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AAN DE INSTALLATEUR

Met het toestel dat u gaat plaatsen, 
installeert u een kwaliteitsproduct. 
Ondanks de bekendheid van het AWB-
concept, heeft dit toestel zaken die 
nieuw voor u zullen zijn. Lees daarom 
goed de bijgevoegde instructies. De tijd 
die u daaraan besteedt, wint u terug bij 
het installeren. Daarnaast kan een goede 
uitleg aan de bewoner, over de werking 
en bediening van de WTW-installatie, 
u veel werk en hem veel ongenoegen 
besparen. Zijn er problemen of vragen, 
neem dan contact op met AWB.

Met vriendelijke groeten,

AWB
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De AirMasterHRD is geschikt voor centrale balansventilatie 
met warmte-terug-winning. Aan het toestel wordt een 
kanaalsysteem voor toevoer- en afvoerlucht aangesloten 
waarin geluidsdemping en roosters zijn opgenomen. Door 
de toevoerroosters voornamelijk in woonkamer en slaap-
kamers wordt verse buitenlucht in de woning toegevoerd. 
Door afzuigroosters in zogenoemde natte ruimten zoals 
keuken, douche en toilet wordt verbruikte lucht afgezo-
gen. Door nu beide luchtstromen door een warmtewisse-
laar te geleiden is het mogelijk om de warmte uit de afge-
zogen lucht over te dragen aan de toegevoerde lucht. Bij 
een HR warmte-terugwin toestel (afgekort WTW) gebeurt 
dit met een rendement groter dan 95%. 

Het toestel zorgt voor: 
-  een constante luchtverversing - een hoge warmteterug-

winning 
-  een aangenaam binnenklimaat. De gegevens van het 

toestel staan op de typeplaat aan de onderzijde van het 
toestel. 

Bijzondere productkenmerken 

• Duurzame aluminium warmtewisselaar 
• Gelijkstroom ventilatoren 
• Fluisterstil en compact 
• Rendement > 95% 
• Filters eenvoudig verwisselbaar 
•  Bedrijfszeker tot -7°C buitentemperatuur zonder 

hulpenergie (Volgens NEN 5138:2004 op 60% van Qv 
(160/210 m3/h))

Geldigheid van de gebruiksaanwijzing 

Deze gebruiksaanwijzing geldt uitsluitend voor toestellen 
met de volgende artikelnummers: 
0010005352 
0010005353 

Het artikelnummer van uw toestel kunt u vinden op 
het typeplaatje.

De volgende aanwijzingen zijn een wegwijzer door het 
installatievoorschrift. 

1.1 Bewaren van de documentatie 

Bewaart u dit bediening- en installatievoorschrift op 
een droge plaats in de buurt van het WTW-toestel. Bij 
onderhoud of reparatie kan het belangrijk zijn, dat dit 
boekje voorhanden is.

1.2 Gebruikte symbolen 

Let u bij bediening van het toestel op de 
veiligheidsvoorschriften in deze bedieningshandleiding.

GEVAAR!
Waarschuwing,   
direct levensbedreigend.

LET OP!
Waarschuwing,   
mogelijk gevaarlijke situatie voor 
product of omgeving.

ELEKTRICITEIT GEVAAR!
Waarschuwing, 
direct levensbedreigend door  
spanningvoerende onderdelen.

OPMERKING!
Nuttige informatie en 
opmerkingen.

1.3 CE-markering

De CE-markering op dit apparaat duidt erop dat het 
apparaat voldoet aan: 
-  laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG betreffende de 

onderlinge aanpassing van de wettelijke voorschriften 
der Lidstaten inzake elektrisch materiaal bestemd voor 
gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen, gewijzigd 
door richtlijn 93/68/EWG 

ALGEMENE INFORMATIE AANWIJZINGEN TOT DE DOCUMENTATIE 1
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-  EMC-richtlijn 89/336/EEG betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen van de Lidstaten inzake 
elektromagnetische compatibiliteit, gewijzigd door 
richtlijn 91/263/EWG, 92/31/EWG en 93/68/EWG.

1.4 Typeplaat 

U vindt de typeplaat op het toestel. De aanduidingen op 
de typeplaat hebben de volgende betekenis:

Item Waarde Verklaring

230 V ~50Hz Voedingsspanning

Pmax 210 W Maximaal opgenomen 
elektrisch vermogen

Vmax 275 m3/h Maximale volumestroom

dPmax 275 m3/h Maximaal toegestane 
drukverlies bij Vmax

Tmax 60°C Maximaal toegestane 
bedrijfstemperatuur

2.1 Veiligheidsaanwijzing

Neemt u vooral de volgende veiligheidsaanwijzingen en 
voorschriften in acht.

2.1.1 Montage en installatie

De installatie van het toestel dient uitsluitend te gebeuren 
door een erkend installateur. Hierbij moeten de volgende 
voorschriften en richtlijnen in acht worden genomen: 
- bouwbesluit 
-  veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallatie 

NEN1010 
-  voorschriften voor het aansluiten op binnen rioleringen 

in woningen en woongebouwen NEN3287 
-  voorschriften voor ventilatie van woningen en 

woongebouwen NEN1087 / NEN1088 
-  eventueel voorschriften van lokale gemeente en 

nutsbedrijven 
-  ISSO publicatie 61 Kwaliteitseisen ventilatiesystemen 

woningen 
-  ISSO publicatie 62 Kwaliteitseisen gebalanceerde 

ventilatie in woningen 
-  ISSO publicatie 62 Kwaliteitseisen gebalanceerde 

ventilatie in woningen aanvulling 2004 
- dit installatievoorschrift. 
-  Als het toestel wordt gebruikt in combinatie met een 

van de omgevingslucht afhankelijke vuurhaard moet 
ook controle door een erkende schoorsteenveger 
plaatsvinden. Voorkomen moet worden dat er rookgas 
uit de vuurhaard ontsnapt.

2.1.2 Werking

Let erop, dat het toestel alleen in gebruik genomen mag 
worden wanneer alle ventilatiebuizen op het toestel 
aangesloten zijn en het toestel helemaal gesloten is. Het 
toestel mag uitsluitend worden gebruikt met fi lters. Deze 
moeten regelmatig worden gecontroleerd op vervuiling 
en beschadiging. Wij adviseren om het fi lter uiterlijk om 
de 6 maanden visueel te inspecteren en de fi lters om de 12 
maanden te vervangen, uiterlijk na 2000 gebruiksuren.

2.1.3 Aanpassingen aan het toestel

LET OP! 
 Geen aanpassingen aan het 
ventilatietoestel uitvoeren!

Het is niet toegestaan om aanpassingen uit te voeren aan: 
- het toestel - kanalen voor luchttoevoer en luchtafvoer 
- condenswaterafvoer - elektrische voorzieningen

Voor veranderingen aan het ventilatiesysteem of omgeving 
zoals deuren en roosters dient u contact op te nemen met 
uw installateur. Kieren onder deuren welke bedoeld zijn als 
luchtdoorlaat mogen niet verkleind of afgedicht worden. 
Reparatie en onderhoud (met uitzondering van het 
vervangen van de fi lters) dient uitgevoerd te worden door 
een erkende installateur.

2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
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2.2 Veiligheidsrichtlijn

ELEKTRICITEIT GEVAAR! 
 Gevaar door spanningvoerende delen 
en aansluitingen. Schakelt u het toestel 
uit door de stekker uit het stopcontact 
te nemen, voordat u aan het toestel 
gaat werken!

Als tijdens het bedrijf storingen optreden, handel 
dan volgens de storingstabel hoofdstuk 8 van deze 
installatiehandleiding. Indien een storing zich herhaalt of 
niet herstelt neem dan contact op met uw installateur.

3.1 Garantie

AWB staat er voor in dat dit hoogwaardige 
kwaliteitsproduct vrij van fabricagefouten is.

AWB geeft op de AirMasterHRD een garantie van 24 
maanden op fabricagefouten en onderdelen (met 
uitzondering van fi lters). Uitzondering hierop vormt de 
warmtewisselaar waarvoor een garantieperiode geldt van 
vijf jaar.

Voor het overige zijn de garantiebepalingen conform de 
garantiekaart (bijgesloten in de verpakking). Reparaties 
en onderhoud tijdens de garantieperiode mogen enkel 
uitgevoerd worden door een erkende installateur, met 
uitzondering van de fi lters welke ook gereinigd en 
vervangen mogen worden door de gebruiker.

De garantie op het toestel vervalt indien: 
-  onderhoud, reparatie of wijzigingen zijn gepleegd 

aan het toestel of installatie door niet erkende 
onderhoudsmonteurs of installateurs 

-  in of aan het toestel sporen van gebruik anders dan 
omschreven in dit bedienings- en installatievoorschrift 
zichtbaar zijn 

- schade is ontstaan door of tijdens transport. 

3.2 Gebruik volgens voorschriften 

Het Vaillant woningventilatiesysteem is gebouwd 
volgens de huidige stand van de techniek en de erkende 
veiligheidsvoorschriften. Toch kan er bij ondeskundig 
gebruik gevaar voor lichamelijk letsel van de gebruiker 
of derden ofwel beschadiging van het toestel en 
andere voorwerpen ontstaan. Dit toestel is er niet voor 
bestemd te worden gebruikt door personen (waaronder 
kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke 
vermogens of zonder ervaring en/of zonder kennis, tenzij 
deze onder toezicht staan van een voor hun veiligheid 
verantwoordelijke persoon of van deze instructies kregen 
hoe het toestel moet worden gebruikt. Kinderen moeten 
onder toezicht staan, om ervoor te zorgen dat zij niet met 
het toestel spelen. 

LET OP! 
 Ieder misbruik is verboden.

Het toestel is ontworpen om te functioneren in 
een balans ventilatiesysteem van woningen. Het 
woningventilatiesysteem moet door een erkend 
installateur worden geïnstalleerd, die voor de naleving 
van de bestaande voorschriften, regels en richtlijnen 
verantwoordelijk is. Het is niet toegestaan het toestel 
tijdens de bouwfase te gebruiken vanwege de 
hoge stofbelasting. Het woningventilatiesysteem is 
speciaal voor de ventilatie van woningen gemaakt. 
De afstandsbediening met de keuzeschakelaar voor 
bedrijfsfuncties en tijdschakelklok mag uitsluitend voor 
de regeling van het woningventilatiesysteem worden 
gebruikt, zoals is beschreven in deze gebruiksaanwijzing. 
Een ander of daarvan afwijkend gebruik geldt als 
niet conform de voorschriften. Met name voor de 
be- en ontluchting van zwembadcomplexen is het 
woningventilatiesysteem niet geschikt. Voor schade die 
hieruit voortvloeit, kan de fabrikant/leverancier niet 
aansprakelijk gesteld worden. Uitsluitend de gebruiker 
is hiervoor verantwoordelijk. Tot het gebruik volgens 
de voorschriften horen ook het in acht nemen van de 
gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding alsmede alle 
andere aanvullend geldende documenten en het naleven 
van de inspectie- en onderhoudsvoorschriften.

3.3 Eisen aan opstellingsruimte

•  Het toestel dient in een droge en vorstvrije ruimte 
geplaatst te worden. Iedere andere toepassing is 
ongeoorloofd. 

•  Het toestel kan geplaatst worden in een woning, 
ketelhuis, berging, kelder of vergelijkbare ruimte. 

•  Het toestel wordt aan de wand opgehangen. Hiervoor 
dient de wand van een stevige kwaliteit te zijn welke het 
gewicht van het toestel kan dragen. 

•  Er moet voldoende ruimte zijn voor montage van de 
luchtkanaalaansluitingen, voor een zelf aan te brengen 
scheidingsinrichting met 230 V netspanning en een 
waterafvoer met een stankafsluiter (sifon). 

•  Toestel moet vrij bereikbaar zijn voor onderhoud en 
reparatie. 

•  De montageplaats moet permanent vorstvrij zijn. 
•  De montageplaats moet beschikken over een ventilatie 

en ontluchting. 
•  De zelf aan te brengen scheidingsinrichting moet altijd 

goed bereikbaar zijn.
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Figuur 3.3.1 Maatvoering opstellingsruimte

3.4 Onderhoud toestel

Reinigt u de mantel van het toestel met een licht vochtige 
doek. Controleer of vervang de fi lters als omschreven in 
hoofdstuk 6: Onderhoud.

OPMERKING! 
 Gebruik geen agressieve vloeistoffen, 
schuur- of reinigingsmiddel die de 
mantel of lak kunnen beschadigen

3.4.1 Toestel

De fi lters van het toestel kunt u afvoeren met het normale 
huisvuil. Het ventilatietoestel en alle overige toebehoren 
horen niet in het huisvuil. Zorg ervoor dat het oude toestel 
en eventuele toebehoren volgens de voorschriften worden 
afgevoerd.

AANWIJZING! 
 Neem de geldende nationale 
voorschriften in acht.

3.4.2 Verpakking

Het afvoeren van de transportverpakking kunt u het beste 
overlaten aan de installateur die het toestel geïnstalleerd 
heeft.

3.5 Recycling en vernietiging

Zowel het toestel als verpakkingsmateriaal bestaan uit 
voornamelijk recyclebare grondstoffen. 

OPMERKING! 
 Neem altijd de nationale of lokale 
regelgeving in acht.

3.6 Energiebesparende tips

Hoewel het toestel is gemaakt om comfort te verhogen 
en energie te besparen kan nog extra energie worden 
bespaard door het volgende in acht te nemen:

Als de buitemtemperatuur lager is dan de binnentem-
peratuur kunt u een maximale energiebesparing bereiken 
door alle vensters gesloten te houden en voor de nodige 
luchtcirculatie te zorgen door gebruik van de AirMaster. 
Natuurlijk kunt u op ieder moment luchten door de 
vensters te openen.

AANWIJZING! 
 Als de buitentemperatuur lager is 
dan de kamertemperatuur kunt u een 
maximale energiebesparing bereiken 
door alle vensters gesloten te houden 
en voor de nodige luchtcirculatie 
te zorgen door gebruik van het 
woningventilatiesysteem.
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BEDIENING 4

4.1 Toestel overzicht

Benaming Verklaring

Aanzuiglucht Lucht van buiten naar het toestel

Afvoerlucht Lucht van het toestel naar buiten

Afzuiglucht Lucht van de woning naar het toestel

Toevoerlucht Lucht van het toestel naar de woning

1

2

3

4

5

8

7

6

1 Aansluiting AirMaster bypass

2 Aansluiting aanzuiglucht van buiten

3 Aansluiting afzuiglucht uit woning

4 Afzuig filter

5 Toevoer filter

6 Aansluiting afvoerlucht naar buiten

7 Aansluiting toevoerlucht naar woning 

8 Voorpaneel

Figuur 4.1.1 Opbouw AirMasterHRD

4.2 Bypass overzicht (optioneel)

Het toestel kan worden voorzien van een bypass welke 
boven op het toestel wordt geplaatst zie fi guur 4.2.1 
De bypass stelt de gebruiker in staat om in de zomer, 
indien in de nacht de buitentemperatuur lager is dan de 
binnentemperatuur, zogenoemde “vrije koeling” toe te 
passen. De relatief koelere buitenlucht wordt dan niet 
opgewarmd door het toestel alvorens deze de ruimte 
wordt ingeblazen. 
Ter bescherming van de bypassklep voor verontreiniging 
adviseren wij een buitenfi lter, van minimaal fi lterklasse G3. 
Het fi lter wordt bij montage in het buitenluchtkanaal zo 
dicht mogelijk bij de luchtingangsopening gemonteerd.

