatie optimaal, ook als er geen mensen in het appartement 
aanwezig zijn.
Gebruikers kunnen met behulp van de weekklok de ventilatie op 
hun individuele leefstijl afstemmen.

Tijdens het configureren van het ventilatiesysteem worden de 
volgende instellingen vastgelegd:
• taal van de gebruikersinterface
• tijd en datum
•  wachtwoord systeembeheerder
•  kinderslot, als dit is ingeschakeld
•  ventilatorinstellingen
•  instellingen gebruikersprofiel, zoals de temperatuur.

De gediplomeerde ventilatie-installateur dient de 
ventilatorinstellingen volgens het ventilatieplan in te stellen. 
Verander deze instellingen niet.

OPSTARTEN VAN DE EENHEID

Als u de ventilatie-eenheid voor het eerst, of na een 
onderhoudsprocedure, in gebruik neemt, steek dan allereerst 
de stekker in het stopcontact. Tijdens het opstarten verschijnt het 
diagnosedisplay enkele seconden in beeld. Vervolgens wordt het 
hoofdscherm van het Thuis-profiel geopend.

Als de ventilatie-eenheid via het bedieningspaneel is 
uitgeschakeld (zie ‘Uitschakelen van het apparaat‘), kunt 
u deze inschakelen door op een willekeurige knop op het 
bedieningspaneel te drukken.

 WAARSCHUWING

Het apparaat is niet bestemd voor 
gebruik door kinderen jonger dan 
8 jaar of mensen met beperkte 
zintuiglijke, lichamelijke of geestelijke 
capaciteiten, of mensen die door 
gebrek aan kennis en ervaring het 
apparaat niet goed veilig kunnen 
bedienen.

Zij mogen het apparaat wel onder 
toezicht gebruiken, of door de 
instructies te volgen van iemand die 
verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

 TIP

Het MyVallox bedieningspaneel 
schakelt automatisch over naar de 
stand-by-modus als de inactieve tijd 
die in de weergave-instellingen 
is ingesteld, is verlopen. Het 
bedieningspaneel kan worden 
geactiveerd door op een willekeurige 
knop van het bedieningspaneel te 
drukken.

 N.B.

De eerste keer opstarten kan even 
duren, omdat de versie van de 
software wordt gecontroleerd.
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BASISINSTELLINGEN
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 UITSCHAKELEN VAN HET APPARAAT

Ga als volgt te werk om de ventilatie-eenheid uit te schakelen:
1.  Kies Instellingen  >  Eenheid uitschakelen.
2.  Kies OK.
3.  Bevestig dat u de eenheid wilt uitschakelen door OK te 

selecteren. De ventilatie-eenheid is nu uitgeschakeld. 

N.B.

Het is echter aan te bevelen de ventilatie zonder onderbreking 
aan te laten staan.

STAP VOOR STAP-ASSISTENT VOOR DE 

INSTALLATIE

1. Zet de Vallox ventilatie-eenheid aan.
2. Als het Vallox-logo verschijnt, kiest u OK.
3. De stap voor stap-assistent voor de installatie wordt opgestart.

KIEZEN VAN DE TAAL

1. Gebruik de pijltjestoetsen om de gewenste taal te selecteren.
2. Kies OK.
3. De taal is nu ingesteld en het bedieningspaneel gaat verder 

naar de tijdsinstellingen.

INSTELLEN VAN DE TIJD

1. Stel de uren in met de Plus- en Min-knoppen.
2. Selecteer de Pijl naar rechts.
3. Stel de minuten in met de Plus- en Min-knoppen.
4. De tijd is nu ingesteld.
5. Gebruik de Pijl naar rechts om verder te gaan naar de 

volgende stap.



10

S
TA

P
 V

O
O

R
 S

TA
P

-A
S
S
IS

TE
N

T V
O

O
R

 D
E
 

IN
S
TA

LLA
TIE

BASISINSTELLINGEN

INSTELLEN VAN DE 24- OF 12-UURSKLOK

Bij levering wordt standaard de 24-uursklok gebruikt.
Ga als volgt te werk om de 12-uursklok te gebruiken:
1. Selecteer de Min-knop. De 24-uurs tijdsinstelling is nu 

Uitgeschakeld.
2. Gebruik de Pijl naar rechts om verder te gaan naar de 

volgende stap.

AUTOMATISCHE ZOMERTIJD INSTELLEN

De automatische zomertijd is standaard ingeschakeld.

Ga voor het handmatig instellen van de zomertijd als volgt te werk:
1. Selecteer de Min-knop. De Tijdsinstelling van de zomertijd 

wordt Uitgeschakeld.
2. Handmatig instellen van de zomertijd is nu ingeschakeld.
3. Gebruik de Pijl naar rechts om verder te gaan naar de 

volgende stap.

INSTELLEN VAN DE DATUM

1. Stel de datum in met de Plus- en Min-knoppen.
2. Selecteer de Pijl naar rechts.
3. Stel de maand in met de Plus- en Min-knoppen.
4. Selecteer de Pijl naar rechts.
5. Stel het jaar in met de Plus- en Min-knoppen.
6. Kies OK.
7. De datum is nu ingesteld.

N.B.
Met de Pijl naar rechts kunt u de 
instellingen voor de tijd en datum bekijken.

VOLTOOIEN VAN DE INSTALLATIE

Kies na het voltooien van de basisinstellingen OK om verder te 
gaan met de geavanceerde instellingen (expert-instellingen) van 
de ventilatie-eenheid. 

Selecteer Terug om de fabrieksinstellingen voor de ventilatie-
eenheid te gebruiken en de configuratie van de geavanceerde 
instellingen op een later tijdstip te voltooien.

BELANGRIJK

Bij de geavanceerde instellingen wordt bijvoorbeeld gebruik 
gemaakt van apparatuur voor het meten van de luchtstroom.
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EXPERT-INSTELLINGEN
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WACHTWOORD EN TOEGANGSNIVEAU

N.B.
Het standaardwachtwoord is 0000; als dit onveranderd is, wordt er 
niet om een wachtwoord gevraagd.

1. Voer het eerste cijfer van het wachtwoord in met behulp van 
de Pijl omhoog en de Pijl omlaag. Gebruik de Pijl naar 
rechts om verder te gaan naar het volgende cijfer.

2. Ga op dezelfde manier te werk voor het instellen van de 
overige cijfers.

3. Kies OK.
4. Het wachtwoord is nu ingesteld.

GEBRUIKERSNIVEAU

Er zijn drie gebruikersniveaus:

Volledig — Het uitgebreide gebruikersniveau laat de 
gebruiker iedere optie op het bedieningspaneel gebruiken.
Standaard — Bij het standaardgebruikersniveau heeft de 
gebruiker beperkte toegang tot sommige menu‘s.
Beperkt — Bij het beperkte gebruikersniveau kan de gebruiker 
alleen de basisfuncties van de ventilatie-eenheid gebruiken.

Meer informatie over gebruikersniveaus is te vinden in hoofdstuk 9, 
Diagrammen gebruikersniveaus.

1. Stel het gebruikersniveau in met de Plus- en Min-knoppen.
2. Het gebruikersniveau is nu ingesteld.
3. Gebruik de Pijl naar rechts om verder te gaan naar de 

volgende stap.

KINDERSLOT

Met een kinderslot kan voorkomen worden dat de ventilatie-
eenheid beschadigd raakt doordat willekeurige knoppen van het 
bedieningspaneel worden ingedrukt.

1. Het kinderslot is bij levering standaard uitgeschakeld. Schakel 
het kinderslot in door middel van de Plus- en Min-knoppen.

2. Kies OK.
3. Het kinderslot is nu ingesteld.

N.B.
De instellingen voor het Wachtwoord en toegangsniveau 
zijn te bekijken met behulp van de Pijl naar rechts.

N.B.
De toegangscode voor het kinderslot kan niet worden veranderd. 
De toegangscode is altijd 1001.

TOEGANGSCODE 
KINDERSLOT:

1  0  0  1

VOER HET NIEUWE 
WACHTWOORD HIER 

IN:
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EXPERT-INSTELLINGEN

VENTILATORINSTELLINGEN

Ga als volgt te werk om de verhouding tussen de toevoer- en 
afvoerventilatoren in te stellen:

BELANGRIJK

Pas de luchtstromen aan volgens de waarden die in het 
ventilatieschema zijn aangegeven. Het is aan te bevelen de 
luchtstromen zo aan te passen dat de luchtstromen bij de kleppen 
niet hoeft te worden afgeknepen. Op die manier gaat zo weinig 
mogelijk energie verloren.

Stel beide waarden om te beginnen zo in dat ze zo dicht mogelijk 
bij de ideale waarde liggen op basis van de curves van de 
ventilatoren van de toevoer- en afvoerlucht. Als de verhouding 
tussen de luchtstromen in het begin erg hoog ligt, kan het zijn dat 
het ventilatiesysteem extra ontdooiingcycli moet doorlopen voor 
temperaturen onder het vriespunt waardoor het lastiger kan zijn 
aanpassingen aan de luchtstromen aan te brengen. Controleer 
de luchtstromen door meting bij de kleppen en pas indien nodig 
de procentuele waarden iets aan.