1. Luchttoevoer van buiten

2. Aansluiting afzuiglucht uit woning

3. Filtercassette

4. Aansluiting afvoerlucht naar buiten

5. Aansluiting toevoerlucht naar woning

1

2 5

4

3

Figuur 4.2.1 AirMaster bypass

 keuze toets standaard functies

  keuze toets speciale functies

  keuze toets waarde aanpassen omlaag

  keuze toets waarde aanpassen omhoog

Figuur 4.2.2 ExaControl L1 digitale afstandsbediening

 4.3 ExaControl L1 afstandsbediening overzicht

Het toestel is uitgerust met een digitale afstandsbediening 
ExaControl L1, waarmee uitsluitend het toestel bediend 
wordt. Het gebruik van een universele 3-standen 
schakelaar is daarmee overbodig. Bediening van de 
ExaControl L1 gebeurt door middel van 4 druktoetsen. 

De ExaControl L1 beschikt over de volgende functies: 
- gebruikersmenu 
- infomenu 
- bedrijfsstand 
- installateursmenu. 
In fi guur 4.5.1 wordt toegelicht welke functies en 
symbolen in de diverse menu’s kunnen worden 
aangetroffen.
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In fi guur 4.5.1 wordt toegelicht welke functies en 
symbolenin de diverse menu’s kunnen worden 
aangetroffen.

4.4 Toestel in bedrijf nemen

Indien het toestel voor de eerste keer van spanning wordt 
voorzien is het toestel binnen 60 seconden operationeel en 
functioneert volgens de standaard fabrieksinstellingen.

STAND

Minimaal ventilatieniveau

Ventilatieniveau 1

(nachtstand)

Ventilatieniveau 2

(dagstand)

Klokprogramma 

dag-nacht

SPECIALE FUNCTIES

Ventilatieniveau 1 

gedurende meerdere 

uren  (Spaarstand)

Ventilatieniveau 2 

gedurende meerdere 

uren  (Party)

Vakantie-ventilatie-

niveau gedurende 

meerdere dagen 

(Vakantie)

SERVICEBEREIK

Schakeltijden

(beide symbolen) Test

Basisinstellingen

Informatie

BYPASS

(knipperend: bypass open)

(aan: bypass geactiveerd)

(uit: zonder bypass)

VENTILATIENIVEAU

(knipperend: 

ventilatieniveau HIGH)

(aan: ventilatieniveau 2)

(uit: ventilatieniveau 1)

Multifunctionele 

aanduiding 

(bijv. temperatuur)

Dagen van de week

Multifunctionele 

aanduiding (bijv. tijd)

Multifunctionele 

aanduiding 

(bijv. energiebesparing)

Figuur 4.5.1 

ExaControl L1, overzicht van alle aanduidingen op het display (afhankelijk van de functie zijn sommige aanduidingen niet zichtbaar)

4.5 Gebruikersmenu

Door het herhaaldelijk indrukken van de  toets kan men 
door het menu met alle gebruiksfuncties stappen zoals 
omschreven in de hierna volgende tabel. Om terug te 
gaan naar de normale bedrijfsstand en display aanduiding 
wacht u 10 seconden, het display schakelt dan automatisch 
terug.
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Functie Aanduiding

Bedrijfsstand keuze  

Hoogstand on / off HIGH

Bypass actief on / off COOL

Dag instelling

Uren instelling uu : mm

Minuten instelling uu : mm

Datum instelling dd / mm / yyyy

Filter timer FILT

Klokprogramma H1 / H2 / H3

4.5.1 Instellen bedrijfsstand keuze 

In veel gevallen is het zinvol om langdurig slechts één 
ventilatieniveau te gebruiken of om handmatig te wisselen 
tussen de verschillende ventilatieniveaus (zie onderstaande 
tabel).

Voorbeelden: 
- ruimtes staan voor onbepaalde tijd leeg 
- de hele dag door hetzelfde gebruik 
- onregelmatig gebruik van de ruimtes.

Figuur 4.5.1.1

Bedrijfsstand keuze maken: 
Druk op de   toets tot   verschijnt. Door 
vervolgens de of toets in te drukken kunt u de standen 
selecteren waarbij het symbool van de actieve stand 
knippert:

Symbool Functie

Toestel schakelt volgens het ingestelde klokpro-
gramma dag-nacht

Dagstand

Nachtstand

Verlaagde nachtstand

In onderstaand voorbeeld knippert het symbool van het 
klokprogramma dag-nacht.

Om uw selectie automatisch 
over te laten nemen: wacht 10 
seconden.

Wanneer blijvend is gekozen 
voor Dagstand , Nachtstand 

 of Verlaagde nachtstand  wordt het symbool 
voor de stand Klokprogramma dag-nacht  niet meer 
weergegeven.

LET OP! 
 Het ventilatieniveau Verlaagde 
nachtstand  alleen activeren 
wanneer zich geen personen meer 
bevinden in de verschillende ruimtes.

Wissel indien nodig naar een ander ventilatieniveau of 
terug naar de stand Klokprogramma dag-nacht door 
dezelfde stappen uit te voeren. 

Bij een fout in de bediening
Algemeen: wanneer u per ongeluk een verkeerd menu 
heeft opgeroepen op de ExaControl L1, dan kan deze 
worden verlaten met dezelfde toetsencombinatie 
(3 seconden lang op de  toets of  en  toets of  
toets drukken), als waarmee hij is opgeroepen.

LET OP! 
 Wanneer u niet meer weet waar u 
zich nu bevindt, dan kan in de meeste 
gevallen gebruik gemaakt worden van 
de standaard resetfunctie: als er een 
paar minuten lang niet op een toets 
wordt gedrukt, verlaat de ExaControl 
L1 automatisch het servicebereik 
en op het display wordt weer de 
standaardaanduiding aangegeven. 
Laat in geval van twijfel de instellingen 
van het apparaat controleren door uw 
installateur.

LET OP! 
 Druk in geen geval langer dan 
10 seconden op de  toets. 
Hierdoor worden namelijk alle 
instellingen van het apparaat (tijd, 
dag van de week, datum, wisseling 
van ventilatieperioden, lucht-
volumestromen etc.) gereset naar de 
fabrieksinstelling.
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4.5.2 Instellingen met 3-standen schakelaar 

Ondanks dat het met de Exacontrol L1 niet noodzakelijk is, 
kan de installatie worden uitgevoerd met een 3-standen 
schakelaar. (zie fi guur 4.5.2.1)

O
D H

Figuur 4.5.2.1

De 3-standen schakelaar vereenvoudigt het handmatig 
instellen van de ventilatieniveaus.

Wanneer een 3-standen schakelaar is aangesloten, 
kan daarmee op eenvoudige wijze het gewenste 
ventilatieniveau met de hand worden ingesteld.

Handmatige bediening 
•  Stel op de bedieningseenheid blijvend de nachtstand in 

(zie het hoofdstuk 4.5.1) 
•  Zet de 3-standen schakelaar op de gewenste stand 1 

(O) = nachtstand (is gelijk aan de nachtstand van de 
Exacontrol L1) 2 (D) = dagstand 3 (H) = ventilatiestand 
HIGH

Speciale functies 
•  Zet de 3-standen schakelaar op stand 1 (3-standen 

schakelaar gedeactiveerd). U kunt nu op de gebruikelijke 
wijze het apparaat bedienen met de bedieningseenheid.

OPMERKING! 
 Indien de universele 3-standen 
schakelaar als hoofdregelaar gebruikt 
wordt (b.v. in de keuken), verdient 
het aanbeveling om de ExaControl 
L1 continu in nachtbedrijf te zetten. 
De ExaControl L1 simuleert dan 
de laagstand (1) van de universele 
3-standen schakelaar.

4.5.3 Instellen hoogstand (HIGH) 

Gebruik deze functie, wanneer het apparaat gedurende 
meerdere uren op ventilatieniveau HIGH actief moet zijn. 
Dit kan zijn bij bijvoorbeeld douchen of bij aanwezigheid 
van een grotere groep mensen.

Figuur 4.5.3.1

Druk op de  toets totdat de aanduiding HIGH op het 
display verschijnt.

Verander met de  of   toets het gewenste aantal uren.

Na 10 seconden verschijnt de standaardaanduiding met 
knipperend ventilatorsymbool.

Het apparaat functioneert nu op ventilatieniveau HIGH, tot 
het ingestelde aantal uren wordt bereikt.

Om de functie HIGH voortijdig uit te schakelen: 
-  druk twee maal op de  toets. Zet daarna met de  

toets het aantal uren op 0.0.

Na 10 seconden gaat het display automatisch over 
naar de standaardaanduiding zonder knipperend 
ventilatorsymbool. Het apparaat staat nu weer op de 
stand die u vooraf had ingesteld. (dag-, nachtstand of 
klokprogramma).
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 4.5.4 Instellen bypass actief (COOL)

(bypass optioneel)

illustratie Figuur 4.5.4.1

‘s Zomers kan met de bypassfunctie ‘s nachts koele lucht 
worden binnengelaten.

Wanneer de bypass geopend is wordt de lucht direct de 
woning in geblazen en niet via de warmtewisselaar. De 
bypass kan ‘s zomers worden gebruikt om ruimtes af te 
laten koelen wanneer ‘s nachts de buitentemperaturen 
lager worden dan de binnentemperaturen. 

Als er een bypass is gemonteerd, dan wordt deze 
automatisch ingeschakeld: 
-  wanneer de buitenlucht 1 tot 6°C kouder is dan de 

- als de bypass geactiveerd is

LET OP! 
Als de buitenlucht meer dan 7°C kouder is dan de 
afzuiglucht, dan wordt de bypass weer uitgeschakeld, om 
tochtverschijnselen als gevolg van te koude luchtstromen 
te voorkomen.

Figuur 4.5.4.2

Als er een bypass gemonteerd is, wordt in kWh (kiloWatt 
uur) aangegeven hoeveel energie er tot nu toe is bespaard.

LET OP! 
Deze functie is alleen zichtbaar als 
de AirMaster bypass is geplaatst.

Figuur 4.5.4.3

Bypass activeren: druk drie maal op de  toets.

Op het display verschijnt knipperend de aanduiding COOL. 
 

Stel met de  toets maximaal 60 dagen voor de 
bypassfunctie in.

Om terug te gaan naar de standaardaanduiding: druk 
meerdere malen op de  toets. 

Op het display verschijnt het symbool dat aangeeft dat de 
bypass geactiveerd is .

Figuur 4.5.4.4

afzuiglucht
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Bij geopende bypass (koeling) knippert het bypass-
symbool  

Wilt u de bypass uitschakelen voor het verstrijken van 
het ingestelde aantal dagen, handel dan als hierboven 
beschreven en stel het aantal dagen in op 0.

4.5.5 Instellen juiste dag

Druk op de  toets totdat de dagen van de week 
verschijnen. Door vervolgens de  of  toets in te drukken 
kunt u de juiste dag instellen. 

4.5.6 Instellen juiste tijd: uren 

Druk op de  toets totdat de tijdsaanduiding verschijnt, 
het aantal uren knippert. Door vervolgens de  of   toets 
in te drukken kunt u de juiste uren instellen. 

4.5.7 Instellen juiste tijd: minuten 

Druk (nogmaals) op de  toets totdat de tijdsaanduiding 
verschijnt, het aantal minuten knippert. Door vervolgens 
de  of  toets in te drukken, kunt u de juiste minuten 
instellen.

4.5.8 Instellen datum

Druk op de  toets tot de datum aanduiding verschijnt. 
Door vervolgens de  of  toets in te drukken kunt u de 
juiste datum instellen. Druk nogmaals op de  toets voor 
maand en nogmaals voor jaar.

OPMERKING! 
 De datuminstelling is alleen zichtbaar 
indien door de installateur volgens 
hoofdstuk 5.3.9 van het installateurs 
gedeelte, de datum is ingesteld.

4.5.9 Controle en reset fi lter timer (FILT)

Druk op de  toets tot FILT verschijnt. Deze laat het 
aantal dagen zien na de laatste reset dat het fi lter in 
gebruik is. Door vervolgens de  toets 3 seconden in te 
drukken kunt u de timer herstellen (reset) naar 0. 
Na een reset voert het toestel gedurende 30 seconden een 
zelftest uit.

4.5.10 Instellen klokprogramma 

Het klokprogramma stelt de gebruiker in staat om het 
toestel automatisch volgens een vast klokprogramma te 
laten schakelen tussen dag- en nachtventilatie, waarbij de 
hoeveelheid geventileerde lucht in de nacht minder is dan 
overdag.

U kunt de schakeltijden voor de wisseling van 
ventilatieniveaus instellen: 
- hetzelfde voor iedere dag van de week 
-  verschillend voor de werkdagen (maandag tot en met 

vrijdag) en het weekend 
- afzonderlijk voor iedere dag van de week.

De tijden worden ingesteld voor in- en uitschakelen van de 
dagstand. Buiten deze tijden functioneert het apparaat op 
nachtstand. 

Druk op de  toets totdat het klokprogramma  verschijnt.

Figuur 4.5.10.1

De aanduiding H1 verschijnt knipperend op het display.

Voor het selecteren van de dagen van de week: druk op 
de  toets.

Kies met de  of  toets de te wijzigen dagen (voorbeeld). 

Door herhaaldelijk op de toets te drukken, 
verschijnen na elkaar: 
- de hele week 
- de werkdagen (maandag tot en met vrijdag)
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-  het weekend (zaterdag, zondag) 
- de afzonderlijke dagen van de week.

De geselecteerde periode begint te knipperen (in dit 
voorbeeld de werkdagen maandag tot en met vrijdag). 
Op de onderste regel van het display worden de 
betreffende in- en uitschakeltijden voor de dagstand 
aangegeven.

Om te wisselen naar de inschakeltijd: druk op de  toets.

Verander met de  en  toets de uren van de inschakeltijd.

Om te wisselen naar de minuten: druk op de  toets.

Verander met de  en  toets de minuten van de inschakeltijd.