N.B.
Als de buitenlucht erg koud is (lager dan -10 °C voor een 
aluminium cel of lager dan -3 °C voor een plastic cel), kan het 
zijn dat de warmtewisselaar door de ventilatie-eenheid moet 
worden ontdooid. Als dat het geval is, verschijnt het pictogram 
voor Ontdooien op het bedieningspaneel. Tijdens het ontdooien 
kunnen de luchtstromen niet worden aangepast.

TOEVOERLUCHT

1. Stel door middel van de Plus- en Min-knoppen de 
hoeveelheid toevoerlucht als percentage van de maximale 
hoeveelheid in.  De ventilatorsnelheid (toeren per minuut: 1/
min) wordt aan de hand daarvan aangepast. 

2. De ventilatorsnelheid van de toevoerlucht is nu ingesteld. 
3. Gebruik de Pijl naar rechts om verder te gaan naar de 

volgende stap.

AFVOERLUCHT

1. Stel door middel van de Plus- en Min-knoppen de 
hoeveelheid afvoerlucht als percentage van de maximale 
hoeveelheid in. De ventilatorsnelheid (toeren per minuut: 1/
min) wordt aan de hand daarvan aangepast. 

2. Kies OK.
3. De ventilatorsnelheid van de afvoerlucht is nu ingesteld.
4. Kies OK om verder te gaan naar de volgende stap.

N.B.
Met de Pijl naar rechts kunt u de Ventilatorinstellingen bekijken.

 WAARSCHUWING

De instellingen voor de toevoer- en 
afvoerlucht zijn tijdens de installatie 
van de ventilatie-eenheid door 
een specialist vastgelegd. 
Deze instellingen dienen alleen 
te worden aangepast als de 
ventilatie-eenheid opnieuw 
wordt geconfigureerd, en op 
geen enkel ander moment. Als 
de instellingen voor de ventilatie 
worden veranderd zodat er 
overdruk ontstaat, kan dit leiden tot 
schade aan de structuren van het 
gebouw.
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PROFIELINSTELLINGEN

N.B.
In het Thuis-profiel wordt standaard de hogere basissnelheid voor de 
ventilator gebruikt. Wij raden aan bij het Thuis-profiel deze standaard-
ventilatie-instelling te gebruiken. Als de ventilatorsnelheid voor het 
Thuis-profiel is ingesteld, wordt in het Afwezig-profiel standaard een 
ventilatorsnelheid gebruikt die 30% lager ligt dan de ventilatorsnelheid 
van het Thuis-profiel. Wij raden aan de standaardinstellingen voor de 
ventilatorsnelheid te gebruiken. De instellingen kunnen echter indien 
nodig worden aangepast.

THUIS- EN AFWEZIG-PROFIELEN

Ga als volgt te werk om de ventilatie-instellingen van de profielen in te 
stellen:
1. Stel door middel van de Plus- en Min-knoppen de 

ventilatorsnelheid voor het profiel als percentage van de 
maximale snelheid in.

2. De ventilatorsnelheid voor het Thuis-profiel is nu ingesteld.
3. Gebruik de Pijl naar rechts om verder te gaan naar de 

volgende stap.
4. Stel de gewenste temperatuur van de toevoerlucht voor 

het profiel in door middel van de Plus- en Min-knoppen. De 
temperatuur kan worden ingesteld op waarden van +10 °C tot 
+25 °C.

5. De temperatuur van de toevoerlucht voor het profiel is nu 
ingesteld.

6. Gebruik de Pijl naar rechts om verder te gaan naar de 
volgende stap.

7. Gebruik de Plus- en Min-knoppen om de automatische 
regeling van de ventilatorsnelheid aan of uit te schakelen. 
Deze automatische regeling gebeurt op basis van de relatieve 
luchtvochtigheid. 

8. De automatische regeling van de ventilatorsnelheid is nu 
ingesteld.

9. Gebruik de Pijl naar rechts om verder te gaan naar de 
volgende stap.

10. Gebruik de Plus- en Min-knoppen om de automatische 
regeling van de ventilatorsnelheid aan of uit te schakelen. Deze 
automatische regeling gebeurt op basis van de concentratie 
koolstofdioxide.

11. De automatische regeling van de ventilatorsnelheid is nu 
ingesteld.

12. Kies OK.
13. Ga met de Pijl naar rechts verder naar de instellingen van het 

volgende profiel.

BOOST-PROFIEL

De ventilatorsnelheid, de temperatuur van de toevoerlucht en de 
automatische regeling van de ventilatorsnelheid (op basis van de 
relatieve luchtvochtigheid of de concentratie koolstofdioxide) voor 
het Boost-profiel zijn op dezelfde manier in te stellen als die voor het 
Thuis-profiel en het Afwezig-profiel. Het Boost-profiel heeft ook een 
timerfunctie.
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 N.B.

Met de Pijl naar rechts kunt u de 
instellingen van het Thuis-profiel 
bekijken.

 N.B.

Als de ventilatorsnelheid voor het 
Thuis-profiel is ingesteld, wordt 
in het Boost-profiel standaard 
een ventilatorsnelheid gebruikt 
die 30% hoger ligt dan de 
ventilatorsnelheid van het Thuis-
profiel. Het is aan te raden deze 
instelling voor de ventilatorsnelheid 
te gebruiken voor het Boost-profiel. 
De instelling kan echter indien 
nodig worden aangepast. 

EXPERT-INSTELLINGEN
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EXPERT-INSTELLINGEN

1. Gebruik de Plus- en Min-knoppen om de timerfunctie voor het profiel 
aan of uit te schakelen. De keuzemogelijkheden zijn:

Aan — Als de timer is ingeschakeld, wordt het Boost-profiel alleen 
gebruikt voor de periode die met de timer is ingesteld.
Uit — Als de timer is uitgeschakeld, wordt het Boost-profiel gebruikt 
tot er handmatig of automatisch via de weekklok een ander profiel 
wordt ingesteld.

2. Gebruik de Pijl naar rechts om verder te gaan naar de volgende stap.
3. Stel door middel van de Plus- en Min-knoppen het aantal minuten in 

van de gewenste duur van de timer.
4. Kies OK.
5. Ga met de Pijl naar rechts  verder naar de instellingen van het 

volgende profiel.

OPENHAARDPROFIEL

1.  Stel door middel van de Plus- en Min-knoppen het aantal minuten in 
van de gewenste duur van de timer voor het Openhaardprofiel.

2.  De duur van de timer voor het Openhaardprofiel is nu ingesteld. Gebruik 
de Pijl naar rechts om verder te gaan naar de volgende stap.

3.  Stel door middel van de Plus- en Min-knoppen de ventilatorsnelheid 
voor de toevoerlucht van het Openhaardprofiel als percentage van 
de maximale snelheid in.

TIP
Het is aan te raden in de Openhaardmodus een hogere 
ventilatorsnelheid voor de toevoerlucht te gebruiken zodat er 
overdruk ontstaat in de ventilatiezone. Het is niet aan te raden 
de ventilatorsnelheid voor de afvoerlucht te verminderen.

4.  De ventilatorsnelheid voor de toevoerlucht voor het Openhaardprofiel 
is nu ingesteld.

5. Gebruik de Pijl naar rechts om verder te gaan naar de volgende stap.
6.  Stel door middel van de Plus- en Min-knoppen de ventilatorsnelheid 

voor de afvoerlucht van het Openhaardprofiel als percentage van de 
maximale snelheid in.

7.  De ventilatorsnelheid voor de afvoerlucht voor het Openhaardprofiel is 
nu ingesteld.

8.  Gebruik de Pijl naar rechts om verder te gaan naar de volgende stap.
9.  Gebruik de Plus- en Min-knoppen om de timerfunctie voor het profiel 

aan of uit te schakelen. De keuzemogelijkheden zijn:
Aan — Als de timer is ingeschakeld, wordt het Openhaardprofiel 
alleen gebruikt voor de periode die met de timer is ingesteld.
Uit — Als de timer is uitgeschakeld, wordt het Openhaardprofiel 
gebruikt tot er handmatig of automatisch via de weekklok een ander 
profiel wordt ingesteld. 

10.  De timerfunctie voor het profiel is nu ingesteld.
11.  Kies OK.

WAARSCHUWING
Schakel de timer niet uit tenzij er een andere timer is, zoals bijvoorbeeld de 
weekklok, waarmee het openhaardprofiel wordt aangestuurd.

VOLTOOIEN VAN DE INSTALLATIE

Ga, als u alle stappen van de installatie hebt doorlopen, als volgt te werk om 
de installatie af te ronden:
1. Als u nog een ingestelde waarde wilt veranderen, ga dan met de 

pijltjesknoppen terug naar de gewenste regel en druk op OK.
2. Als u tevreden bent met de instellingen, ga dan met behulp van de 

pijltjesknoppen naar Start en druk op OK.

 N.B.

Met behulp van de Pijl naar rechts 
kunt u de instellingen van het Thuis-
profiel bekijken.
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VENTILATIEPROFIELEN

DE VALLOX VENTILATIE-EENHEID BESCHIKT OVER VIER VENTILATIEPROFIELEN:

THUIS

Gebruik dit 
ventilatieprofiel als 
er mensen in het 
appartement of het 
gebouw aanwezig 
zijn.

AFWEZIG

Gebruik dit 
ventilatieprofiel 
als er niemand 
aanwezig is in het 
appartement of het  
gebouw, bijvoorbeeld 
tijdens een vakantie 
of langdurige 
afwezigheid.