Om te wisselen naar de uitschakeltijd: druk op de  toets.

Verander met de  en  toets de uren van de uitschakeltijd.

Om te wisselen naar de minuten: druk op de  toets.

Verander met de  en  toets de minuten van de 
uitschakeltijd.

Om te bevestigen: druk op de  toets totdat H1,H2 of H3 
knippert.

Herhaal de voorgaande stappen om de verschillende 
blokken (H1, H2, H3) per dag in te stellen.

OPMERKING! 
 Advies is om voor ventilatie slechts 
één schakelblok H1 te gebruiken.

Wanneer u alle gewenste instellingen heeft gemaakt, sluit 
dan af met een druk op de  toets om terug te keren 
naar normale weergave.

4.6 Instellen speciale functies

Door het indrukken van de  toets kan men door het 
menu met speciale functies stappen, waarbij de volgende 
functies geselecteerd kunnen worden:

Symbool Functie

Eco mode / spaarstand

Party mode / verlengde dagstand

Holiday mode / vakantiestand

4.6.1 Instellen Eco mode / spaarstand

Gebruik deze functie, wanneer het apparaat op het 
betreffende tijdstip actief is op dagstand , maar de vraag 
gedurende meerdere uren zo laag is, dat de nachtstand 
voldoende is.

Voorbeelden: 
- afwezigheid van alle personen gedurende meerdere uren 
- dagje uit met het gezin.
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Figuur 4.6.1.1

Speciale functie Eco mode/spaarstand: druk op de  toets.

Het Eco mode/spaarstandsymbool is zichtbaar op het 
display.

Verander met de  en  toets het tijdstip waarop de 
functie beëindigd moet worden.

Na 10 seconden verschijnt de standaardaanduiding met 
het Eco mode/spaarstandsymbool.

Het apparaat functioneert nu op nachtstand tot het 
ingestelde tijdstip voor wisseling van ventilatieniveau 
wordt bereikt.

Om de Eco mode / spaarstand voortijdig uit te schakelen: 
- druk op de  toets.

Na 3 seconden gaat het display automatisch over 
naar de standaardaanduiding zonder Eco mode / 
spaarstandsymbool. Het apparaat staat nu weer in de 
normale weergave.

4.6.2 Instellen Party mode

Gebruik deze speciale functie, wanneer het apparaat op 
het betreffende tijdstip actief is op nachtstand , maar de 
vraag gedurende meerdere uren zo hoog is, dat dagstand 
nodig is.

Voorbeelden: 
- veel gasten / een party 
- koken waarbij veel stoom vrijkomt 
- de douche wordt veel gebruikt.

fi guur 4.6.2.1

Instellen van de Party mode: druk twee maal op de  toets.

Het Partysymbool is zichtbaar op het display.

Na 10 seconden verschijnt de standaardaanduiding met 
het Partysymbool.

Het apparaat functioneert nu op dagstand tot het 
ingestelde tijdstip voor wisseling van niveau wordt bereikt.

Om de functie PARTY voortijdig uit te schakelen: Druk een 
maal op de  toets.

Na 3 seconden gaat het display automatisch over naar de 
standaardaanduiding zonder Partysymbool. Het apparaat 
staat nu weer op de normale weergave.
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LET OP! 
 De Party mode is alleen beschikbaar 
in het klokprogramma. Alle andere 
speciale functies kunnen ook worden 
gebruikt bij handmatige bediening.

4.6.3  Instellen Holiday mode

Gebruik deze functie, wanneer het apparaat gedurende 
meerdere dagen of weken op het ventilatieniveau 
nachtstand kan functioneren, omdat zich geen personen 
in de verschillende ruimtes bevinden.

Voorbeelden: 
- Holiday mode (vakantiestand)  
- renovatie 
- leegstand van de betreffende ruimtes.

Figuur 4.6.3.1

Speciale functie Holiday mode: 
druk drie maal op de toets.

Het Holiday mode-symbool is zichtbaar op het display.

Verander met de  en  toets het gewenste aantal dagen.

Na 10 seconden verschijnt de standaardaanduiding met 
het Holiday mode-symbool.

Het apparaat functioneert nu op ventilatieniveau Holiday 
mode tot het ingestelde aantal dagen wordt bereikt.

Om de speciale functie Holiday mode voortijdig uit te 
schakelen: 
- druk een maal op de  toets.

Na 3 seconden gaat het display automatisch over naar de 
standaardaanduiding zonder Holiday mode-symbool. 
Het apparaat staat nu weer in de normale weergave.

4.7 Overige symbolen

Op het display kunnen de volgende symbolen zichtbaar 
zijn welke geen instelfunctie hebben:

Symbool Weergave Functie

Niet zichtbaar Nachtstand

Continu zichtbaar Dagstand

Knipperend zichtbaar Hoogstand

Niet zichtbaar Bypass niet actief

Continu zichtbaar Bypass dicht

Knipperend zichtbaar Bypass open

Symbool Functie Verklaring

 kWh Energieteller Besparing met AirMaster

Thermometer
Temperatuur in de ruimte 
waar de ExaControl L1 is 
geplaatst

OPMERKING! 
 De energieteller is indicatief. De 
aangegeven kWh (kiloWatt uur) is de 
totale besparing welke is verkregen 
door middel van warmte-terug-winning 
met behulp van de AirMaster HRD. Dit 
wordt berekend op basis van het 
temperatuursverschil tussen de lucht-
aanzuig van buiten en luchttoevoer 
naar de woning gekoppeld aan de tijd. 
De teller loopt door tot 9999 en zal dan 
op 0 herstarten. De energieteller wordt 
alleen weergegeven indien er een 
bypass is geplaatst.
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5 VERHELPEN VAN STORINGEN

Als gebruiker mag u alleen de in tabel 5.1.1 genoemde 
storingen verhelpen. Als er andere storingen optreden dan 
die in tabel 5.1.1 zijn genoemd, moet u contact opnemen 
met een erkend installateur.

GEVAAR! 
 Levensgevaar door elektrische schok 
aan spanningsvoerende aansluitingen. 
Trek voor werkzaamheden aan 
het toestel de stekker uit de 
wandcontactdoos.

Voor het verhelpen van storingen moet u het toestel door 
het uittrekken van de stekker spanningsvrij schakelen.

Storing Oorzaak Oplossing

Geen functie Onderbreking van 
de netspanning

Het toestel schakelt bij 
terugkeer van de net-
spanning automatisch 
weer in.

Verminderde lucht-
doorvoercapaciteit

Filter sterk vervuild Reinig resp. vervang 
het sterk
vervuilde fi lter zoals 
beschreven
in hoofdstuk 6.

Tabel 5.1.1 Verhelpen van storingen

Voer in geen geval zelf wijzigingen of handelingen aan 
het woningventilatiesysteem of aan andere delen van het 
systeem uit. Neem het woningventilatiesysteem pas weer 
in gebruik, als alle storingen die u niet zelf mag verhelpen, 
door een erkend installateur zijn verholpen.
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ONDERHOUD 6

Voorwaarde voor de continue inzetbaarheid en 
gebruiksveiligheid, betrouwbaarheid en lange levensduur 
is een jaarlijkse inspectie- en onderhoudsbeurt van het 
toestel door een installateur. Geef daartoe opdracht aan 
een erkend installateur.

LET OP! 
 We raden u aan om een 
onderhoudscontract af te sluiten. 
Niet uitgevoerd onderhoud kan de 
gebruiksveiligheid van het toestel 
beperken en materiële schade en 
lichamelijk letsel veroorzaken.

De volgende punten moeten worden 
gecontroleerd: 
- vervuiling van de fi lters (vervangen of reinigen) 
- condenswaterafvoer 
-  werking van een als optie geïnstalleerde bypass-behuizing

De volgende onderhoudswerkzaamheden kunnen 
door de gebruiker zelf worden verricht: 
-  fi lter in het woningventilatiesysteem reinigen en indien 

nodig vervangen 
-  fi lter in de bypass-behuizing (indien geïnstalleerd) 

reinigen en indien nodig vervangen 
- reinigen van de toevoer
- afzuigluchtkleppen in de woonvertrekken 

Het onderhoud voor u als gebruiker beperkt zich tot 
het reinigen of vervangen van de fi lters. De regelmaat 
waarmee u fi lters vervangt of reinigt is afhankelijk van de 
vervuilingsgraad. Het is aan te bevelen om na de eerste 
ingebruikname, de fi lters elke 3 maanden te controleren 
en zonodig te reinigen of te vervangen. Als blijkt dat de 
vervuiling gering is kunt u de tussenliggende periode 
vergroten naar bijvoorbeeld 6 maanden en elke 12 
maanden vervangen.

AANWIJZING! 
 Het toestel mag enkel met fi lters in 
bedrijf worden genomen. 

AANWIJZING! 
 Vervang de fi lters ten minste een keer 
per jaar of na maximaal 2000 gebruiks-
uren. U kunt de fi lters met een stof-
zuiger reinigen. Als dit weinig effect 
heeft, moeten de fi lters worden 
vervangen. Het is niet toegestaan de 
fi lters met water of andere vloeistoffen 
te reinigen. Voer gebruikte fi lters af 
met het huisvuil.

Controleer regelmatig het 
display wanneer de melding FILT 
verschijnt.

6.1 Toestelfi lters reinigen of vervangen

ELEKTRICITEIT GEVAAR! 
 Gevaar door spanningvoerende delen 
en aansluitingen. Schakelt u het toestel 
uit door de stekker uit het stopcontact 
te nemen, voordat u aan het toestel 
gaat werken!

Volgens de standaard instellingen wordt ieder half jaar 
aangegeven op het display dat de fi lters gecontroleerd 
en/of vervangen dienen te worden. Dit wordt dan 
aangegeven met de aanduiding FILT. Na het reinigen of 
vervangen van de fi lters moet de dagenteller voor het fi lter 
worden gereset.

LET OP! 
 Wanneer het fi lter vervuild raakt, 
stijgt het elektriciteitsverbruik van 
het apparaat en verslechtert de 
luchtkwaliteit.

LET OP! 
 De fi lterinzetstukken zijn aan één kant 
voorzien van uitsparingen, waarin de 
haken van de fi ltergrepen moeten 
vallen - Let hier goed op wanneer u de 
onderdelen monteert.

Figuur 6.1.1 Afhankelijk van de mate van vervuiling reinigt of 

vervangt u de fi lters.
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LET OP! 
 Let bij het plaatsen van de fi lters 
op de correcte montagepositie 
om beschadiging van de fi lters te 
voorkomen. 

Neem beide fi lters uit het toestel. Indien er een bypass 
is gemonteerd dient tevens de bypassfi lter te worden 
vervangen. Zie hoofdstuk 6.2.

Figuur 6.1.2

Trek de handgrepen van de oude fi lters af. Druk nu de 
handgrepen op de nieuwe fi lters (let op de uitsparing, zie 
fi guur 6.1.2).

Figuur 6.1.3

Schuif de fi lters terug in het apparaat. Let op de 
uitsparingen zoals in fi guur 6.1.3 is te zien (ook bij de 
bypass). Reset de dagenteller van het fi lter: druk hiervoor 9 
maal op de  toets.

Zet door de  toets 3 seconden ingedrukt te houden de 
dagenteller van het fi lter weer op “0“. Het toestel voert 
gedurende 30 seconden een zelftest uit.

LET OP! 
 Wanneer er een bypass is gemonteerd: 
druk 10 maal op de  toets om 
naar de aanduiding te gaan en de 
dagenteller van het fi lter te resetten.

Om terug te gaan naar de 
standaardaanduiding: druk twee 
maal op de  toets of wacht 
10 seconden, het display gaat 
terug naar de normale 
weergave.

U kunt de oude fi lters afvoeren met het gewone huisvuil.

6.2 Bypass fi lter controleren of vervangen

Het toestel kan uitgevoerd zijn met een bypass (optioneel) 
welke op het toestel is geplaatst. Om de fi lter te 
controleren of te vervangen van de bypass gaat u als volgt 
te werk: Neem de fi lter uit de bypass zoals weergegeven in 
fi guur 6.2.1.

GEVAAR! 
 Levensgevaar door elektrische schok 
aan spanningsvoerende aansluitingen. 
Trek voor werkzaamheden aan 
het toestel de stekker uit de 
wandcontactdoos.

Afhankelijk van de mate van vervuiling reinigt of vervangt 
u het fi lter.

Neem de fi lter uit zijn houder en plaats de nieuwe schone 
fi lter terug in de houder zoals weergegeven in hoofdstuk 
6.1.1. Plaats de fi lter terug in de bypass.
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Figuur 6.2.1 

LET OP! 
 Let bij het plaatsen van het bypassfi lter 
op de correcte montagepositie 
om beschadiging van het fi lter te 
voorkomen.

Gebruikt u uitsluitend AWB onderdelen, welke via 
www.awbfi lters.nl of www.awb.nl of via uw installateur 
verkrijgbaar zijn.

Benaming Artikelnummer

Filterset 275/350 0020020996

Filterset met bypass 0020020997

AANWIJZING! 
 Vervang de fi lters ten minste een 
keer per jaar of na maximaal 2000 
gebruiksuren.

6.3 Serviceteam

Het Serviceteam dient ter ondersteuning van de 
installateur en is tijdens kantooruren te bereiken op 
telefoonnummer 0492-469 500.

Tot hier geldt het gebruikersgedeelte, vanaf pagina 20 is 
deze handleiding bedoeld voor de installateur.
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De volgende aanwijzingen zijn een wegwijzer door het 
installatievoorschrift.

1.1 Bewaren van de documentatie

Geeft u a.u.b. deze bediening- en installatiehandleiding 
aan de eindgebruiker door. Deze dient ervoor zorg te 
dragen dat deze bedienings- en installatiehandleiding op 
een droge plaats goed in de buurt van de WTW-toestel 
wordt bewaard. Bij onderhoud of reparatie kan het 
belangrijk zijn, dat dit boekje voorhanden is.

1.2 Gebruikte symbolen

Let u bij bediening van het toestel op de veiligheidsvoor-
schriften in deze bedieningshandleiding. 

GEVAAR!
Waarschuwing,   
direct levensbedreigend.

LET OP!
Waarschuwing,   
mogelijk gevaarlijke situatie voor 
product of omgeving.

ELEKTRICITEIT GEVAAR!
Waarschuwing, 
direct levensbedreigend door  
spanningvoerende onderdelen.

OPMERKING!
Nuttige informatie en 
opmerkingen.

AANWIJZINGEN TOT DE DOCUMENTATIE 1 
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2  TOESTELBESCHRIJVING

2.1 CE-markering

De CE-markering op dit apparaat duidt erop dat het 
apparaat voldoet aan: 
-   laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG betreffende de 

onderlinge aanpassing van de wettelijke voorschriften 
der Lidstaten inzake elektrisch materiaal bestemd voor 
gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen, gewijzigd 
door richtlijn 93/68/EWG 

-   EMC-richtlijn 89/336/EEG betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen van de Lidstaten inzake 
elektromagnetische compatibiliteit, gewijzigd door 
richtlijn 91/263/EWG, 92/31/EWG en 93/68/EWG. 

2.2 Gebruik volgens de voorschriften 

Het AWB woningventilatiesysteem is gebouwd volgens 
de huidige stand van de techniek en de erkende 
veiligheidsvoorschriften. Toch kunnen er bij ondeskundig 
of oneigenlijk gebruik (levens) gevaarlijke situaties ontstaan 
voor de gebruiker of derden resp. beschadigingen aan het 
toestel en andere voorwerpen. 
Het woningventilatiesysteem moet door een erkend 
installateur worden geïnstalleerd, die voor de naleving 
van de bestaande voorschriften, regels en richtlijnen 
verantwoordelijk is. 
Dit toestel is er niet voor bestemd te worden gebruikt 
door personen (waaronder kinderen) met beperkte fysieke, 
sensorische of geestelijke vermogens of zonder ervaring 
en/of zonder kennis, tenzij deze onder toezicht staan van 
een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of 
van deze instructies kregen hoe het toestel moet worden 
gebruikt. Kinderen moeten onder toezicht staan, om 
ervoor te zorgen dat zij niet met het toestel spelen. 
Het woningventilatiesysteem is speciaal voor de ventilatie 
van woningen gemaakt. 
De afstandsbediening met de keuzeschakelaar voor 
bedrijfsfuncties en tijdschakelklok mag uitsluitend voor 
de regeling van het woningventilatiesysteem worden 
gebruikt, zoals is beschreven in deze gebruiksaanwijzing. 
Het is niet toegestaan het toestel tijdens de bouwfase te 
gebruiken vanwege de hoge stofbelasting. 
Een ander of daarvan afwijkend gebruik geldt als 
niet conform de voorschriften. Met name voor de 
be- en ontluchting van zwembadcomplexen is het 
woningventilatiesysteem niet geschikt. Voor schade die 
hieruit voortvloeit, kan de fabrikant/leverancier niet 
aansprakelijk gesteld worden. 
Uitsluitend de gebruiker is hiervoor verantwoordelijk. 
Tot het gebruik conform de voorschriften horen 
ook het in acht nemen van de gebruiksaanwijzing, 
de installatiehandleiding en alle andere geldende 
documenten, alsmede het naleven van de inspectie- en 
onderhoudsvoorschriften.

LET OP! 
Ieder misbruik is verboden.

2.3 Typeplaat

U vindt de typeplaat op het toestel. De aanduidingen op 
de typeplaat hebben de volgende betekenis:

Item Waarde Verklaring

230 V ~50Hz Voedingsspanning

Pmax 210 W Maximaal opgenomen 
elektrisch vermogen

Vmax 275 m3/h Maximale volumestroom

dPmax 275 m3/h Maximaal toegestane 
drukverlies bij Vmax

Tmax 60°C Maximaal toegestane 
bedrijfstemperatuur

Voor technische gegevens: zie hoofdstuk 10 van dit 
Installatievoorschrift.
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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 3  

2.4 Aansluitingen

2.4.1 Toestel

Vereiste aansluitingen: 
-   4 x luchtkanaal Ø150 mm, Ø160 mm of Ø180 mm 

(HRD275), Ø180 mm of Ø200 mm (HRD350) 
-   condenswaterafvoer G 3/4 aansluiting voor 

condenswatersifon 
-   elektrische aansluiting met een wandcontactdoos 

voorzien van randaarde 230 V~/ 50 Hz.

2.4.2 ExaControl L1 afstandsbediening

Vereiste aansluitingen: 
-   stuurleiding 2-aderig 0,75 mm2 dubbel geïsoleerd, 

maximale kabellengte 300 m.

2.4.3 Condenswatersifon

De bijgevoegde condenswatersifon moet op de 
schroefdraadaansluiting worden aangesloten, die 
zich onder het toestel bevindt. Tevens moet op de 
montageplaats een stankafsluiter in het rioleringssysteem 
worden gemonteerd. Tussen de sifons moet uit hygiëne-
overwegingen een vrije afdruiplengte van min. 20 mm 
worden aangehouden.

2.5 Principewerking

1. Aanzuiglucht van buiten
2. Afzuiglucht van woning
3. Toevoerlucht naar woning
4. Afvoerlucht naar buiten

1

2 3

4

Figuur 2.5.1

3.1 Veiligheidsaanwijzing

De installatie van het toestel dient te gebeuren door een 
erkend installateur. Deze neemt de verantwoordelijkheid 
over voor een correcte installatie en inbedrijfname. Ook is 
deze verantwoordelijk voor de juiste instellingen van het 
toestel en een meetrapport (opleveringsrapport). Hij is 
eveneens bevoegd het toestel te inspecteren en
repareren en de ingestelde luchtdoorvoercapaciteit te
wijzigen.

3.2 Voorschriften

De installatie van het toestel dient uitsluitend te gebeuren 
door een erkend installateur. Hierbij moeten de volgende 
voorschriften en richtlijnen in acht worden genomen: 
-   bouwbesluit 
-   veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallatie 

NEN1010 
-   voorschriften voor het aansluiten op binnen rioleringen 

in woningen en woongebouwen NEN3287 
-   voorschriften voor ventilatie van woningen en 

woongebouwen NEN1087 / NEN1088 
-   eventueel voorschriften van lokale gemeente en 

nutsbedrijven 
-   ISSO publicatie 61 Kwaliteitseisen ventilatiesystemen 

woningen 
-   ISSO publicatie 62 Kwaliteitseisen gebalanceerde 

ventilatie in woningen 
-   ISSO publicatie 62 Kwaliteitseisen gebalanceerde 

ventilatie in woningen aanvulling 2004 
-   normen voor omgevingsluchtkwaliteit EN 15251
-   nationale richtlijnen m.b.t. hygiëne–eisen
-   eventueel aanvullende voorschriften van lokale 

bouwinstanties
-   dit installatievoorschrift 

3.3 Bedrijf

Het toestel mag enkel met fi lters in bedrijf worden 
genomen. Deze fi lters moeten regelmatig gecontroleerd 
worden op beschadiging en vervuiling. Aanbevolen wordt 
om de fi lters elke 6 maanden visueel te controleren en elke 
12 maanden te vervangen.

3.4 Aanpassingen aan het toestel

Aanpassingen aan het ventilatiesysteem of toestel, 
reparatie en onderhoud dienen uitgevoerd te worden 
door een erkende installateur. Kieren onder deuren welke 
bedoeld zijn als luchtdoorlaat mogen niet verkleind of 
afgedicht worden.
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LET OP! 
 Wanneer u onderdelen van dit toestel 
vervangt, gebruik dan alleen service 
onderdelen waarvan u zeker weet dat 
ze aan de door AWB vereiste veiligheids- 
en bedrijfsspecifi ca-ties voldoen. 
Het gebruik van geprepareerde 
onderdelen of onderdelen van een 
ander fabrikaat welke niet uitdrukkelijk 
zijn goedgekeurd door AWB is niet 
toegestaan.

3.5 Veiligheidsrichtlijn

LET OP! 
 Gevaar door spanningvoerende delen 
en aansluitingen. Schakelt u het toestel 
uit door de stekker uit het stopcontact 
te nemen, voordat u aan het toestel 
gaat werken.

Als tijdens het bedrijf storingen optreden, handel dan 
volgens de storingstabel hoofdstuk 8.

OPMERKING! 
Neem altijd de nationale of lokale 
regelgeving in acht.
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MONTAGE EN INSTALLATIE 4

4.1 Leveringsomvang

•   Toestel voor gebalanceerde ventilatie met warmte-terug-
winning. 

•   ExaControl L1 afstandsbediening 
•   Montageset welke bestaat uit: 

- ophangbeugel 405 x 60 mm 
- bevestigingspluggen en -bouten 
- aansluittule met wartel t.b.v. condenswaterafvoerslang 
- garantiekaart 
- installatievoorschrift.

•   Condenswatersifon

Toebehoren (optioneel): 
-  AirMaster bypass 
-  vochtsensor.

4.2 Eisen aan de installatie

De standplaats van het woningventilatiesysteem moet 
permanent vorstvrij en droog zijn. Ga te werk volgens een 
zorgvuldige planning van de installatie. Let vooral op de 
plaatsing van de toevoerlucht– en afzuigluchtkanalen en 
op voldoende geluidsisolatie.
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Figuur 4.2.1 Maatvoering opstellingsruimte

4.2.1 Eisen aan opstellingsruimte

•   Het toestel dient in een droge en vorstvrije ruimte 
geplaatst te worden. Iedere andere toepassing is 
ongeoorloofd.

LET OP! 
 De temperatuur van het toestel 
kan duidelijk lager worden dan de 
temperatuur van de plaatsings-
ruimte. Ter vermijding van 
ongewenste condensvorming moet 
de plaatsingsruimte over voldoende 
luchttoevoer en -afvoer beschikken 
(bodemventilatie).

•   Het toestel kan geplaatst worden in een woning, 
ketelhuis, berging, kelder of vergelijkbare ruimte. 

•   Het toestel wordt aan de wand opgehangen. Het toestel 
dient gemonteerd te worden op een steenachtige wand 
met een massa van minimaal 200 kg/m2. 

•   Er dient voldoende ruimte voor montage van toestel, 
kanalen en toebehoren te zijn (zie fi guur 4.2.1). 

•   Toestel en opstelling moet vrij bereikbaar zijn voor 
onderhoud en reparatie. 

•   Voer een zorgvuldige planning van de installatie uit. 
Let vooral op de plaatsing van geluidsdemping en de 
positionering van luchttoevoer en luchtafzuig van en 
naar buiten. 

•   Zorg er voor dat in de opstellingsruimte luchtkanalen, 
een 230 Volt aansluiting op de netspanning en 
voorzieningen voor de condensafvoer beschikbaar zijn. 

•   Indien de regeling of extra 3-standen schakelaar in een 
andere ruimte wordt geplaatst dan het toestel, dient er 
een loze leiding t.b.v. de bedrading beschikbaar te zijn.

4.2.2 Standplaats ventilatietoestel 

Let u bij het ophangen van het toestel op de volgende 
punten: 
-   het toestel is bedoeld voor wandmontage. 

Hierbij moet, om een goede condensafvoer te 
waarborgen, het toestel waterpas hangen.

LET OP! 
 Let er bij de montage absoluut op, dat 
het woningventilatiesysteem in de 
horizontale positie horizontaal en in de 
verticale positie in een hoek > 0° en < 1° 
hangt, zodat het condenswater goed 
uit het toestel kan lopen.

-   De standplaats moet zodanig worden gekozen dat de 
luchtkanalen en leidingen (toevoer- en afzuiglucht, 
elektrische leidingen) goed geplaatst kunnen worden. 
Zorg voor voldoende ruimte aan boven- en zijkant van 
het toestel voor montage van de nodige luchtkanalen, 
eventuele geluiddempers en een bypass-behuizing. 

-   Kies de standplaats zodanig dat de afstanden van het 
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uiteinde van de verzamelleiding tot het ventilatietoestel 
zo kort mogelijk zijn. 

-   De wand waaraan het ventilatietoestel wordt 
gemonteerd, moet stevig genoeg zijn om het gewicht 
van het gebruiksklare woningventilatiesysteem te 
kunnen dragen. 

-   De meegeleverde bevestigingselementen voldoen soms 
niet aan de vereisten van de installatiewand. Voor de 
vereiste bevestigingselementen moet dan zelf worden 
gezorgd. 

-   Er dient een aparte buis voor de stuurkabel 
(zwakstroom) van het toestel naar de ExaControl L1 
(indien in een andere ruimte geplaatst) of 3-standen 
schakelaar te lopen. Hier mag geen 230 Volt kabel bij 
worden getrokken. 

4.2.3 Ruimte 

-    Voor de montage moet minimaal 10 cm vrije ruimteaan 
de zijkant van het toestel aanwezig zijn.

-    Voor het wisselen van de fi lters en voor onderhouds-
werkzaamheden is ongeveer 1 m meter plaats vóór het 
ventilatietoestel nodig. Boven en onder het toestel is 
minimaal 30 cm nodig (zie tevens fi guur 4.2.3.1).

.

1000

100 300

100

300

600

0-1˚

Figuur 4.2.3.1 Vereiste minimumafstanden/vrije montageruimten

4.2.4 Geluidshinder

AWB adviseert om in het luchttoevoerkanaal en lucht-
afzuig kanaal van het toestel naar de woning geluids-
demping op te nemen. Voorkom dat trillingen van het 
toestel versterkt kunnen worden door o.a. bouwkundige 
constructies.
-   Bij plafonds met houten balken of gelijksoortige 

constructies kunt u voor extra geluiddemping zorgen 
door een betonplaat die aan de onderkant is geïsoleerd. 

-   Let op een vrije condensafvoer. 
-   Kies om geluidsoverlast te voorkomen een geluid-

dempende slang voor de verbinding van het toestel met 
de luchtkanalen. 

-   Monteer een geluiddemper. Zo zorgt u voor de 
ontkoppeling van geluid tussen toestel en luchtkanaal-
systeem en vermindert u de geluidsoverlast.

-    Als het ventilatietoestel op zolder wordt gemonteerd, 
kies de standplaats dan niet precies boven de 
slaapvertrekken vanwege mogelijke geluidsoverdracht. 
Kies een standplaats boven secundaire ruimtes zoals 
overloop of badkamer

4.2.5 Uitmondingen

Plaats buiten, de luchtaanzuig op voldoende afstand 
(geldende wettelijke normen) van de luchtafvoer, 
rookgasafvoer en riool beluchting.

-    Let op een vrije condensafvoer.
-    De condenswaterafvoerleiding moet met de bijgevoegde 

condenswatersifon op een waterafvoer met stankafsluiter 
(sifon) aangesloten worden.

-    De meegeleverde condenswatersifon dient voor 
drukcompensatie tussen toestel en plaatsingsruimte, 
deze moet daarom altijd zijn gevuld met schoon water

-   De slang mag uit hygiëne-overwegingen niet direct 
worden aangesloten op de stankafsluiter van het 
rioleringssysteem. Hier moet een vrij afdruppeltraject 
van ten minste 20 mm worden voorzien (zoals bijv. bij 
veiligheidskleppen van warmwaterinstallaties).

-   Zorg voor voldoende afstand tussen de 
luchttoevoerbuis en de buizen voor uitlaatlucht, 
afzuiglucht en afvoerontluchting. Neem de wettelijke 
bouwvoorschriften in acht.