OPENHAARDPROFIEL

Gebruik dit ventilatieprofiel bijvoorbeeld 
als u de open haard aansteekt. Dit profiel 
is vooral bedoeld om te zorgen voor een 
tijdelijke overdruk in het appartement.

 WAARSCHUWING

Door langdurige overdruk kunnen de 
structuren van het gebouw beschadigen.

BOOST-VENTILATIE

Gebruik dit profiel voor extra 
ventilatie, bijvoorbeeld als 
er meer mensen aanwezig 
zijn in het gebouw dan 
normaal.

SYMBOLEN BIJ DE VENTILATIEPROFIELEN

Op de hoofdschermen van de profielen worden de volgende symbolen gebruikt: 
Tabel 2. Symbolen in de profielen

     SYMBOOL BESCHRIJVING

Het gebruikte profiel is het Thuis-, Afwezig- of Boost-profiel. De weekklok is uitgeschakeld.

Het gebruikte profiel is het Thuis-, Afwezig- of Boost-profiel. De weekklok is in gebruik.

Het Openhaardprofiel is in gebruik. De weekklok is mogelijk in gebruik.

Deze symbolen geven aan wat de ventilatorsnelheid is van het profiel dat op dit moment actief is. 
Het pictogram met de kleinste ventilator geeft aan dat het Afwezig-profiel actief is; het pictogram 
met de grootste ventilator betekent dat het Boost-profiel gebruikt wordt.

Pictogrammen met waterdruppels geven aan wat de relatieve luchtvochtigheid is. De symbolen 
zijn:
• Eén druppel — de luchtvochtigheidssensor is geïnstalleerd en werkt naar behoren, en de 

relatieve luchtvochtigheid is normaal.
•  Twee druppels — de relatieve luchtvochtigheid is iets hoger dan normaal. Als automatische 

aanpassing is ingeschakeld, wordt de ventilatorsnelheid automatisch verhoogd.
•  Drie druppels — de relatieve luchtvochtigheid is aanzienlijk hoger dan normaal. Als 

automatische aanpassing is ingeschakeld, wordt de ventilatorsnelheid automatisch verhoogd.

Deze symbolen geven een indicatie van de concentratie koolstofdioxide in de lucht. De kleurcodes 
zijn als volgt:
•  Groen — de koolstofdioxidesensor geïnstalleerd en de concentratie koolstofdioxide is normaal.
•  Oranje — de concentratie koolstofdioxide is iets hoger dan normaal. Als automatische 

aanpassing is ingeschakeld, wordt de ventilatorsnelheid automatisch verhoogd.
• Rood — de concentratie koolstofdioxide is aanzienlijk hoger dan normaal. Als automatische 

aanpassing is ingeschakeld, wordt de ventilatorsnelheid automatisch verhoogd.
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VENTILATIEPROFIELEN

EEN ANDER PROFIEL KIEZEN

1.  Druk op de knop voor Ander profiel totdat het pictogram 
voor het gewenste ventilatieprofiel op het scherm verschijnt.

2.  Wacht tot het hoofdscherm van het ventilatieprofiel verschijnt.
3.  Het ventilatieprofiel is veranderd.

BEKIJKEN VAN DE INFORMATIE OVER DE 

THUIS-, AFWEZIG- EN BOOST-PROFIELEN

Ga als volgt te werk om de instellingen van de profielen te 
bekijken:
1.  Open het hoofdscherm van het profiel dat u wilt bekijken.
2.  Selecteer Profielinformatie.

Op het eerste informatiescherm van het profiel wordt de volgende 
informatie getoond:
•  Toevoerlucht — Hier wordt aangegeven wat de temperatuur 

is van de lucht die het gebouw in wordt geblazen en de 
ingestelde waarde (tussen haakjes), als de toevoerlucht 
warmer is dan de ingestelde waarde.

•  Buitenlucht — geeft aan wat de temperatuur van de 
buitenlucht is.

•  Ventilatorsnelheid — geeft aan wat de ventilatorsnelheid 
is. Als de boost-functie voor een automatische verhoging 
van de ventilatorsnelheid is ingeschakeld, wordt eerst (tussen 
haakjes) de ingestelde waarde getoond, gevolgd door de 
werkelijke ventilatorsnelheid.

•  Status warmtewisselaar — geeft aan wat de status 
van de warmtewisselaar van de ventilatie-eenheid is. De 
mogelijkheden voor de status zijn:

Warmteterugwinning — De warmtewisselaar verwarmt de 
lucht die van buiten komt.
Koelen— De warmtewisselaar koelt de lucht die van 
buiten komt.
Bypass— De inkomende lucht komt niet door de 
warmtewisselaar.
Ontdooien — De warmtewisselaar wordt ontdooid.

3.  Gebruik de Pijl naar rechts om verder te gaan naar de 
volgende stap.

Op het volgende informatiescherm van het profiel wordt de 
volgende informatie getoond:
•  Luchtvochtigheid — geeft aan wat de hoogste relatieve 

luchtvochtigheid is die door de sensoren is gemeten
•  Koolstofdioxide — geeft aan wat de hoogste concentratie 

koolstofdioxide is die door de sensoren is gemeten
•  Filters vervangen — geeft aan op welke datum u wordt 

aangeraden de filters te vervangen
•  Dagen in gebruik — geeft aan hoe lang het systeem in 

gebruik is geweest.
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BEKIJKEN VAN DE GEGEVENS VAN HET 
OPENHAARDPROFIEL

1.  Open het hoofdscherm van het Openhaardprofiel:
2.  Selecteer Profielinformatie.
3. Op het informatiescherm wordt de volgende informatie 

getoond:
Duur — deze waarde geeft de duur van de verhoogde 
ventilatie aan wanneer het Openhaardprofiel actief is. De 
duur wordt aangegeven in uren en minuten.
Snelheid toevoerventilator — Dit getal geeft de snelheid 
van de toevoerventilator aan als percentage van de 
maximale snelheid.
Snelheid afvoerventilator — Dit getal geeft de snelheid van 
de afvoerventilator aan als percentage van de maximale 
snelheid.

AANPASSEN EN OPSLAAN VAN DE 

PROFIELINSTELLINGEN

BELANGRIJK
Het apparaat slaat instellingen niet automatisch op, ook niet 
instellingen die op dit moment gebruikt worden. Als ze niet zijn 
opgeslagen en er bijvoorbeeld een stroomstoring optreedt, kan 
het zijn dat uw instellingen verloren gaan. Sla uw instellingen op via 
Expert-instellingen > Instellingen opslaan en herstellen.

AANPASSEN VAN PROFIELINSTELLINGEN

1. Open het hoofdscherm van het profiel dat u wilt bekijken.
2. Selecteer Profielinformatie.
3. Kies Bewerken.
4. Voer de gewenste aanpassingen in zoals aangegeven in het 

hoofdstuk Profielinstellingen van de Stap voor stap-assistent 
voor de installatie.

TIMERFUNCTIES VAN DE BOOST- EN 
OPENHAARDPROFIELEN

In de Boost- en Openhaardprofielen kan de timerfunctie ook 
worden aangepast zoals beschreven onder Stap voor stap-
assistent voor de installatie > Profielinstellingen.

VENTILATIEPROFIELEN
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TEMPERATUREN EN SENSOREN

BEKIJKEN VAN DE TEMPERATUURGEGEVENS

1. Ga naar Instellingen > Temperaturen en sensoren.
2. Kies OK.

Op het overzichtsscherm van temperaturen en sensoren wordt de 
volgende informatie getoond:

Binnen — geeft aan wat de temperatuur is van de lucht 
die het systeem in komt en uit het gebouw moet worden 
verwijderd.
Buiten — geeft aan wat de temperatuur is van de lucht die 
het systeem van buiten binnenkomt.
Toevoer — geeft aan wat de temperatuur is van de lucht die 
vanuit de eenheid het gebouw in gaat.
Uitlaat — geeft aan wat de temperatuur is van de lucht die 
het gebouw via de eenheid verlaat.

TIP

Het scherm met de gegevens over de temperatuur en de 
sensoren is ook te bekijken door in het profielscherm op de knop 
voor de temperatuur te drukken:

BEKIJKEN VAN DE TEMPERATUURSTATISTIEKEN

1. Ga naar Instellingen > Temperaturen en sensoren.
2. Kies OK.
3. Kies Statistieken. 
4. Er verschijnt een grafiek van de binnentemperatuur van de 

afgelopen 24 uur.
5. Gebruik de Plus- en Min-knoppen om heen en weer te 

schakelen tussen de overzichten per week en per dag. 
Gebruik de pijltjesknoppen om de temperatuursoverzichten 
voor de buitenlucht, de toevoerlucht en de uitgaande lucht 
te bekijken.

6. Op ieder scherm zijn de Plus- en Min-knoppen te gebruiken 
om heen en weer te schakelen tussen de overzichten per 
week en per dag.

7. Druk op de Terug-knop om het menu te verlaten.

Grafiek van de binnentemperatuur 

gedurende de afgelopen 24 uur. De 

waarden voor de buitenlucht en de 

toevoerlucht worden op vergelijkbare 

wijze getoond. U hebt de mogelijkheid 

de grafieken van een week of van één 

dag te bekijken. 