-   Voorkom bij het plaatsen van de kanalen voor 
buitenlucht en uitlaatlucht dat de uitlaatlucht weer kan 
worden aangezogen (recirculatie). Volgens VDI 6022 
bedraagt de aanbevolen Minimumafstand 10 m.

OPMERKING! 
Houd rekening met uitmondingen van 
derden (aangrenzende gebouwen).

4.2.6 AirMaster bypass

De bypass wordt op de bovenzijde van het toestel 
geplaatst. Hiervoor dient dan voldoende ruimte 
beschikbaar te zijn zodanig dat de luchtkanalen op de 
juiste wijze aangesloten kunnen worden.

4.2.7 ExaControl L1 afstandsbediening

-   De afstandsbediening kan in een andere ruimte (b.v. 
woonkamer) geplaatst worden, zodanig dat deze 
eenvoudig bereikbaar en te bedienen is. 
De afstandsbediening kan ook op een wand bij het 
toestel geplaatst worden. 

-   Kies de montageplaats zodanig dat er voldoende 
ruimte rond het toestel is voor het aanbrengen van de 
elektrische bedrading en de bediening.
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4.3 Opbouw

4.3.1 Toestel

1

2

3

4

5

67

8

9

10

11

12

13

1 Aansluiting afvoerlucht naar buiten
2 Aansluiting toevoerlucht naar woning
3 Toevoerventilator
4 Hoofdprint
5 Afzuigventilator
6 Condensafvoer
7 Toevoerfilter
8 Warmtewisselaar
9 Afzuigfilter
10 Bevestigingspunt voorpaneel
11 Aansluting afzuiglucht uit woning
12 Aansluiting aanzuiglucht van buiten
13 Aansluiting AirMaster bypass

Figuur 4.3.1.1 Onderdelen overzicht AirMasterHRD275/350

4.3.2 ExaControl L1 afstandsbediening

 keuze toets standaard functies

keuze toets speciale functies

keuze toets waarde aanpassen omlaag

keuze toets waarde aanpassen omhoog

Figuur 4.3.2.1

De verschillende functies en bediening vindt u in 
hoofdstuk 5.

4.3.3 AirMaster bypass

1

2

3

4

1  Aanzuiglucht van buiten
2 Luchtklep
3 Klepmotor
4 Filtercassette

Figuur 4.3.3.1 AirMaster bypass

Item Waarde Verklaring

 12 V DC Voedingsspanning

Pmax 3 W  Maximaal opgenomen  
elektrisch vermogen
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4.4 Afmetingen AirMasterHRD275 en 350

 AirMaster HRD275 AirMaster HRD350 Opmerking

 721 77 A

 125 174 B

C 150 / 160 / 178 180 / 198 Te kiezen buisdiameters voor alle 4 luchtaansluitingen

D 150 / 160 / 178 / 198 150 / 160 / 178 / 198 Te kiezen buisdiameters voor de bypass-aansluiting

 221 201 E

042 012 F

Afmetingen in mm

182

A

53
98

8

441

41
70

9

680

200

31
5

B

64
5

142 400

E
F

450

403

115

C (4x)

D

Figuur 4.4.1 Afmetingen AirMasterHRD275 en 350
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4.5 Montage en installatie van toestel

•   Monteer eerst het ventilatietoestel en de 
afstandsbediening, voordat u de elektrische aansluiting 
tot stand brengt. 

•   Let op voldoende montageruimte (ten minste 10 cm)
aan de zijkant van het ventilatietoestel. 
Het woningventilatiesysteem is uitsluitend bedoeld voor 
wandmontage.

4.5.1 Bevestigingsbeugel monteren

Voor de wandmontage van het toestel wordt 
een bevestigingsbeugel gebruikt, waarin het 
woningventilatiesysteem wordt gehangen.

LET OP! 
Let er bij de montage absoluut op, 
dat het woningventilatiesysteem in de 
hori zon tale positie horizontaal en in 

de verti cale positie in een hoek > 0° en < 1° hangt, 
zo dat het condenswater goed uit het toestel kan 
lopen.

Bepaal de plaats waar de beugel moet worden bevestigd, 
teken de boorgaten af. Boor de gaten en plaats de 
bevestigingspluggen. Schroef de ophangbeugel waterpas 
aan de muur.

4.5.2 Toestel ophangen

GEVAAR! 
Het toestel kan bij onjuiste bevestiging 
naar beneden vallen. Verzeker u ervan 
dat de wand draagkrachtig genoeg 

is om het toestel aan te kunnen hangen. De 
bijgeleverde bevestigingsmaterialen zijn niet voor 
elke soort wand geschikt.

GEVAAR! 
Het toestel weegt meer dan 25 kg. 
Til het toestel met het plaatsen nooit 
alleen op.

Plaats het toestel met de achterzijde in de 
bevestigingsbeugel door het toestel van boven naar 
beneden langzaam erin te laten zakken.

LET OP! 
 Controleer na het plaatsen dat het 
toestel in alle richtingen waterpas 
hangt, anders is het mogelijk dat de 
condensafvoer niet juist functioneert.

4.5.3 Condensafvoer aansluiten

Sluit de meegeleverde condenswatersifon aan op het 
aansluitstuk (zie fi guur 4.5.3.2).

Figuur 4.5.3.2 Montage van de condenswatersifon

Draai eerst het bijgeleverde aansluitstuk op de aansluiting 
onder het toestel.
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LET OP! 
Voor de condensafvoer van het 
ventilatietoestel is een tweede sifon 
vereist! 

LET OP! 
 De condenswatersifon mag uit hygiëne-
overwegingen niet direct worden 
aangesloten op de stankafsluiter van 
het rioleringssysteem. Hier moet een 
vrij afdruppeltraject van ten minste 
20 mm worden vrijgehouden. Een 
verkeerd uitgevoerde condensafvoer 
kan leiden tot een condensophoping 
en tot ongecontroleerd uitlopen van 
condens. Als op deze wijze service van 
het serviceteam noodzakelijk is en 
vervolgschade ontstaat, valt dit niet 
onder de garantie van AWB.

AirMaster

AirMasterAirMaster

> 2 cm

Figuur 4.5.3.3 Correcte installatie van de condenswaterafvoer

4.5.4 Buisleidingen aansluiten

•   Controleer de luchtkanalen voor de montage van de 
aansluitingen op grove vervuiling. Reinig eventueel de 
luchtkanalen. 

•   Breng de luchtkanaaltoevoeren naar het ventilatietoestel 
tot stand. 

•   Sluit de luchtkanalen achtereenvolgens aan, zoals 
aangegeven op de bovenkant van het toestel.

•   Vernauw de kanalen niet in diameter tot na de eerste 
aftakking of verdeler. 

•   Gebruik bij voorkeur gladde bochten en geen 
plooibochten of fl exibele kanalen.

LET OP! 
De luchtkanalen moeten stevig met het 
ventilatietoestel worden verbonden - 
gebruik hiervoor geschikte toebehoren 

of afdichtmiddelen. De isolatie van de toevoer- en 
uitlaatluchtkanalen moeten diffusiedicht worden 
uitgevoerd.

LET OP! 
De kanalen van en naar buiten dienen 
volledig tot op het toestel dampdicht 
geïsoleerd te zijn.

LET OP! 
Bij gebruik van fl exibele 
geluiddempende slang dient deze 
minimaal 80 cm lang te zijn en 

bij voorkeur strak tussen twee vaste punten 
geplaatst te worden. Dit om te voorkomen dat 
de slang wordt dichtgedrukt en een verhoogde 
luchtweerstand ontstaat.

OPMERKING! 
Controleer na inbedrijfstelling de aan-
sluitingen van de bypass (optio neel) en 

luchtkanalen op het toestel op lucht dichtheid.

4.5.5 Bypass monteren (optioneel)

De bypass moet volgens het installatieschema (zie
hoofdstuk 2.5) in de buitenluchtstroom worden 
gemonteerd, om het ventilatietoestel te omzeilen.

ELEKTRICITEIT GEVAAR! 
 Gevaar door spanningvoerende delen 
en aansluitingen. Schakelt u het toestel 
uit door de stekker uit het stopcontact 
te nemen, voordat u aan het toestel 
gaat werken!

ELEKTRICITEIT GEVAAR! 
 Door een ondeskundige elektrische 
installatie kunnen ongelukken worden 
veroorzaakt. De elektrische installatie 
mag uitsluitend door een erkend 
installateur worden uitgevoerd
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LET OP! 
 De bypass dient eerst elektrisch te 
worden aangesloten aangezien de 
elektrische leidingen na de defi nitieve 
montage niet meer beschikbaar zijn. 
Vervolgens kan de bypass volgens 
onderstaande beschrijving worden 
geplaatst.

•  Open het ventilatietoestel zoals beschreven in hoofdstuk 7.1
•  Verwijder de stop uit de middelste luchtaansluitingdoor 

deze van binnen naar boven te drukken (zie fi guur 4.5.5.1)

Figuur 4.5.5.1 Verwijderen van de afdekkap

In het ventilatietoestel bevindt zich aan de binnenkant van 
de bypass–luchtaansluiting een 10–polige stekker, waarop 
de bypass–stekker wordt aangesloten. De stekker bevindt 
zich in een schuimrubber zakje. De stekker wordt uit het 
schuimrubber zakje getrokken. 

•  Neem de kabel met de 10–polige stekker van de 
behuizingwanden sluit deze aan op de bypass–stekker
(fi guur 4.5.5.2).

 

Figuur 4.5.5.2 

Om de temperatuursensor te monteren, gaat u als volgt te 
werk (zie fi guur 4.5.5.2 en 4.5.5.3): 
•   Verwijder de stop uit de voeleropening in het 

buitenluchtkanaal. 
•   Schuif de temperatuursensor door de opening in het 

afzuigluchtkanaal. 

LET OP! 
Voor een goede bypass–werking moet 
de temperatuursensor ten minste 25 
mm in de afzuigluchtstroom steken.  

25 mm

Figuur 4.5.5.3

Nadat u de bypass elektrisch heeft aangesloten, kunt u 
hem helemaal monteren. 

•   Schuif de bypass in of over de beide buitenlucht-
aansluitingen van het toestel conform fi guur 4.5.5.4. 
Let erop dat de fi ltereenheid naar u toe wijst. 

•   Controleer of de bypass volledig is ingeschoven. 
•   Steek de stekker weer in de wandcontactdoos.

Figuur 4.5.5.4 Plaatsen van de bypass
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4.6 Ventilatietoestel openen en sluiten

Het woningventilatiesysteem heeft een vast gemonteerde 
frontmantel. Aan de linkerkant van de mantel is een 
zwenkbare deur, waarachter zich de fi lters bevinden. Voor 
bepaalde montage- en onderhoudswerkzaamheden aan 
het toestel moet de frontmantel worden gedemonteerd. 
Ga hierbij als volgt te werk:
•   Open de linkerdeur aan de voorkant van het toestel. 
•   Trek de beide fi lters uit het toestel en sluit vervolgens de 

deur. 
•   Draai aan de onderkant van het toestel de borgschroef 

op de linker spansluiting los. Open daarna de beide 
spansluitingen. 

•   Trek de onderkant van de frontmantel naar u toe. 
•   Til de frontmantel tot boven de bevestigingspunten uit 

het toestel.

GEVAAR! 
Levensgevaar door elektrische schok 
aan spanningsvoerende aansluitingen. 
Trek voor werkzaamheden aan het 

toestel de stekker uit de wandcontactdoos.

OPMERKING! 
 Verwijder eerst de fi lters uit het 
toestel, aangezien deze in de front-
mantel zijn bevestigd.

Om het ventilatietoestel te sluiten voert u deze stappen in 
omgekeerde volgorde uit.

4.7 Montage en installatie ExaControl L1

GEVAAR! 
De elektrische installatie mag enkel 
uitgevoerd worden door een erkend 
installateur.

ELEKTRICITEIT GEVAAR! 
 Gevaar door spanningsvoerende delen 
en aansluitingen. Schakelt u het toestel 
uit door de stekker uit het stopcontact 
te nemen, voordat u aan het toestel 
gaat werken!

Neem de ExaControl L1 afstandsbediening los van zijn 
bevestigingsplaat door de twee vergrendelingen aan de 
onderkant in te drukken.

Bepaal de plaats op de wand waar de ExaControl L1 
geplaatst moet worden. Gebruik de bevestigingsplaat 
als boormal om de gaten af te tekenen. Boor de gaten 
Ø 6 mm en plaats de bijgeleverde pluggen. Schroef de 
bevestigingsplaat vast met de bijgeleverde schroeven.

OPMERKING! 
De bijgeleverde bevestigingsmaterialen 
zijn niet voor elke soort wand geschikt.

.

Sluit de ExaControl L1 elektrisch aan zoals omschreven in 
hoofdstuk 4.8.1. Klik hierna de ExaControl L1 vast in de 
bevestigingsplaat.

4.8 Elektrisch aansluiten

In dit hoofdstuk worden alle elektrische aansluitingen 
beschreven. Hierbij wordt met regelmaat verwezen naar 
het exacte type toestel. Er wordt hier onderscheid gemaakt 
tussen AirMasterHRD275 of 350 en AirMasterHRD275/3 of 
350/3. Kijk allereerst op de typeplaat met welk toestel u te 
maken heeft.

4.8.1 Aansluiten ExaControl L1

4.8.1.1  Aansluiten ExaControl L1 op 
AirMasterHRD275 of 350

De ExaControl L1 wordt met 2 draden ( 0,75 mm2 dubbel 
geïsoleerd) aangesloten en communiceert volgens een bus 
protocol. De bedrading is niet fase gevoelig en voorziet de 
afstandsbediening van voeding. Sluit de 2 draden aan op 
de klemmenstrook 1(+) en 2(-) (bus) (zie fi guur 4.8.1.1).

Aan de bovenzijde van het toestel zijn de elektrische 
aansluitingen aangebracht, hierop kan de ExaControl L1 
en een universele 3-standen schakelaar (optioneel) worden 
aangesloten (zie fi guur 4.8.1.1a).
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21

-+

Switch BUS

0 D H

Figuur 4.8.1.1. Elektrische aansluitingen ExaControl L1

21

-+
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Switch BUS

0 D H

0DH

Figuur 4.8.1.1a. Elektrische aansluitingen toestel

4.8.1.2  Aansluiten ExaControl L1 op 
AirMasterHRD275/3 of 350/3

Aan de onderzijde van het toestel zijn de elektrische 
aansluitingen aangebracht. Hierop kan de ExaControl 
L1 en een universele 3-standen schakelaar (optioneel) 
worden aangesloten. De ExaControl L1 wordt met twee 
draden ( 0,75 mm2 dubbel geïsoleerd) aangesloten en 
communiceert volgens een bus protocol. 
De bedrading is niet fase gevoelig en voorziet de 
afstandsbediening van voeding. Sluit de twee draden 
aan op de contacten + en - van de busaansluiting op de 
klemmenstrook (zie fi guur 4.8.1.2).