Binnenlucht
Buitenlucht

Toevoerlucht
Uitlaatlucht

1 dag
1 week
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BEKIJKEN VAN DE OVERZICHTEN VAN DE 
RELATIEVE LUCHTVOCHTIGHEID EN DE 
CONCENTRATIES KOOLSTOFDIOXIDE DIE DOOR 
DE SENSOREN ZIJN GEMETEN

Ga als volgt te werk om de meetgegevens van individuele 
sensoren te bekijken:
1. Ga naar Instellingen > Temperaturen en sensoren.
2.  Kies OK.
3.  Gebruik de pijltjesknoppen om van het overzicht van 

temperaturen en sensoren naar een overzicht van de 
relatieve luchtvochtigheid en concentraties koolstofdioxide te 

gaan die door de sensoren zijn gemeten.

Ga als volgt te werk voor het bekijken van de overzichten van de 
relatieve luchtvochtigheid en de concentraties koolstofdioxide:
1. Selecteer Statistieken  naast de sensorgroep die u wilt 

bekijken.
2. Op het scherm verschijnt een grafiek van de relatieve 

luchtvochtigheid en de koolstofdioxideconcentraties die in 
de afgelopen 24 uur gemeten zijn door de sensor met de 
hoogste waarden.

3. Met de Plus- en Min-knoppen kunt u heen en weer schakelen 
tussen de overzichten per week en per dag.

4. Druk op de Terug-knop om het menu te verlaten.

N.B. 

Ga voor meer gedetailleerde instructies naar www.vallox.com 

Grafiek van de relatieve luchtvochtigheid voor de 

afgelopen 24 uur. U hebt de mogelijkheid de grafieken 

van een week of van één dag te bekijken. 

Grafiek van de concentratie koolstofdioxide voor 

de afgelopen week. U hebt de mogelijkheid 

de grafieken van een week of van één dag te 

bekijken.  

1 dag
1 week

OVERZICHTEN VAN DE RELATIEVE LUCHTVOCHTIGHEID EN DE 
CONCENTRATIES KOOLSTOFDIOXIDE

1 dag
1 week

TEMPERATUREN EN SENSOREN
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INSTELLINGEN

FILTERINSTELLINGEN

1. Ga naar Instellingen > Filter.
2. Kies OK.
3. Op het overzichtsscherm van de filterstatus wordt de 

volgende informatie getoond:
Filter vervangen — geeft aan wanneer het filter voor het 
laatst is vervangen.
Volgende herinnering — hier staat de datum waarop 
de eerstvolgende herinnering zal worden getoond om het 
filter te vervangen.
Herinneringsinterval — dit is het aantal maanden waarna 
het filter opnieuw vervangen moet worden.

INSTELLEN VAN DE DATUM WAAROP HET FILTER 
VOOR HET LAATST VERVANGEN IS

De instructies voor het vervangen van het filter staan in het 
hoofdstuk Onderhoud.

Voer na het vervangen van het filter de datum in waarop dit is 
gebeurd.

1. Ga naar Instellingen > Filter.
2. Kies OK.
3. Kies Bewerken.
4. Kies Plus op het scherm van de filterstatus. De datum achter 

Filter vervangen verandert in Vandaag.
5. Kies OK.

N.B. 

Afhankelijk van het ingestelde herinneringsinterval toont het 
apparaat na verstrijken van de aangegeven tijd automatisch een 
herinnering om het filter te vervangen.

INSTELLEN VAN HET HERINNERINGSINTERVAL 
VOOR HET VERVANGEN VAN HET FILTER

1. Ga naar Instellingen > Filter.
2. Kies OK.
3. Kies Bewerken.
4. Selecteer de Pijl naar rechts.
5. Stel door middel van de Plus- en Min-knoppen het 

gewenste herinneringsinterval in, in maanden, in het veld 
Herinneringsinterval. De waarde van het interval kan tussen 
de 1 en 12 maanden bedragen. De standaardinstelling is 4 
maanden.

6. Kies OK.
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ONDERHOUDSHERINNERING FILTER

In een pop-upvenster verschijnt een bericht om u eraan te 
herinneren het filter te vervangen. 
Door op OK te drukken geeft u aan dat u dit bericht hebt gezien. 
Druk op de knop met de klok om het bericht een week later nog 
eens te tonen.

WEERGAVE-INSTELLINGEN

INSTELLEN VAN DE SLUIMERTIJD 

1. Ga naar Instellingen > Weergave-instellingen.
2. Kies OK.
3.  Stel de sluimertijd in met de Plus- en Min-knoppen.
4.  Kies OK.

TIP

Het MyVallox bedieningspaneel schakelt automatisch over naar de 
stand-by-modus als de vooraf ingestelde inactieve tijd is verlopen. 
Druk op een willekeurige knop om het MyVallox-bedieningspaneel 
weer te activeren.

AANPASSEN VAN DE HELDERHEID VAN HET 
SCHERM

1. Ga naar Instellingen > Weergave-instellingen.
2. Kies OK.
3. Selecteer de Pijl naar rechts.
4. Stel de helderheid van het scherm in met de Plus- en Min-

knoppen.
5. Kies OK.

KIEZEN VAN DE TAAL VAN HET 
GEBRUIKERSINTERFACE

1. Ga naar Instellingen > Taal.
2. Kies OK.
3. Kies de gewenste taal.
4. Kies OK.

INSTELLINGEN
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INSTELLINGEN

TIJD EN DATUM

INSTELLEN VAN DE TIJD EN DATUM

De beschikbare tijdsinstellingen zijn:
• Tijd
• 24- of 12-uursklok
• Automatische zomertijd
• Datum

N.B. 
De tijd van het systeem blijft tijdens een stroomstoring van enkele 
uren gewoon doorlopen.

INSTELLEN VAN DE TIJD

1. Ga naar Instellingen > Tijd en datum.
2. Kies OK.
3. Stel de uren in met de Plus- en Min-knoppen.
4. Selecteer de Pijl naar rechts.
5. Stel de minuten in met de Plus- en Min-knoppen.
6. Kies OK.

INSTELLEN VAN DE 24- OF 12-UURSKLOK

Bij levering wordt standaard de 24-uursklok gebruikt. Ga als volgt te 
werk om de 12-uursklok te gebruiken:
1. Ga naar Instellingen > Tijd en datum.
2. Kies OK.
3. Druk op de Pijl naar rechts tot scherm 1/4 wordt geopend
4. Druk op de Min-knop. De 24-uurs tijdsinstelling is nu 

Uitgeschakeld.
5. Kies OK.

AUTOMATISCHE ZOMERTIJD

De automatische zomertijd is standaard ingeschakeld. Ga voor 
het handmatig instellen van de zomertijd als volgt te werk: 

1. Ga naar Instellingen > Tijd en datum.
2. Kies OK.
3. Druk op de Pijl naar rechts tot scherm 3/4 wordt geopend.
4. Druk op de Plus-knop. De Tijdsinstelling van de zomertijd 

wordt Uitgeschakeld.
5. Kies OK.
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INSTELLEN VAN DE DATUM

1. Ga naar Instellingen > Tijd en datum.
2. Kies OK.
3. Druk op de Pijl naar rechts tot scherm 4/4 wordt geopend.
4. Stel de datum in met de Plus- en Min-knoppen.
5. Selecteer de Pijl naar rechts.
6. Stel de maand in met de Plus- en Min-knoppen.
7. Selecteer de Pijl naar rechts.
8. Stel het jaar in met de Plus- en Min-knoppen.
9.  Kies OK.

WEEKKLOK

Met de weekklok kunt u een ventilatieprogramma voor de hele 
week instellen.  Voor elk uur in de week kan een van de volgende 
profielen worden ingesteld:

 wordt gebruikt.
 wordt gebruikt.

wordt gebruikt.
• Leeg — geen ander profiel inschakelen.

N.B. 

Als u het profiel handmatig aanpast terwijl de weekklok is 
ingeschakeld, blijft het gekozen profiel actief tot de weekklok 
overschakelt op het volgende profiel in het programma.

Als de ventilatie gereguleerd wordt via de luchtvochtigheids- of 
koolstofdioxidesensoren, wordt de ventilatorsnelheid hierdoor 
aangepast, ongeacht of het profiel handmatig of door middel 
van het weekprogramma is geselecteerd.

INSCHAKELEN VAN DE WEEKKLOK

1. Ga naar Instellingen > Weekklok uit.
2. Kies OK.
3. Ga naar Instellingen.
4. Kies Weekklok aan.
5. Kies Selecteren.
6. Op het bedieningspaneel wordt bevestigd dat de weekklok is 

ingeschakeld.
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INSTELLINGEN

 TIP

De weekklok kan worden in- of 
uitgeschakeld door de OK-knop 
in het scherm van de Weekklok 
enkele seconden ingedrukt te 
houden.
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INSTELLINGEN

WEEKKLOK

INSTELLEN EN BEWERKEN VAN HET 
WEEKPROGRAMMA

1. Ga naar Instellingen > Weekklok aan.
2. Kies OK.
3. Gebruik de Pijl naar rechts om de gewenste dag te 

selecteren.
4. Gebruik de Pijl omlaag om het gewenste tijdstip te 

selecteren.
5. Druk op Selecteren om naar het ventilatieprofiel dat u op 

het betreffende tijdstip wilt activeren, te bladeren en het te 
selecteren. De pictogrammen zijn:
 

Thuis-profiel.