+ – H D O

+ – H D O

Figuur 4.8.1.2. Aansluiten ExaControl L1

4.8.2 Aansluiten 3-standen schakelaar (optioneel)

Indien een universele 3-standen schakelaar wordt gebruikt, 
dient deze potentiaal vrij te zijn (spanningsloos). Sluit 
de drie draden van de 3-standen schakelaar aan op de 
klemmenstrook rechtsonder aan het toestel op het toestel 
volgens fi guur 4.8.2.1. Voor toestellen met de elektrische 
aansluitingen aan de linker bovenzijde geldt hetzelfde 
principeschema (zie tevens fi guur 4.8.1.1).

Stand Functie Geactiveerd door
schakelaar

1 (O) Regeling volgens 0  open te laten
 ExaControl L1

2 (D) Dag ventilatiestand 0  met D  verbonden
 (midden)

3 (H)  High ventilatiestand 0  met H  verbonden
 (hoog)

H0 D

Switch

0 D

H

1

Figuur 4.8.2.1 Aansluiten 3-standen schakelaar
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Voor het aansluten van de airmaster bypass zie hoofdstuk 4.5.5

4.8.3 Aansluiten Vochtsensor (optioneel)

Een optionele vochtsensor met schakeluitgang kan direct 
op het toestel worden aangesloten. Deze ingang kan ook 
gebruikt worden om een extra 3-standen schakelaar aan te 
sluiten (zie fi guur 4.8.1.1 en 4.8.1.2).

Sensor  Functie bij 
aangesloten op  overschrijden vochtniveau

0  en D  Dag ventilatiestand (midden)

0  en H  High ventilatiestand (hoog)

4.8.4  Aansluiten luchtkwaliteit- of CO2-sensor 
(optioneel) 

In het toestel kan direct op de print een externe 
luchtkwaliteitsensor met analoog 0-10 Volt uit signaal 
worden aangesloten. De externe sensor zorgt voor 
een verhoging van de gewenste ventilatie hoeveelheid 
waarbij 1 volt de minimum en 10 volt de maximum 
ventilatiehoeveelheid is. De externe sensor moet 
beschikken over een eigen voeding.

Open het toestel zoals beschreven in hoofdstuk 7.1. Sluit 
de sensor aan op ↑ (signaal) en - (massa) op de print zie 
fi guur 4.8.7.1. Als de sensor een 10 Volt referentiespanning 
nodig heeft is deze op + beschikbaar. De bekabeling 2- of 
3-aderig, minimaal 0,35 mm2 dubbel geïsoleerd, moet 
door het beschikbare kabelkanaal in het toestel worden 
gevoerd (zie fi guur 4.8.4.1 voor de AirMasterHRD275 
of 350 en fi guur 4.8.4.2 voor de AirMasterHRD275/3 of 
350/3).

Figuur 4.8.4.1

+ – H D O

+ – H D O

Figuur 4.8.4.2

4.8.5 Toestelvrijgave/ Error in (optioneel)

 
GEVAAR! 
 Levensgevaar door elektrische schok 
aan spanningsvoerende aansluitingen! 
Trek voor werkzaamheden aan 
het toestel de stekker uit de 
wandcontactdoos.

Er kan een potentiaal vrij contact aangesloten worden op 
X14 om het toestel extern vrij te geven. Het contact moet 
normaal gesloten zijn (verbreekcontact). Dit kan gebruikt 
worden om het toestel uit te schakelen bij rookmelding 
of bij een storing van een aangesloten apparaat. De 
bekabeling 2-aderig, minimaal 0,35 mm2 dubbel geïso-
leerd, moet door het beschikbare kanaal gevoerd worden. 
Zie fi guur 4.8.4.1 voor de AirMasterHRD275 of 350 en 
fi guur 4.8.4.2 voor de AirMasterHRD275/3 of 350/3.

OPMERKING! 
 Indien het contact geopend wordt 
verschijnt “LOCK” in het display en zijn 
de ventilatoren uit.

4.8.6 Error out (optioneel)

Het toestel sluit een potentiaal vrij contact (X16) wanneer 
een storing optreedt of fi lterinspectie noodzakelijk is. 
Maximaal mag 230Vac 2A op dit contact geschakeld 
worden. De bekabeling 2- of 3-aderig, minimaal 0,75 mm2 
dubbel geïsoleerd, moet door de beschikbare kanalen naar 
binnen worden gevoerd (zie fi guur 4.8.4.1 en 4.8.4.2) om 
vervolgens aangesloten te kunnen worden op het contact 
X16.
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40
 m

m
Ø 4,5 - 10 mm

Figuur 4.8.6.1 Kabelisolatie verwijderen

•   Verwijder de isolatie van de kabel, zoals weergegeven in 
fi guur 4.8.6.1. 

•   Breng de kabel door de trekontlasting (zie fi guur 4.8.4.2) 
naar binnen en schroef deze vast.

Een alarm wordt geactiveerd - als de timer voor de 
fi lterwissel is beëindigd. De tijd kan worden vastgelegd op 
het installateurniveau van de afstandsbediening. 
-  als een van de in hoofdstuk 7.1 beschreven 

storingsmeldingen op het display van de 
afstandsbediening verschijnt.

 GEVAAR! 
 Levensgevaar door elektrische schok 
aan spanningsvoerende aansluitingen. 
Trek voor werkzaamheden aan 
het toestel de stekker uit de 
wandcontactdoos.

•   Verwijder de frontmantel van het toestel zoals 
beschreven in hoofdstuk 4.6. 

•   Leg de 2-aderige kabel (minimaal 0,35 mm2) in de 
daarvoor bestemde kabelgeleidingen naar de printplaat. 

•   Sluit de leidingen aan op de aansluiting 
“X 16” (alarmuitgang) volgens fi guur 4.8.7.1 
“Bedradingsschema”.
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4.8.7 Elektrisch schema

In fi guur 4.8.7.1 zijn alle elektrische aansluitingen 
weergegeven.

Temperatuursensor EAO
(vorstbeveiligingssensor)

Temperatuursensor SAI
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Bypass motor
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Figuur 4.8.7.1
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5 INBEDRIJFSTELLING EN BEDIENING

5.1 Overzicht functies afstandsbediening

Het toestel is uitgerust met een digitale afstandsbediening 
“ExaControl L1”, waarmee uitsluitend het toestel bediend 
wordt. Bediening van de ExaControl L1 gebeurt door 
middel van 4 druktoetsen.

Figuur 5.1.1

De ExaControl L1 beschikt over de volgende functies: 
-  gebruikersmenu 
-  installateursmenu 
-  infomenu 
-  testmenu.

Het volledige Gebruikersmenu wordt toegelicht in 
hoofdstuk 4 van het gebruikersgedeelte voor in dit 
installatievoorschrift. Parameters die gebruikersfuncties en 
gebruikersgemak optimaliseren kunnen worden ingesteld 
en bekeken in het Installateursmenu, het Infomenu en 
het Testmenu. Deze menu’s worden hieronder verder 
toegelicht.

5.2 Toestel in bedrijf nemen

WAARSCHUWING! 
 Controleer alvorens het toestel in 
bedrijf te nemen of het toestel en alle 
componenten juist geïnstalleerd zijn 
om schade aan het toestel en 
gevaarlijke situaties te voorkomen

.

Indien het toestel voor de eerste keer van spanning wordt 
voorzien is het toestel binnen 60 seconden operationeel en 
functioneert volgens de standaard fabrieksinstellingen.

5.3 Installateursmenu

In het installateursmenu kunnen de waarden aangepast 
worden van de gebruikersfuncties waarop het toestel moet 
functioneren. Houd gedurende 3 seconden de  toets 
ingedrukt. Het  symbool verschijnt in het display.

Door herhaaldelijk de  toets in te drukken verschijnt 
elke functie in het display (zie hoofdstuk 5.3.10). Door 
vervolgens de  en  toets in te drukken kan de gewenste 
waarde ingesteld worden.

5.3.1 Instellen laagstand

Door de  toets in te drukken verschijnt AIR1.

5.3.2 Instellen middenstand

Door herhaaldelijk de  toets in te drukken verschijnt AIR2.

5.3.3 Instellen hoogstand

Door herhaaldelijk de  toets in te drukken verschijnt HIGH.

5.3.4 Instellen vakantiestand

Door herhaaldelijk de  toets in te drukken verschijnt AIR4.

5.3.5 Instellen bypass stand

Door herhaaldelijk de  toets in te drukken verschijnt AIR5.

5.3.6 Instellen fi ltertimer

Door herhaaldelijk de  toets in te drukken verschijnt FILT.

5.3.7 Instellen correctie luchttoevoer

Door herhaaldelijk de  toets in te drukken verschijnt C-AIR.

5.3.8  Instellen correctie aanduiding 
ruimtetemperatuur

Door herhaaldelijk de  toets in te drukken verschijnt C-RT.

5.3.9 Instellen actuele dag/maand/jaar

Door 11 x  de toets in te drukken verschijnt DAY in het 
display. Door vervolgens de  of  toets in te drukken 
kan de juiste dag ingesteld worden. Druk nogmaals de 
toets in, er verschijnt MON in het display. Druk vervolgens 
de  of  toets in om de juiste maand in te stellen. 
Druk nogmaals de  toets in, er verschijnt YEAR in het 
display. Druk vervolgens de  of  toets in om het juiste 
jaar in te stellen. Houd gedurende 3 seconden de  
toets ingedrukt. Het display gaat terug naar de normale 
weergave.
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5.3.10 Overzicht functies

* Dient op 0 (default) te staan om de filtertimer te activeren
** Kalender is t.b.v. automatisch zomer-/wintertijd correctie, 0 = kalender uit

xam - nim kiereb letsnI 053/572 tluafeD eitcnuF loobmyS

2RIA - 07 / 05 501 / 08 h/³m thcan dnatsgaaL 1RIA

HGIH - 1RIA 012 / 561 h/³m gad dnatsneddiM 2RIA

004 / 003 - 2RIA 053 / 572 h/³m dnatsgooH HGIH

2RIA - 07 / 05 57 / 06 h/³m dnatseitnakaV 4RIA

HGIH - 1RIA 041 / 011 h/³m eitalitnev ssapyB 5RIA

-- FFO kiurbeg ni teiN VOTS

081/051/021/09/06/03 081 negad remitretliF TLIF

gnizeltiU -- kiurbeg ni teiN 1LOP

-- *0 kiurbeg ni teiN 2LOP

50+ - 50- 0% % reoveotthcul eitcerroC RIA-C

3+  -  3-  0 C° ruutarepmetetmiur gnidiudnaa eitcerroC TR-C

13 - 0 0 gad rednelaK **

*

YAD

21 - 10 10 dnaam rednelaK NOM

2159 - 2000 5002 raaj rednelaK RAEY

5.4 Infomenu 

Houd gedurende 3 seconden de  toets ingedrukt. Het 
symbool verschijnt in het display. Door herhaaldelijk de 
toets in te drukken kan het menu worden uitgelezen.

Om terug te gaan naar de normale weergave dient u de  
toets opnieuw 3 seconden ingedrukt te houden.

Symbool Waarde Verklaring

AWB 275 of 350 Type toestel

FILT 0 - 180 Aantal dagen dat filter in 
  gebruik is

AIR 0 - 400 Actuele lucht 
  volumestroom m³/h

BYP °C Temperatuur luchtstroom 
  woning in 

DATE dd/mm/yyyy Ingestelde datum

H1 Mo-Su Geprogrammeerde tijden
  per dag

5.5 Testmenu

Houd gedurende 3 seconden de  toets en  toets 
tegelijk ingedrukt. Het   symbool verschijnt in het 
display. Door herhaaldelijk de  toets of de  toets in te 
drukken kan het menu worden uitgelezen. Druk de  of 

 toets in om instellingen te wijzigen of het submenu te 
activeren.

 

* Zie onderstaande opmerking

Toets Symbool Functie Uitlezing Instelbereik

 BYP Bypass actief ON Uitleesbaar

 ALAR Alarm uitgang ON Uitleesbaar
  actief

 SAO Luchttoevoer °C Uitleesbaar *
  temperatuur 

 EAO Luchtafvoer °C Uitleesbaar *
  temperatuur

 EAI Luchtafzuig °C Uitleesbaar *
  temperatuur

 SAI Luchtaanzuig °C Uitleesbaar *
  temperatuur

 AIR Actuele m³/h Min - max
  volumestroom

 APPL Type toestel  cijfer 1 of 2
  1 = HRD275  
  2 = HRD350

 display Alle sybolen zichtbaar Uitleesbaar

 VER1 Versie display X.XX Uitleesbaar

 VER2 Versie X.XX Uitleesbaar
  hoofdprint

OPMERKING! 
 Temperatuursensoren zijn alleen 
uitleesbaar indien een bypass is 
aangesloten met de bijbehorende 
sensoren.
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5.5.1 Bypass / alarmcontact / sensoren testen

Na bovengenoemde handeling om in het testmenu te 
komen (zie hoofdstuk 5.5) verschijnt BYP ON op het 
display. De bypass is nu actief. Druk op de  toets, er 
verschijnt ALAR ON op het display. De alarmuitgang 
is nu actief en de bypass gaat weer in de normale 
bedrijfsstand. Druk nogmaals op de  toets, er verschijnt 
SAO (Supply Air Out) in het display met de temperatuur. 
Dit is de luchttoevoer temperatuur naar woning, de 
alarmuitgang is nu uitgeschakeld. Druk nogmaals op de 

 toets, er verschijnt respectievelijk EAO (Exhaust Air Out) 
luchtafvoer temperatuur naar buiten, EAI (Exhaust Air In) 
luchtafzuig temperatuur van binnen en SAI (Supply Air In) 
luchtaanzuig temperatuur van buiten. Indien de bypass 
niet is aangesloten of een sensor is defect of los, zal er --- 
weergegeven worden.

5.5.2 Ventilatoren testen

Door de  toets in te drukken verschijnt AIR op het display 
met daarachter de actuele volumestroom. Druk de  of  
toets in om de testvolumestroom te wijzigen.

5.5.3 Type toestel

Door de  toets in te drukken verschijnt APPL op het 
display met daarachter het type aanduiding. Druk  of 

 toets in om het type toestel te wijzigen. HRD275 = 1 en 
HRD350 = 2.

OPMERKING! 
 Het verkeerd instellen bij een HRD275 
heeft geen effect, bij een HRD350 
heeft dit een te lage maximale 
volumestroom tot gevolg.

5.5.4 Display test

Door de  toets in te drukken verschijnt het volledige 
display in beeld met alle functies weergegeven.