Afwezig-profiel.

Boost-profiel.

6. Nadat u de profielen voor de weekklok hebt geselecteerd, 
selecteert u Instellingen.

7. Kies Opslaan en afsluiten, of kies Annuleren en afsluiten 
om het menu te verlaten zonder het weekprogramma of de 
hierin aangebrachte veranderingen op te slaan.

8. Nadat u het weekprogramma hebt opgeslagen, selecteert u 
OK op het bevestigingsscherm.

UITSCHAKELEN VAN DE WEEKKLOK

1. Ga naar Instellingen > Weekklok aan. 
2. Kies OK.
3. Ga naar Instellingen.
4. Kies Uitschakelen.
5. Kies Selecteren.
6. Op het bedieningspaneel wordt bevestigd dat de weekklok is 

uitgeschakeld. 
7. De weekklok is nu uitgeschakeld. Als u een wekelijks 

programma hebt ingesteld, wordt dit in het systeem 
opgeslagen.

VERWIJDEREN VAN DE INSTELLINGEN VAN DE 
WEEKKLOK

Ga als volgt te werk om de instellingen van het weekprogramma 
te verwijderen:
1.  Ga naar Instellingen > Weekklok aan  of Weekklok uit.
2.  Kies OK.
3.  Ga naar Instellingen.
4.  Selecteer Verwijder alle items.
5.  Kies OK om te bevestigen dat u het weekprogramma wilt 

verwijderen.
6. Het weekprogramma is nu verwijderd.
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VOORBEELD VAN HET INSTELLEN VAN EEN 
WEEKPROGRAMMA

In dit voorbeeld is het volgende weekprogramma ingesteld:

• ma-vr 8.00-17.00, Afwezig.
• ma-vr 17.00-7.00, Thuis.
• za 8.00-17.00, Thuis.
• za 18.00-20.00, Thuis met extra ventilatie, bijvoorbeeld 

omdat er gekookt wordt.
• za 21.00-ma 8.00, Thuis.

Ga als volgt te werk om de weekklok in te stellen:

1. Open de weekklok.
2. Selecteer maandag en programmeer de volgende 

instellingen:
• Selecteer het Afwezig-profiel om 08:00 uur.
• Selecteer het Thuis-profiel om 17:00 uur.

3. Programmeer voor de overige weekdagen ook de 
betreffende instellingen.

4. Selecteer vervolgens zaterdag en programmeer de volgende 
instellingen:

• Selecteer het Boost-profiel om 18:00 uur.
• Selecteer het Thuis-profiel om 21:00 uur.

5. Zorg dat de weekklok is ingeschakeld.
6. Het weekprogramma is nu ingesteld.
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UITSCHAKELEN VAN HET APPARAAT 

Ga als volgt te werk om de ventilatie-eenheid uit te schakelen:
1.  Kies Instellingen > Eenheid uitschakelen.

2.  Kies OK.
3.  Bevestig het commando door te drukken op OK.

4.  De ventilatie-eenheid is nu uitgeschakeld.

N.B. 

Het is aan te raden de ventilatie altijd aan te laten zodat de 
lucht binnenshuis steeds vers en gezond blijft en geen gevaar 
oplevert voor de structuren van het gebouw. Zelfs bij langdurige 
afwezigheid, bijvoorbeeld tijdens vakanties, is het af te raden de 
ventilatie uit te zetten om condensvorming in de luchtkanalen en 
structuren te voorkomen.

TIP

Druk op een willekeurige toets om het ventilatiesysteem opnieuw 
te starten.

In de figuren hierboven is 
de weekklok te zien met de 
aangegeven instellingen.

INSTELLINGEN
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VOORDAT U MET 

ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN 

BEGINT

De veiligheidsschakelaar schakelt automatisch de 
stroom naar de eenheid uit als het bovenste paneel 
wordt geopend. Haal altijd de stekker uit het stopcontact 
voordat u onderhoud uitvoert aan de ventilatie-eenheid.

OPENEN EN SLUITEN VAN DE PANELEN

1.  Klap de klepjes van de vergrendeling uit om het 
bovenste paneel van de ventilatie-eenheid te 
openen.

2.  Til het paneel eraf.

N.B. 
Let op: het paneel is zwaar.

3. Open het onderste paneel van de ventilatie-
eenheid door de schroeven met de hand los te 
draaien.

4. Til het onderste paneel eraf.
5. Sluit de panelen weer in omgekeerde volgorde.

Het apparaat komt in twee modellen, namelijk een 
linkshandig (L) en een rechtshandig (R) model. Op de 
afbeelding hieronder is het rechtshandige model te zien.

FILTERS

Controleer als de onderhoudsherinnering verschijnt of de 
filters nog schoon zijn en vervang ze indien nodig.
In de Vallox ventilatie-eenheid bevinden zich drie luchtfilters:
•  Het G4-groffilter filtert insecten, grote pollen en andere 

relatief grote deeltjes van buiten uit de buitenlucht. 
•  Het F7-fijnfilter filtert microscopische pollen en 

stofdeeltjes uit de toevoerlucht.
•  Het grove filter filtreert de uitgaande lucht en zorgt dat 

de warmtewisselaar schoon blijft.

Hoe vaak het filter moet worden verwisseld is afhankelijk van 
de hoeveelheid stof in de omgeving. Het is aan te raden de 
filters ieder voorjaar en najaar te verwisselen, of op zijn minst 
eenmaal per jaar.

TIP
De ventilatie-eenheid blijft in optimale conditie en werkt het 
best bij gebruik van de originele Vallox-filters.
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Ga als volgt te werk om de filters te vervangen:

1.  Haal de stekker van de ventilatie-eenheid uit het stopcontact.
2.  Open het bovenste paneel van de eenheid.
3.  Haal de oude filters (A, B, C) eruit en gooi deze weg.
4.  Installeer de nieuwe filters (A, B, C).
5.  Sluit het paneel van de eenheid. Zorg dat de 

veiligheidsschakelaar van het paneel wordt ingedrukt zodat 
de eenheid kan worden aangezet.

6.  Steek de stekker van de ventilatie-eenheid weer in het 
stopcontact. 

7.  De filters zijn nu verwisseld.

WARMTEWISSELAARS

Controleer eens in de twee jaar, of steeds wanneer de filters 
verwisseld worden, of de warmtewisselaars nog schoon zijn.

N.B.

Als er een enthalpiecel in de eenheid aanwezig is, was deze dan 
niet. Alleen aluminium of plastic cellen kunnen worden gewassen.

Ga als volgt te werk om de warmtewisselaar te controleren en 
schoon te maken:

1.  Haal de stekker van de ventilatie-eenheid uit het stopcontact.
2.  Open de panelen van de eenheid.
3.  Verwijder de filters (A, B, C).
4. Verwijder het ondersteunende rooster van de filters.
5. Haal de bovenste ondersteunende strip (D) van de 

warmtewisselaar los.
6.  Til de cel (E) op en trek hem uit de eenheid.
7.  Als de cel vuil is, maak hem dan schoon door hem onder te 

dompelen in warm water met een kleine hoeveelheid mild 
schoonmaakmiddel.

8.  Spoel de cel onder een waterstraal schoon. Gebruik geen 
hogedrukreiniger.

9.  Laat al het water weer tussen de bladen uit lopen en zet dan 
de ventilatie-eenheid in omgekeerde volgorde weer in elkaar.

10.  Sluit de panelen en steek de stekker weer in het stopcontact.
11.  De warmtewisselaar is nu gecontroleerd en schoongemaakt.

 WAARSCHUWING

Ga voorzichtig te werk 
bij het hanteren van de 
warmtewisselaars! Til de cellen 
niet aan de platen op; de platen 
van de warmtewisselaars zijn erg 
kwetsbaar.

D

A

B

C

E
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 N.B.

Alleen de ventilator voor 
de toevoerlucht is uitgerust 
met een geluidsdempend 
rooster.
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REINIGEN VAN DE VENTILATOREN
 
Ga als volgt te werk om de toevoerventilator te reinigen:

1. Haal de stekker van de ventilatie-eenheid uit het stopcontact.
2.  Open de panelen van de eenheid.
3. Trek de temperatuursensor via opening (A) uit de rubberen 

omhulling.
4. Koppel de snelkoppeling (B) van de kabels van de ventilator 

los. 
5. Verwijder de rubberen omhulling via (C).
6. Draai de bevestigingsschroeven van de ventilator los.
7. Trek de ventilator uit de behuizing.
8. Maak de ventilator schoon.
9. Om de ventilatie-eenheid weer in elkaar te zetten volgt u de 

stappen hierboven in omgekeerde volgorde.
10. Sluit de panelen en steek de stekker weer in het stopcontact.
11. De ventilator is nu gecontroleerd en gereinigd.

Reinig de ventilator van de afvoerlucht op dezelfde manier. De 
ventilator van de afvoerlucht bevindt zich in spiegelbeeld aan de 
tegenoverliggende kant van de eenheid. 
 

VENTILATOREN

Controleer bij het onderhoud van de filters en de warmtewisselaar meteen ook of de ventilatoren nog schoon 
zijn. Maak de ventilatoren eventueel schoon.

De rotorbladen kunnen worden schoongemaakt met perslucht of door ze voorzichtig af te borstelen.