5.5.5 Softwareversie controle

Door de  toets in te drukken verschijnt de softwareversie 
in beeld, deze is enkel informatief. Druk de  of  toets in 
om het submenu te activeren en te wisselen in uitlezing 
tussen VER1 en VER2.

Om terug te gaan naar de normale weergave dient u de 
 en  toets opnieuw 3 seconden tegelijk ingedrukt te 

houden.

OPMERKING! 
 Door de  toets 10 seconden 
ingedrukt te houden wordt het toestel 
gereset naar de fabrieksinstellingen.

5.6 Overige symbolen

Op het display kunnen in normaal bedrijf de volgende 
symbolen zichtbaar zijn welke geen instelfunctie hebben:

OPMERKING! 
 De energieteller is indicatief. De 
aangegeven kWh (kiloWatt uur) is de 
totale besparing welke is verkregen 
door middel van warmteterugwinning 
met behulp van de AirMasterHRD. 
Dit wordt berekend op basis van 
het temperatuursverschil tussen de 
luchtaanzuig van buiten en lucht-
toevoer naar de woning gekoppeld 
aan de tijd. De teller loopt door tot 
9999 en zal dan op 0 herstarten. 
De energieteller wordt alleen 
weergegeven indien er een bypass is 
geplaatst.

5.7  Vorstbeveiliging

Het toestel is uitgerust met een vorstbeveiligingssensor. 
De vorstbeveiligingssensor meet de temperatuur van de 
uitlaatlucht. Daalt de temperatuur van de uitlaatlucht 
beneden 3 °C, dan wordt de ventilator voor afzuiglucht 
uitgeschakeld. Na een uitschakeling wordt de ventilator 
voor de afzuiglucht pas weer ingeschakeld, wanneer de 
temperatuur van de uitlaatlucht boven 8 °C gestegen 
is. Als de veiligheidsschakelaar tegen onderdruk is 
geactiveerd, schakelt de vorstbeveiligingssensor beide 
ventilatoren uit. De buitenluchtstroom kan aanmerkelijk 
koeler zijn dan de door de vorstbeveiligingssensor 
gemeten temperatuur van de uitlaatlucht, voordat de 
vorstbeveiliging wordt ingeschakeld. Het toestel kan 
blijven werken tot een buitentemperatuur van -7 °C.

5.8 Overdracht aan de gebruiker

Vul het bijgevoegde meetrapport (zie hoofdstuk 12) 
volledig in en geef deze documenten aan de gebruiker.
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6  RICHTLIJNEN VOOR INSTALLATIE EN BEDRIJF

6.1 Garantie 

AWB staat er voor in dat dit hoogwaardige 
kwaliteitsproduct vrij van fabricagefouten is. Daarvoor 
geeft AWB op de AirMasterHRD een garantie van 24 
maanden op fabricagefouten en onderdelen (met 
uitzondering van fi lters). Uitzondering hierop vormt de 
warmtewisselaar waarvoor een garantieperiode geldt 
van vijf jaar. Voor het overige zijn de garantiebepalingen 
conform de garantiekaart (bijgesloten in de verpakking). 
Reparaties en onderhoud tijdens de garantieperiode 
mogen enkel uitgevoerd worden door een erkende 
installateur. 

De garantie op het toestel vervalt indien: 
-  onderhoud, reparatie of wijzigingen zijn gepleegd 

aan het toestel of installatie door niet erkende 
onderhoudsmonteurs of installateurs 

-  in of aan het toestel sporen van oneigenlijk gebruik 
zichtbaar zijn 

- schade ontstaan door of tijdens transport.

6.2 Aansprakelijkheid

Het toestel is ontworpen om te functioneren in een balans 
ventilatiesysteem. Voor schade of letsel welke voortvloeit 
uit het oneigenlijk gebruik van het toestel kan de fabrikant 
niet aansprakelijk gesteld worden. Voorts is de fabrikant 
niet aansprakelijk voor schade of letsel welke het gevolg is 
van het niet opvolgen van de instructies zoals omschreven 
in dit installatievoorschrift op het gebied van veiligheid, 
bediening, onderhoud en installatie.

AANWIJZING! 
 Vervang de fi lters ten minste een 
keer per jaar of na maximaal 2000 
gebruiksuren. (zie hoofdstuk 7.5 
“Reserveonderdelen en toebehoren”). 
Bij sterke vervuiling moet het interval 
van de fi lterwissel verkort worden

AANWIJZING! 
 Om schade aan het toestel door 
ondeskundige werkzaamheden te 
voorkomen, mogen de hieronder 
beschreven onderhoudswerkzaamheden 
uitsluitend door daarvoor opgeleide 
medewerkers worden uitgevoerd. 

Het woningventilatiesysteem moet een keer per jaar worden 
onderhouden, om goed te blijven werken. Daarbij horen de 
volgende punten: 
- controleer de algemene toestand van het toestel. 
- verwijder vervuilingen op en in het toestel. 
- reinig of vervang vervuilde fi lters. 
-  reinig de condensafvoer en controleer de vrije 

doorstroom.
-  reinig vervuilde ventilatoren. 
-  controleer of het toestel, de afstandsbediening en de 

bypass goed werken.

ELEKTRICITEIT GEVAAR! 
 Gevaar door spanningsvoerende delen 
en aansluitingen. Schakelt u het toestel 
uit door de stekker uit het stopcontact 
te nemen, voordat u aan het toestel 
gaat werken!

LET OP! 
Neem altijd eerst de fi lters uit het 
toestel alvorens het voorpaneel wordt 
verwijderd (zie fi guur 7.1.1).

OPMERKING! 
 Gebruik geen agressieve vloeistoffen, 
schuur- of reiniging middel die de het 
toestel of onderdelen ervan kunnen 
beschadigen.

OPMERKING! 
 Alleen het gebruik van originele 
onderdelen garandeert de CE 
conformiteit van het AWB toestel.
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INSPECTIE EN ONDERHOUD 7

7.1 Toestel openen en sluiten

Verwijder eerst de fi lters alvorens het toestel te openen. 
Het toestel kan worden geopend nadat de borgschroeven 
zijn verwijderd (onderkant licht naar voren bewegen en 
vervolgens het geheel licht optillen zie fi guur 7.1.1).

Figuur 7.1.1

Om het apparaat te sluiten dient het voorpaneel eerst in 
de gleufjes aan de bovenzijde van het toestel te worden 
gehangen. Druk vervolgens het voorpaneel dicht en 
vergrendel deze door middel van de borgschroefjes. Plaats 
daarna de fi lters terug in het toestel.

7.2 Toestelfi lters reinigen of vervangen

ELEKTRICITEIT GEVAAR! 
 Gevaar door spanningvoerende delen 
en aansluitingen. Schakelt u het toestel 
uit door de stekker uit het stopcontact 
te nemen, voordat u aan het toestel 
gaat werken!

Volgens de standaard instellingen wordt ieder half jaar 
aangegeven op het display dat de fi lters gecontroleerd en/
of vervangen dienen te worden. Dit wordt dan aangegeven 
met de aanduiding FILT. Na het reinigen of vervangen van 
de fi lters moet de dagenteller voor het fi lter worden gereset.

LET OP! 
 Wanneer het fi lter vervuild raakt, 
stijgt het elektriciteitsverbruik van 
het apparaat en verslechtert de 
luchtkwaliteit.

LET OP! 
 De fi lterinzetstukken zijn aan één kant 
voorzien van uitsparingen, waarin 
de haken van de fi ltergrepen moeten 
vallen - let hier goed op wanneer u de 
onderdelen monteert.

Neem het fi lter uit het toestel. Indien er een bypass 
is gemonteerd dient tevens de bypassfi lter te worden 
vervangen. Zie hoofdstuk 7.3.

Figuur 7.2.1

Trek de handgrepen van de oude fi lters af. Druk nu de 
handgrepen op de nieuwe fi lters (let op de uitsparingen, 
zie fi guur 7.2.1.).

Figuur 7.2.2

Schuif de fi lters terug in het apparaat. Let op de uitsparingen 
zoals in fi guur 7.2.2 is te zien (ook bij de bypass). Reset de 
dagenteller van het fi lter: druk hiervoor 9 maal op de  
toets.
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Figuur 7.2.3

Zet door de  toets 3 seconden ingedrukt te houden de 
dagenteller van het fi lter weer op “0“. Het toestel voert 
gedurende 30 seconden een zelftest uit.

LET OP! 
 Wanneer er een bypass is gemonteerd: 
druk 10 maal op de toets om naar de 
aanduiding te gaan en de dagenteller 
van het fi lter te resetten.

Om terug te gaan naar de stan-
daardaanduiding: druk twee maal 
op de toets of wacht 10 
seconden, het display gaat terug 
naar de normale weergave.

U kunt de oude filters afvoeren 
met het gewone huisvuil.

7.3 Bypass fi lter controleren of vervangen

GEVAAR! 
 Levensgevaar door elektrische schok 
aan spanningsvoerende aansluitingen. 
Trek voor werkzaamheden aan 
het toestel de stekker uit de 
wandcontactdoos.

Het toestel kan uitgevoerd zijn met een bypass (optioneel) 
welke op het toestel is geplaatst.

Om het fi lter te controleren of te vervangen van de bypass 
gaat u als volgt te werk: Neem het fi lter uit de bypass zoals 
weergegeven in fi guur 7.3.1.

Figuur 7.3.1

Neem beide fi lters uit het toestel. Indien er een bypass 
is gemonteerd dient tevens de bypassfi lter te worden 
vervangen. Zie hoofdstuk 7.2.

7.4 Warmtewisselaar controle en reinigen

LET OP! 
 Steek geen vingers of voorwerpen in 
de wisselaar want daardoor kunnen de 
warmtewisselaar platen vervormen!.

LET OP! 
 De warmtewisselaar moet naadloos 
aansluiten tegen de voorzijde van het 
schuimrubber lichaam. Een uitstekende 
warmtewisselaar kan leiden tot 
lekkages en uitlopen van condens.

Indien naar verwachting de warmtewisselaar vervuild is, 
controleer deze dan visueel. Indien nodig reinig de 
warmtewisselaar als omschreven. Reiniging van de 
wisselaar is mogelijk met een stofzuiger of uitspoelen met 
water. Het gebruik van een compressor is niet toegestaan 
om te voorkomen dat de platen vervormen. Om de 
warmtewisselaar uit te nemen of te vervangen gaat u als 
volgt te werk:
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Figuur 7.4.1

Denk aan het uitnemen van de fi lters!

• Neem eerst het voorpaneel af. 
•  Klem vervolgens met een hand links boven en met een 

hand rechtsachter onder de twee aanzuigvlakken van de 
wisselaar vast. Beweeg nu de wisselaar in een horizontale 
beweging naar voren (zie fi guur 7.4.1).

•  Reinig de warmtewisselaar met een pH-neutraal 
afwasmiddel en lauwwarm water. Spoel deze nog een 
keer af met helder lauwwarm water. 

•  Laat de warmtewisselaar drogen. 
•  Terugplaatsen gebeurt in omgekeerde volgorde als 

hierboven omschreven.

LET OP! 
 Gebruik voor het reinigen van de 
warmtewisselaar uitsluitend een pH-
neutraal afwasmiddel en lauwwarm 
water. Andere reinigingsmiddelen, 
met name zuurhoudende 
reinigingsmiddelen, zoals bijvoorbeeld 
azijnreiniger, leiden tot beschadiging 
van het toestel.

LET OP! 
 Positioneer de wisselaar in de 
geleidingsgleuven en zorg dat u 
de wisselaar recht en horizontaal 
inbrengt.

OPMERKING! 
 Duw de wisselaar volledig terug in 
het toestel zodat de voorkant van de 
wisselaar gelijk ligt met de voorkant 
van het toestel.

7.5 Condensafvoer reinigen

Neem het voorpaneel af zoals omschreven in hoofdstuk 
7.1. Neem tevens de warmtewisselaar uit het toestel 
zoals weergegeven in fi guur 7.4.1. Neem vervolgens de 
condenswaterslang los en controleer of deze vrij is van 
blokkades. Vervang deze slang indien nodig. Controleer 
of de stankafsluiter is gevuld met water zodat geen 
afvoergeuren in het toestel kunnen terugstromen. Reinig 
het eventueel vervuilde condens opvangbakje (zie fi guur 
7.5.1). Reinig de condenssifon en vul deze met drinkwater.

.

Figuur 7.5.1
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7.6 Ventilator reinigen of vervangen

De ventilatoren kunnen met een kwast gereinigd worden. 
Reinig de ventilator volledig, zodat er geen kans op 
onbalans in de ventilator kan ontstaan. Om de ventilatoren 
uit te nemen of te vervangen gaat u als volgt te werk: 

-  neem de bedrading los van de print. De toevoerventilator 
(bovenste) is de rode stekker (stuursignaal) en de 
afzuigventilator (onderste) is de blauwe stekker 

-  neem de wisselaar uit het toestel zoals omschreven in 
hoofdstuk 7.1 (zie fi guur 7.6.1) 

-  neem de ventilator uit (zie fi guur 7.6.1 en 7.6.2) let hierbij 
op dat de ventilator horizontaal wordt uitgenomen 
zonder de EPP kunststof delen te beschadigen 

-  herplaatsen van de ventilatoren gebeurd in omgekeerde 
volgorde als hierboven omschreven.

Figuur 7.6.1

Figuur 7.6.2

7.7 Elektronica vervangen

Open het toestel zoals omschreven in hoofdstuk 7.1. 
Verwijder de stekkertjes aan de voorzijde van de print. 
Schuif de print enige centimeters naar voren. Verwijder 
de stekkertjes aan de achterzijde van de print. Verwijder 
de print uit het toestel. Herplaats de nieuwe print in 
omgekeerde volgorde als geïllustreerd bij fi guur 7.7.1.

LET OP! 
 Let op de volgorde van de stekkers bij 
los nemen en herplaatsen zie fi guur
7.7.1
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Figuur 7.7.1

7.8 Vorstsensor vervangen

Om te kunnen bepalen of de vorstsensor defect is dient 
de weerstand gemeten en vergeleken te worden met de 
waarden die zijn weergegeven in onderstaande tabel. 
Schuif de print enige centimeters naar voren. Verwijder 
het stekkertje van de vorstsensor aan de achterzijde van de 
print. Trek de sensor uit het EPP kunststof. Druk de nieuwe 
vorst sensor door het EPP kunststof zodat deze 2,5 cm uit 
blijft steken. Stop het stekkertje weer in de print en schuif 
de print weer naar achteren.