 WAARSCHUWING

De ventilatoren zijn bijzonder 
gevoelig voor schokken van 
buitenaf; om de kans op 
beschadiging te beperken, raden 
wij aan de ventilatoren ter plaatse 
schoon te maken, d.w.z. zonder 
te proberen ze uit het apparaat te 
halen.

 WAARSCHUWING

Vergeet niet de temperatuursensor 
terug te plaatsen door hem door 
de rubberen omhulling terug te 
voeren.

A

B

C
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10 x

2 x

 WAARSCHUWING

Zorg er bij het verbinden van de 
snoeren voor dat ze niet tegen de 
weerstand aan komen.

 WAARSCHUWING

Controleer voordat u de weerstand 
uit het apparaat haalt of deze niet 
heet is.

VERWIJDEREN VAN DE WEERSTAND

Ga als volgt te werk om de weerstand te verwijderen:

1. Haal de stekker van de ventilatie-eenheid uit het 
stopcontact.

2. Open de panelen van de eenheid.
3. Open de weerstandkast door de 

montageschroeven los te draaien (10 PZ2-
schroeven).

4. Verwijder de snelkoppeling van de weerstand:
a. Druk het vergrendelingsmechaniek in.
b. Trek de koppeling eruit.

5. Draai de vleugelmoeren los waarmee de 
weerstand op de ventilatie-eenheid is bevestigd. 

6. Til de weerstand uit de ventilatie-eenheid.
7. Om de ventilatie-eenheid weer in elkaar 

te zetten volgt u de stappen hierboven in 
omgekeerde volgorde.
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 STORING OORZAAK MAATREGELEN

Bericht op het 
gebruikersinterface:
Afvoerventilator gestopt

De ventilator voor de afvoerlucht 
werkt niet meer.

Controleer of de ventilator inderdaad niet meer 
werkt. De bedrading en de werking van de ventilator 
moeten worden gecontroleerd; indien nodig moet de 
ventilator worden vervangen. Neem contact op met het 
servicecentrum.

Bericht op het 
gebruikersinterface:
Toevoerventilator gestopt

De ventilator voor de toevoerlucht 
werkt niet meer.

Controleer of de ventilator inderdaad niet meer 
werkt. De bedrading en de werking van de ventilator 
moeten worden gecontroleerd; indien nodig moet de 
ventilator worden vervangen. Neem contact op met het 
servicecentrum.

Bericht op het 
gebruikersinterface:
Warmtewisselaar bevroren

De warmtewisselaar is te koud 
geworden.

Ontdooi de cel handmatig met behulp van het 
bedieningspaneel (Service menu > Cel ontdooien). 
Probeer erachter te komen hoe het komt dat de 
warmtewisselaar bevroren is.

Bericht op het 
gebruikersinterface:
Temperatuursensor 1/2/3/4/5

De aangegeven 
temperatuursensor is beschadigd.

De installatie van de sensor moet worden gecontroleerd 
en indien nodig moet de sensor worden vervangen. 
Neem contact op met het servicecentrum.

Bericht op het 
gebruikersinterface:
Externe sensor

De externe temperatuursensor is 
beschadigd.

De installatie van de sensor moet worden gecontroleerd 
en indien nodig moet de sensor worden vervangen. 
Neem contact op met het servicecentrum.

Bericht op het 
gebruikersinterface:
Naverwarming

De naverwarming werkt niet. De installatie van de naverwarming moet worden 
gecontroleerd en indien nodig moet de naverwarming 
worden vervangen. Neem contact op met het 
servicecentrum.

Bericht op het 
gebruikersinterface:
Storing bus

Problemen met de databus. Zorg dat de Modbus op de juiste wijze is aangesloten 
en dat de apparaten die erop zijn aangesloten goed 
functioneren.

De ventilatie-eenheid werkt niet; 
het bedieningspaneel werkt 
niet.

Het apparaat krijgt geen stroom 
meer

Controleer:
• de zekering in de zekeringkast 
• de zekering in het apparaat

De ventilatie-eenheid werkt wel, 
maar het bedieningspaneel 
werkt niet.

De 24 V DC-stroomtoevoer 
is uitgevallen of het 
bedieningspaneel is beschadigd.

Controleer de bedrading van de eenheid naar het 
bedieningspaneel. Neem eventueel contact op met het 
servicecentrum.

 N.B.

Er kan wat condenswater in de bak 
onderin de eenheid zitten. Dit is 
normaal; u hoeft hier niets aan te doen. 

 WAARSCHUWING

Zorg dat er nooit water in de elektrische 
installatie terecht kan komen.

PROBLEEMOPLOSSING

CONDENSVORMING

ONDERHOUD VAN DE CONDENSUITGANGEN

In het stookseizoen condenseert het vocht uit de afvoerlucht. 
Met name in nieuwe gebouwen kan snel condensatie optreden. 
Gecondenseerd water moet de eenheid ongehinderd kunnen 
verlaten. Controleer voor het begin van het stookseizoen (bv. tijdens 
een onderhoudsbeurt in het najaar) of de condensuitgangen niet 
verstopt zitten en er nergens lekkage is. Giet daarvoor wat water in 
de bak. Maak indien nodig de condensuitgangen schoon. In het 
hoofdstuk over de installatie kunt u zien waar de condensuitgangen 
zich bevinden.

 N.B.

Op het bedieningspaneel en in My Vallox Home 
en MyVallox Cloud kunnen foutmeldingen 
worden getoond. 
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INSTALLEREN VAN DE CONDENSUITGANGEN

1. Open de panelen van de eenheid.
2. Verwijder het voorpaneel van het onderstel door de twee 

inbusschroeven los te draaien.
3. Haal het hoofdgedeelte van de condensuitgang (A) van de 

behuizing (B) en verwijder de afsluitpen (C).
4. Duw het hoofdgedeelte van de condensuitgang van bovenaf 

omlaag, door het gat in de onderplaat van de ventilatie-eenheid.
5. Duw de afsluitpen daaronder richting het hoofdgedeelte.
6. Plaats de kogelklep in de behuizing van de condensuitgang.
7. Plaats de behuizing om de condensuitgang.
8. Installeer de tweede uitgang op dezelfde manier.
9.  Om de ventilatie-eenheid weer in elkaar te zetten volgt u de 

stappen hierboven in omgekeerde volgorde.

INSTALLATIE

2X

2x

MEETBUIZEN

Bij het toebehoren dat bij de eenheid wordt geleverd horen ook 4 
meetbuizen voor de luchtstroom. Deze kunnen in de luchtkanalen 
worden geplaatst zodat de ventilatie gemakkelijker kan worden 
bijgesteld.

 WAARSCHUWING

Zorg dat er geen water in het 
elektrisch systeem terechtkomt.

A

B

C
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INGANGSVERMOGEN VENTILATOR

Geluidsvermogensniveau in het luchttoevoerkanaal

(één kanaal) per octaafband L
w
, dB

Geluidsvermogensniveau in het luchtafvoerkanaal

(één kanaal) per octaafband L
w
, dB

Afstelpositie 30% 40% 50% 60% 100% 30% 40% 50% 60% 100%

Luchtdebiet dm3/s 

(l/s)
132 160 190 213 250 143 170 204 230 278

Luchtdebiet m3/h 475,2 576 684 766,8 900 514,8 612 734,4 828 1000,8

Gemi-

ddelde 

frequentie 

van de 

octaaf-

band Hz

63 66,1 69,3 72,1 73,8 77,0 53,6 56,7 60,0 62,7 66,3

125 61,8 63,2 66,6 68,8 71,5 54,2 54,1 56,7 59,7 62,4

250 56,0 62,1 63,9 66,6 69,9 50,9 58,4 60,7 64,1 65,5

500 51,3 55,9 59,4 62,8 68,6 38,4 42,2 45,9 47,9 51,8

1000 50,5 54,7 58,1 60,7 64,0 37,4 41,1 44,8 47,5 50,7

2000 49,2 54,0 58,0 60,8 64,4 31,5* 36,2* 40,5 43,4 47,1

4000 35,6* 42,4 48,0 51,8 56,7 24,7* 28* 30,3* 33,6* 38,1

8000 28,1* 36,3 44,3 48,8 54,2 23,6* 23,8* 24,6* 25,9* 28,2*

L
W
, dB 

L
WA

, dB(A)
68,0 71,2 74,1 76,1 79,4 58,0 61,6 64,4 67,4 70,0

56,0 60,4 64,0 66,9 71,1 45,5 50,2 53,4 57,0 59,3

Geluidsdrukniveau in decibel (A) dat door de behuizing heen in de kamer komt waar de eenheid geïnstalleerd is (10 m2 geluidsabsorptie)

AFSTELPOSITIE/LUCHTDEBIETEN (toevoer/afvoer)

Afstelpositie 30% 40% 50% 60% 100%

Luchtdebiet dm3/s 

(l/s)

132/148 159/179 192/214 214/243 251/282

Luchtdebiet m3/h 475,2/532,8 572,4/644,4 691,2/770,4 770,4/874,8 903,6/1015,2

L
pA

, dB (A) 37,1 39,2 42,0 44,5 48,4

Volumedebiet
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Ingangsvermogen (totaal W)
In het ventilatieplan gespecificeerde luchtstroom 

(afgevoerde lucht in l/s)

SFP =

Specifiek ventilatorvermogen (SFP)
aanbevolen waarde < 2,0 (kW m3/s)

afvoerlucht

toevoerlucht

Volumedebiet
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n
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W

)

VOLUMES TOEVOER-/AFVOERLUCHT

GELUIDSWAARDEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES 245 MV

Productcodes
Vallox 245 MV R
Vallox 245 MV L

Vallox-nummer
3513100
3513200

HVAC-code
7912051
7912052

Luchtvolumes
Toevoerlucht
Afvoerlucht

245 dm3/s, 100 Pa
267 dm3/s, 100 Pa

Elektrische aansluiting 230 V, 50 Hz 14,5 A (stekker)

Beschermingsklasse behuizing IP 34

Naverwarmingsradiator Vermogen, 1500 W

Voorverwarmingsradiator -

Extra verwarmingsradiator Vermogen, 1500 W

Ventilatoren
Toevoerlucht
Afvoerlucht

0,17 kW 1,25 A
0,17 kW 1,25 A

Operationele efficiënties Efficiëntie toevoerlucht 85%

Filters Toevoerlucht G4 en F7

Bypass warmtewisselaar Automatisch

Gewicht 200 kg

TECHNISCHE SPECIFICATIES 245 MV
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MEETPUNTEN

Meetpunten na de uitgang van de aansluiting. 
De ventilatorlijnen geven de totale druk aan die 
te wijten zijn aan verliezen in luchtkanalen.

BELANGRIJKSTE ONDERDELEN

1 Ventilator afvoerlucht

2 Ventilator toevoerlucht 

3 Buitenluchtfilter F7 

4 Warmtewisselaar

5 Zomer-/winterdemper

R-model op de afbeelding. In het 
L-model zitten de onderdelen in 
spiegelbeeld

6 Buitenluchtfilter G4

7 Luchtafvoerfilter G4

8 Naverwarmingsradiator

9 Veiligheidsschakelaar

10  Naverwarmingsvloeistofradiator 

 (alleen in VKL-modellen)

AFMETINGEN EN 
LUCHTKANALEN
Afmetingen
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     Toevoerlucht

        Afvoerlucht

TECHNISCHE SPECIFICATIES

LUCHTKANALEN 

R-model
Binnendiameter van de vrouwelijke kraag: 250 mm

1. Afvoerlucht van het appartement naar het 
systeem

2. Toevoerlucht van het systeem naar het 
appartement

3. Buitenlucht naar het systeem
4. Uitlaatlucht van de eenheid naar buiten

L-model
Binnendiameter van de vrouwelijke kraag: 250 mm

1. Buitenlucht naar het systeem
2. Uitlaatlucht van de eenheid naar buiten
3. Afvoerlucht van het appartement naar het 

systeem
4. Toevoerlucht van het systeem naar het 

appartement

7
7

3

7
5

4
5

2
8 2

3
7

158 878

301

735

371
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1038
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Productcodes
Vallox 245 MV VKL R
Vallox 245 MV VKL L

Vallox-nummer
3513150
3513250

HVAC-code
7912059
7912060

Luchtvolumes
Toevoerlucht
Afvoerlucht

219 dm3/s, 100 Pa
267 dm3/s, 100 Pa

Elektrische aansluiting 230 V, 50 Hz 14,5 A (stekker)

Beschermingsklasse behuizing IP 34

Naverwarmingsradiator Vloeistof

Voorverwarmingsradiator -

Extra verwarmingsradiator Vermogen, 3000 W

Ventilatoren
Toevoerlucht
Afvoerlucht

0,17 kW 1,25 A
0,17 kW 1,25 A

Operationele efficiënties Efficiëntie toevoerlucht 85%

Filters Toevoerlucht G4 en F7

Bypass warmtewisselaar Automatisch

Gewicht 210 kg

TECHNISCHE SPECIFICATIES 245 MV VKL

TECHNISCHE SPECIFICATIES 245 MV VKL

INGANGSVERMOGEN VENTILATOR

Geluidsvermogensniveau in het luchttoevoerkanaal

(één kanaal) per octaafband L
w
, dB

Geluidsvermogensniveau in het luchtafvoerkanaal

(één kanaal) per octaafband L
w
, dB

Afstelpositie 54% 100% 50% 100%

Luchtdebiet dm3/s (l/s) 181 221 204 278

Luchtdebiet m3/h 651,6 795,6 734,4 1000,8

Gemiddelde 

frequentie van 

de octaafband 

Hz

63 72,2 76,3 60,0 66,3

125 66,5 71,1 56,7 62,4

250 64,7 69,0 60,7 65,5

500 59,3 65,8 45,9 51,8

1000 57,3 61,8 44,8 50,7

2000 56,6 61,6 40,5 47,1

4000 45,5 52,0 30,3* 38,1

8000 39,6 47,0 24,6* 28,2*

L
W
, dB 

L
WA

, dB(A)

74,2 78,5 64,4 70,0
63,4 68,7 53,4 59,3

Geluidsdrukniveau in decibel (A) dat door de behuizing heen in de kamer komt waar de eenheid geïnstalleerd is (10 m2 

geluidsabsorptie)

AFSTELPOSITIE/LUCHTDEBIETEN (toevoer/afvoer)

Afstelpositie toevoer 54 / afvoer 44 toevoer 100 / afvoer 100

Luchtdebiet dm3/s (l/s) toevoer 181 / afvoer 190 toevoer 221 / afvoer 282

L
pA

, dB (A) 41,5 47,5

Volumedebiet
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Ingangsvermogen (totaal W)
In het ventilatieplan gespecificeerde luchtstroom 

(afgevoerde lucht in l/s)

SFP =

Specifiek ventilatorvermogen (SFP)
aanbevolen waarde < 2,0 (kW m3/s)

afvoerlucht

toevoerlucht

Volumedebiet
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VOLUMES TOEVOER-/AFVOERLUCHT

GELUIDSWAARDEN
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BEPALING VAN DRUKVERLIES AAN DE VLOEISTOFKANT

Waterdebiet dm³/s Drukverlies kPa

0,100 53

0,075 31

0,050 14,5

0,040 9,5

0,025 4,0

0,020 2,7

INPUTMETINGEN

De bepalingen zijn gedaan met water van 55 °C.  Voor andere 
watertemperaturen zijn berekende waarden gegeven.
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Verschil in watertemperatuur, °C

Vallox 245 MV vloeistofradiator t
a1

=15 °C, 
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1. Tachometer afvoerventilator (WT)
2. Aarde (GN)
3. PWM afvoerventilator (YE)
4. Tachometer ventilator (WT)
5. Aarde (GN) 
6. PWM toevoerventilator (YE)

1. Afvoerlucht
2. Buitenlucht
3. Toevoerlucht
4. Uitlaatlucht
5. Toevoerlucht uit de 
warmtewisselaar

LAN

MOEDERBORD

MB_A Extern signaal Modbus A

MB_B Extern signaal Modbus B

+24V +24 V gelijkstroom (DC)

GND Aardpotentiaal digitaal en analoog

RS_A Lokaal signaal hardware Modbus A

RS_B Lokaal signaal hardware Modbus B

NTC Aansluiting externe temperatuursensor

D/I1 Digitale ingang 1

D/I2 Digitale ingang 2

11V1 11,1 V bedrijfsspanning in Volt

AN/I AN/I = Analoge ingang 0-10 V DC

RM/I 24 V ingangsspanning relais

RM/O 24 V uitgangsspanning relais

S Ventilator toevoerlucht

P Ventilator afvoerlucht

M Demperaandrijver CM230-R

TK Veiligheidsschakelaar

AHS Bediening naverwarming

S/E Bijstelling ventilatorbalans

RH% Interne luchtvochtigheidssensor

R1

Naverwarmingsradiator met 
oververhittingsbeveiliging voor 90 
°C en 130 °C

R2
Extra verwarmingsradiator met 
oververhittingsbeveiliging voor 90 
°C en 130 °C

BK zwart

BU blauw

BN bruin

WT wit

GY grijs

YE geel

YEGN geel-groen

KLEUREN BEDRADING
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INTERNE ELEKTRISCHE CONNECTIE 245 MV VKL

1. Tachometer afvoerventilator (WT)
2. Aarde (GN)
3. PWM afvoerventilator (YE)
4. Tachometer ventilator (WT)
5. Aarde (GN) 
6. PWM toevoerventilator (YE)

1. Afvoerlucht
2. Buitenlucht
3. Toevoerlucht
4. Uitlaatlucht
5. Toevoerlucht uit de    
    warmtewisselaar

LAN

MOEDERBORD

MB_A Extern signaal Modbus A

MB_B Extern signaal Modbus B

+24V +24 V gelijkstroom (DC)

GND Aardpotentiaal digitaal en analoog

RS_A Lokaal signaal hardware Modbus A

RS_B Lokaal signaal hardware Modbus B

NTC Aansluiting externe temperatuursensor

D/I1 Digitale ingang 1

D/I2 Digitale ingang 2

11V1 11,1 V bedrijfsspanning in Volt

AN/I AN/I = Analoge ingang 0-10 V DC

RM/I 24 V ingangsspanning relais

RM/O 24 V uitgangsspanning relais

V Aandrijver vloeistofradiator

T Ventilator toevoerlucht

P Ventilator afvoerlucht

M Demperaandrijver CM230-R

TK Veiligheidsschakelaar

C Relais verwarmingsweerstand

AHS Bediening naverwarming

S/E Bijstelling ventilatorbalans

RH% Interne luchtvochtigheidssensor

R1
Extra verwarmingsradiator met 
oververhittingsbeveiliging voor 90 
°C en 130 °C