 Temperatuur voeler Weertandswaarde  (Ohm)

07079 C°02 – 
03355 C°01 – 
02324 C°5 – 
05623 C°0 
09352 C°5 
00991 C°01 
01751 C°51 
09421 C°02 
00001 C°52 
7508 C°03 
2356 C°53 
 7235 C°04 

Figuur 7.8.1

7.9 Voedingskabel 230 V~ vervangen

Indien de 230 V~ voedingskabel beschadigd of defect 
is, dient deze vervangen te worden door een originele 
AWB voedingskabel artikelnummer 0020025061. Voor 
AirMasterHRD275 of 350 (zie typeplaat): De bestaande 
kabel kan niet op dezelfde plaats herplaatst worden. 
Schuif de print naar voren en neem de bedrading van 
de voedingskabel los van de print. Verwijder de oude 
voedingskabel door deze af te knippen. 

Figuur 7.9.1

Breng de nieuwe voedingskabel aan in de EPP kunststof 
kabelgoot van linksboven het toestel naar rechtsonder in 
het toestel (zie fi guur 7.9.1). Voor AirMasterHRD275/3 of 
350/3 (zie typeplaat): Demonteer de voedingskabel 
rechtsonder in het toestel door de connector los te nemen 
van de print en de trekontlaster aan de onderzijde van het 
toestel los te nemen. Voer vervolgens de nieuwe kabel in 
het toestel. Sluit de kabel aan volgens onderstaande tabel 
(zie ook fi guur 4.8.7.1).

Kleur bedrading Aansluiting X9  

Groen / geel  Aarde  
L niurB

Blauw N
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7.10 Testbedrijf

•  Controleer alle functies en de juiste werking van het 
toestel en ExaControl L1 afstandsbediening.  

•  Controleer ook de juiste werking van de AirMaster 
bypass indien deze is toegepast (zie hoofdstuk 5.5 
Testmenu).

LET OP! 
 Levensgevaar door elektrische schok 
aan spanningsvoerende aansluitingen. 
Trek voor werkzaamheden aan 
het toestel de stekker uit de 
wandcontactdoos.

Na het uitvoeren van de inspectie- en 
onderhoudswerkzaamheden moet u het toestel 
controleren op goede werking: 
• Controleer of de toestelmantel goed is gesloten. 
•  Steek de stekker in de wandcontactdoos en neem het 

toestel in bedrijf. 
• Controleer het toestel op een foutloze werking. 
•  Controleer de afstandsbediening op een foutloze 

werking.

7.11 Toebehoren

Gebruikt u uitsluitend AWB onderdelen, welke via 
www.awbfi lters.nl of www.awb.nl of via uw installateur 
verkrijgbaar zijn.
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STORINGEN 8

Het Serviceteam dient ter ondersteuning van de installateur en is tijdens kantooruren te bereiken op nummer 0492-469 500.

gnissolpO kaazroO elortnoC gnimenraaw gnirotS

1.  Geen toevoerlucht Ventilatoren draaien Geen spanning Controleer  Herstel 
 en afvoerlucht beide niet op het toestel netvoeding 230 V~ netvoeding

gnavreV gnirekez fo tnirP gninnaps leW    
gnirekez fo tnirp tcefed letseot teh po   

,nelanak letsreH gnippotsreV nav gniremmeleB  neiaard nerotalitneV  
gniremmeleb redjiwrev nelanak nemortsthcul ed lew edieb  

2. Geen toevoerlucht   Toevoerventilator Geen spanning Controleer Herstel
 wel afvoerlucht draait niet op ventilator wel stekkerverbinding verbinding of 

gnilebakeb gnavrev ne tnirpdfooh po tnirp po gninnaps   
gnilebakeb    

gnavreV gnirekez fo tnirP  gninnaps neeG   
gnirekez fo tnirp tcefed tnirp tiunav   

,nelanak letsreH nav gniremmeleB tsiuj nelanaK  rotalitnev reoveoT  
redjiwrev ni moortsthcul ed netolsegnaa lew tiaard  

gniremmeleb laanakreoveot      

.2 eiZ .2 eiZ .2 eiZ seel .2 eiZ  thculreoveot leW .3
 geen afvoerlucht afvoerventilator

4. Geen display  Beide ventilatoren Geen spanning Controleer Herstel
 aanwezig  draaien niet op het toestel netvoeding 230 V~ netvoeding

gnavreV tnirpdfooH gninnaps leW   
tnirpdfooh tcefed letseot teh po   

letsreH raan gnilebakeB    

gnilebakeb 1L lortnoCaxE    
nekorbredno    

gnavreV 1L lortnoCaxE    
1L lortnoCaxE tcefed    

gnavreV 1L lortnoCaxE 1L lortnoCaxE neiaard nerotalitneV  
1L lortnoCaxE tcefed netolsegnaa deog lew  

gnavreV rotalitneV rotalitneV neiaard nerotalitneV  ed nav neE .5
rotalitnev snalabno / tcefed jirv tiaard etsiuj po  nerotalitnev 

 maakt lawaai volumestroom

redjiwreV fo ni gniremmeleB  tiaard rotalitneV    
gniremmeleb rotalitnev neget jirv tein   

Comm Err Zichtbaar in display Ventilatoren  Communicatiefout Herstelt zichzelf.
 tneid neduohnaa jiB tnirpdfooh nessut  neiaard   

)yalpsid( ecafretni resu  yalpsid ne %02 po   
nedrow et negnavrev )ecafretni resu(    

reelortnoC  41X gnagni rorrE  nee re sI yalpsid ni raabthciZ KCOL
fo gnidnibrevrood dnepoeg tcatnoc  raalekahcs)doon(   

raalekahcs netolsegnaa  netolsegnaa 41X po   

SAI Err Zichtbaar in display Temperatuursensor Sensor defect of Vervang sensor of
 gnidardeb sol gnidardeb netiub nav reoveot thcul   

EAI Err Zichtbaar in display Temperatuursensor Sensor defect of Vervang sensor of
gnidardeb sol gnidardeb nennib nav giuzfa thcuL   

EAO Err Zichtbaar in display Temperatuursensor Sensor defect of Vervang sensor of
gnidardeb sol gnidardeb  netiub raan giuzfa thcuL   

SAO Err Zichtbaar in display Temperatuursensor Sensor defect of Vervang sensor of 
 thcuL  raan reoveot  binnen bedrading los bedrading

SFAN Err Zichtbaar in display Ventilator draait Bedrading defect Vervang ventilator
gnidardeb fo     

tcefed rotalitneV tein tiaard rotalitneV laangis ohcat  neeG  

EFAN Err Zichtbaar display Ventilator draait Bedrading defect Vervang ventilator
gnidardeb fo     

tcefed rotalitneV tein tiaard rotalitneV laangis ohcaT neeG  

remitretlif teseR nekertsrev djit retliF eitcepsni gniliuvrev retliF yalpsid raabthciZ TLIF
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9 RESERVEONDERDELEN EN TOEBEHOREN

Alleen het gebruik van originele onderdelen garandeert de CE conformiteit van het AWB toestel.

letseoT gnivjirhcsmO edoclekitrA

9.1 Accessoires

letseoT gnivjirhcsmO remmunlekitrA

053DRH / 572DRH gnineidebsdnatsfa 1L lortnoCaxE 9626100200 

053DRH / 572DRH ssapyb retsaMriA 5425100200 

 0020020996 Filterset HRD275 / HRD350

ssapyB ssapyb tesretliF 7990200200 

 053DRH / 572DRH rosnesthcoV 119240000A 
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TECHNISCHE GEGEVENS 10

10.1 Toestel

053DRH retsaMriA 572DRH retsaMriA diehneE gnivjirhcseB

Lucht specificaties

004 592 h/³m laamixam tsgnerbpothcuL

053 572 h/³m laanimon tsgnerbpothcuL

07 05 h/³m laaminim tsgnerbpothcuL

562 071 aP fjirdeb laanimon jib etgoohreovpO

3 3 G / UE essalkretliF

52,0 52,0 ²m kuts rep kalvrepporetliF

Thermische specificaties

1,59 3,59 % 4002 - 8315 NEN sneglov tnemedner hcsimrehT

7- 7- C° )ruutarepmetnetiub( feitca gnigilievebtsroV

04 04 C° ruutarepmetsgnivegmo mumixaM

5 5 C° ruutarepmetsgnivegmo muminiM

Mechanische specificaties

709 x 680 x 521     709 x 680 x 471 mm D x B x H negnitemfA

49 45 gk thciweG

 mm thcul negnitiulsnaA ∅150, ∅160 en ∅180 ∅180 en ∅200

 muinimulA muinimulA  raalessiwetmraW laairetaM

25 84 )A(Bd )letseot nav retem 1( diuleG

Elektrische specificaties

05 / 032 05 / 032 zH / CA V gnideoV

30 12 W %03 negomrev nemonegpO

58 55 W %06 negomrev nemonegpO

295 571 W %001 negomrev nemonegpO

03 12 W negomrev nemonegpo laaminiM

350 210 W negomrev nemonegpo laamixaM

92,1 77,0 A emanpomoorts mumixaM

x2 x2 PI essalksdiehgilieV

10.2 ExaControl L1 afstandsbediening

diehneE gnivjirhcseB

42 CD V )sub( gninnaps gnideoV

Maximum omgevingstemperatuur °C 40

Minimum omgevingstemperatuur °C  5

71 Am emanpo moortS

Minimale bedrading aansluiting mm² 0,75

02 PI essalksdiehgilieV

43 x 251 x 001 mm D x B x H negnitemfA
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10.3 AirMaster bypass

diehneE gnivjirhcseB

21 CD V gninnaps gnideoV

Maximum omgevingstemperatuur °C 40

Minimum omgevingstemperatuur °C 5

002 Am emanpo moortS

Minimale bedrading aansluiting mm² 0,75

002 x 144 x 315 mm D x B x H negnitemfA

 mm thcul gnitiulsnaA ∅150, ∅160, ∅180, ∅200

10.4 Gegevens t.b.v. EPN berekening

In onderstaande tabellen staan de waarden vermeld die gebruikt dienen te worden voor de EPC-berekening. Het is 
belangrijk na te gaan volgens welke norm (1999 of 2004) gegevens ingevoerd dienen te worden in de EPC-berekening. 
Wanneer in de berekening het aantal ventilatoren “2” bedraagt dient het opgenomen vermogen, zoals vermeld op de 
TNO-gelijkwaardigheidsverklaring, gehalveerd te worden (zie onderstaande tabel). Dit, om te voorkomen dat het elektrisch 
opgenomen vermogen dubbel meegeteld wordt. Het rendement zoals in onderstaande tabel is vermeld bedraagt 95%. Dit 
wordt gehaald tot een buitentemperatuur van -7°C, zonder hulpenergie en zonder terugtoeren van de ventilatoren.

053DRH retsaMriA 572DRH retsaMriA diehneE gnivjirhcseB

 59 59 % tnemedneR

52,0 2,0 A emanpo moortS

032 032 CAV gninnaps gnideoV

2 2 latnaA nerotalitnevmoortskjileG

24 72 W negomrev nemonegpO

66,0 56,0 - ihP soC

52 52 W negomrev nemonegpO

81,0 81,0 A emanpo moortS

Volgens NEN 5138 2004: 60% van Qv (160/210 m³/h)

Volgens NEN 5138 1999: bij Qv = 150 m³/h
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10.5 Opbrengstgrafi ek AirMaster
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Parameter Default Instelling 1 Datum Monteur
 HRD275/HRD350

AIR1 95 / 120

AIR2 195 / 240

HIGH 295 / 360

AIR4 65 / 80

AIR5 130 / 160

FILT 180

Parameter Default Instelling 2 Datum Monteur
 HRD275/HRD350

AIR1 95 / 120

AIR2 195 / 240

HIGH 295 / 360

AIR4 65 / 80

AIR5 130 / 160

FILT 180

Parameter Default Instelling 3 Datum Monteur
 HRD275/HRD350

AIR1 95 / 120

AIR2 195 / 240

HIGH 295 / 360

AIR4 65 / 80

AIR5 130 / 160

FILT 180

11 INVULBLAD INSTELGEGEVENS
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Parameter Default Instelling 4 Datum Monteur
 HRD275/HRD350

AIR1 95 / 120

AIR2 195 / 240

HIGH 295 / 360

AIR4 65 / 80

AIR5 130 / 160

FILT 180

Parameter Default Instelling 5 Datum Monteur
 HRD275/HRD350

AIR1 95 / 120

AIR2 195 / 240

HIGH 295 / 360

AIR4 65 / 80

AIR5 130 / 160

FILT 180

Parameter Default Instelling 6 Datum Monteur
 HRD275/HRD350

AIR1 95 / 120

AIR2 195 / 240

HIGH 295 / 360

AIR4 65 / 80

AIR5 130 / 160

FILT 180
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12 FORMULIEREN

12.1 Formulier: Meetrapport voor inbedrijfstelling

Toevoerluchtstroom

Kamer Klep 1e Meting 2e Meting 3e Meting

Totaal

Afzuigluchtstroom

Kamer Klep 1e Meting 2e Meting 3e Meting

Totaal
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12.2 Rapport fi lterwissel

Datum Gebruiksuren Volgende wissel Naam
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12.3 Rapport hygiënecontrole

Datum Gebruiksuren Opt indruk fi lter Visuele inspectie van het systeem (bezemschoon) Naam
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EG-VERKLARING

EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES

Fabrikant: Apparatenfabriek Warmtebouw BV
Adres: Ringovenweg 4 - 5708 JX  HELMOND

 verklaart hiermede dat de toestellen met de typeaanduiding: 

 AirMaster HRD275/350

voldoet aan de volgende EEG richtlijnen:

73/23/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke voorschriften der 
 Lidstaten inzake elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde 
 spanningsgrenzen, gewijzigd door richtlijn 93/68/EWG

89/336/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke voorschriften der 
 Lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit gewijzigd door richtlijn  
 91/263/EWG, 92/31/EWG en 93/68/EWG.

Elke aanpassing aan toestel(len) en/of gebruik welke niet in overeenstemming is met de voor-
schriften daarvan, zullen leiden tot schending van deze verklaring van overeenstemming.

Helmond, januari 2006

V.P.M.M. De Vries
Algemeen Directeur
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CONTACT OPNEMEN MET UW INSTALLATEUR

            
DE GEGEVENS VAN U INSTALLATEUR

Sticker of stempel installateur

INDIEN ER GEEN STICKER OF STEMPEL VOORHANDEN IS STAAN HIERONDER      
DE GEGEVENS VAN UW INSTALLATEUR:

Adres  :

Plaats  :

Postcode  :

Telefoonnummer :

Faxnummer :

E-mail adres :

Internetpagina :

Mocht u geen contact krijgen met uw installateur, neem alleen dan contact op met AWB.
Belt u 0492-469 500 dan wordt er voor u gezocht naar de dichtstbijzijnde erkende installateur of 
kijk op www.awb.nl
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Postbus 12675
1100 AR Amsterdam

T 020 565 94 00
F 020 697 15 23
E info@awb.nl
I www.awb.nl
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