BK zwart

BU blauw

BN bruin

WT wit

GY grijs

YE geel

YEGN geel-groen

KLEUREN BEDRADING
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3x1,5S

2x2x0,5+0,5

2x0,5

2x0,5

7028350

2014-08-29 JS

2x2x0,5+0,5

2x0,5

2x2x0,5+0,5

2x2x0,5+0,5

2x2x0,5+0,5

2x0,5

2x0,5

CAT

Analoge ingang 
twee verschillende 
 functies

Potentiaalvrij contact 
24 V DC, kan worden 
geprogrammeerd 
voor het weergeven 
van informatie zoals 
storingen of de 
bypass-status van de 
warmtewisselaar 

Stekkeraansluiting
1,2 m bovenop de 
eenheid

MyVallox

Bediening

MyVallox

Bediening

TOEZICHT OP 
AFSTAND

RTU Modbus 

INTERNE ELEKTRISCHE CONNECTIE
  VENTILATIE-EENHEID

MyVallox

RH%

transmitter

MyVallox

CO2

transmitter

Externe temper-
atuurtransmitter 
NTC 4K7

Digitale ingang 1 

8 verschillende

  functies

Digitale ingang 2 

8 verschillende

  functies

Ethernetverbinding
bovenop de eenheid

RJ45 vrouwelijk

Maximum    

MyVallox
Bediening 1 W

MyVallox 
transmitter 
relatieve 
luchtvochtigheid

 0,3 W

MyVallox CO2
transmitter 1,2 W

Voltage 24 V DC

VOEDING

MB_A Extern signaal Modbus A

MB_B Extern signaal Modbus B

+24V +24 V gelijkstroom (DC)

GND Aardpotentiaal digitaal en analoog

RS_A Lokaal signaal hardware Modbus A

RS_B Lokaal signaal hardware Modbus B

NTC Aansluiting externe temperatuursensor

D/I1 Digitale ingang 1

D/I2 Digitale ingang 2

11V1 11.1 V1 = 11,1 V bedrijfsspanning

AN/I AN/I = Analoge ingang 0-10 V DC

RM/I 24 V ingangsspanning relais

RM/O 24 V uitgangsspanning relais

EXTERNE ELEKTRISCHE AANSLUITING

TE
C

H
N

IS
C

H
E
 S

P
E
C

IFIC
A

TIE
S



39 © Vallox • Wij behouden ons het recht voor zonder voorafgaande 

kennisgeving wijzigingen aan te brengen

3x
1,

5S

2x
0,

5

L

+24VDC

CAT

GND

L N

1 2N

Ethernetverbinding
bovenop de eenheid
RJ45 vrouwelijk

Stekkeraansluiting
1,2 m bovenop de eenheid

24 V DC relais/
schakelaar voor 
het bedienen van 
de pomp en het 
elektroventiel

INTERNE ELEKTRISCHE CONNECTIE VENTILATIE-EENHEID

+24V +24 V gelijkstroom (DC)

GND Aardpotentiaal digitaal en analoog

RS_A Lokaal signaal hardware Modbus A

RS_B Lokaal signaal hardware Modbus B

11V1 11.1 V1 = 11,1 V bedrijfsspanning

AN/I AN/I = Analoge ingang 0-10 V DC

RM/I 24 V ingangsspanning relais

RM/O 24 V uitgangsspanning relais

P Circulatiepomp

V Elektroventiel

Distributiebord

Bediening MLV

EXTERNE ELEKTRISCHE AANSLUITING 
VOOR HET BEDIENEN VAN DE MLV MULTI-RADIATOR
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IP

P

V

KC

RADIATOR (REVERSE CONNECTIE)

MV Ventilatie-eenheid

TOEVOERLUCHT

BUITENLUCHT

INVOER VANUIT HET 
DISTRIBUTIEBORD

WARMTE-
POMP

VERWARMINGSCIRCUIT

WERKING EN
VOORBEELDAANSLUITING

Volg ALTIJD in de eerste plaats  het diagram voor 
de aansluitingen dat door de ontwerper van het 
ventilatiesysteem of de fabrikant van de warmtepomp is 
aangeleverd. In de bijgaande afbeelding ziet u een voorbeeld 
voor het aansluiten van de radiatoreenheid voor verwarmen/
koelen op het verwarmingscircuit.

Sluit de uitgangsleiding van de radiator aan op de 
retourleiding van het verwarmingscircuit. Leid de vloeistof die 
uit de radiatoreenheid terugkomt naar de retourleiding van 
het verwarmingscircuit. Als er bekend is dat er een groot intern 
drukverlies is in de warmtepomp, dient er een omleiding te worden 
aangelegd langs de warmtepomp. Als dat is gedaan, treedt het 
vloeistofcircuit in werking wanneer de warmtepomp stopt. Het 
drukverlies over de terugslagklep Y2 voor de bypass dient in dat 
geval lager te zijn dan het drukverlies over de warmtepomp.

 N.B.: VERWARMEN

De pomp slaat aan als de temperatuur 
van de buitenlucht onder de in de fabriek 
ingestelde grenswaarde voor de winter 
komt   
(-5 °C).

 N.B.: KOELEN

De ingestelde waarde voor de 
toevoerlucht voor het profiel dat actief is 
(bv. het Thuis-profiel) bepaalt wanneer de 
pomp aanslaat. De pomp slaat aan als de 
ingestelde waarde voor de temperatuur 
van de toevoerlucht lager ligt dan de 
temperatuur van de toevoerlucht die het 
appartement in wordt geblazen.

 N.B.

Het is in verband met vochtschade van 
belang dat de temperatuur van de 
toevoerlucht in een luchtkanaal dat niet is 
geïsoleerd tegen condensatie niet lager 
wordt dan 16 ... 20 °C.

 N.B.

Houd bij het kiezen van het relais 
rekening met de maximaal toegestane 
gecombineerde voeding (6 W) van 
de printplaat in de kast met externe 
verbindingen, als de stroom voor het relais 
afkomstig is van de   
+24 V-aansluiting van de printplaat.

E Circulatiepomp. Niet bij de levering inbegrepen. Gezien de 
kans op condensatie dient de pomp geschikt te zijn voor 
het pompen van vloeistof die kouder is dan de omringende 
lucht (bijvoorbeeld Grundfos Magna 1 25-80).

V
Elektroventiel. Niet bij de levering inbegrepen. Het gekozen 
ventiel moet compatibel zijn met de vloeistof in het 
verwarmingscircuit (bijvoorbeeld ELV05006, Stig Wahlström).

K Buis voor condenswater. Niet bij de levering inbegrepen.

IP Ontluchter. Niet bij de levering inbegrepen.

S Externe elektrische aansluitdoos voor de MV.

C
24 V DC relais/schakelaar voor het bedienen van de pomp 
en het elektroventiel. Niet bij de levering inbegrepen. 
(bijvoorbeeld ABB CR-P024DC2)

Y Terugslagklep. Niet bij de levering inbegrepen.

Y2 Terugslagklep. Niet bij de levering inbegrepen. Het drukverlies 
moet lager te zijn dan het drukverlies over de warmtepomp.

SCHEMATISCHE WEERGAVE WERKING 
VERWARMINGS- EN KOELINGSRADIATOR
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OPENGEWERKTE WEERGAVE EN LIJST MET 
ONDERDELEN
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 NR.   ONDERDEEL  CODE  NR. ONDERDEEL  CODE  NR. ONDERDEEL CODE

1 Voorpaneel 3539400 14 Waterslot 3494701 27 Glaszekering 5 x 20 mm, 
80 mA, traag 952488

2 Handmatig aan en los te 
draaien schroef 990713 15 Onderstel 3527500 28 Bedieningspaneel 949033

3 Voorpaneel 3539500 16 Voorpaneel van het 
onderstel 3527700 29 Luchtvochtigheidssensor 946149

4 Hendel voorpaneel 3355900 17 Bypass-demper 3514200 30 Koolstofdioxidesensor 949111

5 Bovenste afdichtstrip van 
de warmtewisselaar 3516000 18 Bypass-arm 3508900 31 Interne 

luchtvochtigheidssensor 946148-1

6 Ventilatormodule 1115100 19 Dempermotor 930618 32 Klep van vloeistofradiator 946300

7 Naverwarmingsweerstand 942220 20 Ingang F7-fijnfilter 978159 33 Aandrijver 
vloeistofradiator 946320 

8 Extra 
verwarmingsweerstand 942220 21 Ondersteunend rooster 

filter toevoerlucht 3514600 34 Bedieningsrelais 
vloeistofradiator 948517

9 Vloeistofradiatormodule 3555200 22 G4-groffilter 978049 35 Dempingsrooster 
toevoerventilator 935431

10 Ondersteunend rooster 
filter afvoerlucht 3514700 23 Veiligheidsschakelaar 948377 36 Moederbord 949032

11 G4-groffilter 978050 24 Verbindingskast 3526700

12 Onderste houder voor de 
warmtewisselaar 3515800 25 Verlengkabel RJ45 952196

13 Warmtewisselaar 933295 26 NTC-sensorset 3545900
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