Bedieningsinstructie ClimaRad Ventura V1C
Werkingsprincipe ClimaRad Ventura V1C
De ClimaRad Ventura V1C beschikt over sensoren voor CO2, luchtvochtigheid, binnen- en buitentemperatuur. Ze
meten de luchtkwaliteit en bepalen automatisch de benodigde ventilatie per vertrek. Het toestel beschikt mede
over convectoren, waardoor de unit kan ventileren, verwarmen en (optioneel) koelen.

ClimaRad Ventura V1C

Bediening ClimaRad Ventura V1C
Het bedieningspaneel bevindt zich aan de voorzijde van het toestel. Op pagina 2 van deze instructie vindt u de
functietoetsen en meldingen van het betreffende paneel.
De ClimaRad Ventura V1C in uw vertrek is door de installateur optimaal ingesteld en werkt volledig automatisch.
Daarom leggen wij alleen de functietoetsen uit die voor u relevant zijn in het dagelijks gebruik.
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U kunt zelf de gewenste temperatuur bepalen door aan de instelring te draaien. Draai naar
links voor een lagere temperatuur, naar rechts voor een hogere temperatuur.
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AUTO

Automatische regeling: De ventilatie, verwarming en koeling in het
vertrek worden automatisch geregeld door uw ClimaRad Ventura, die
op basis van CO2-metingen en temperatuur functioneert.

•

Temperatuur: U kunt zelf uw gewenste temperatuur instellen met de +
en de – op uw bedieningspaneel om de ruimte te verwarmen en
optioneel koelen.

AUTO

Ventilatie (manual): Met deze functie schakelt u de ventilatiestand van
uw toestel in. U kunt vervolgens de + en de - op uw bedieningspaneel
gebruiken om de ventilatiesnelheid te bepalen. Na een periode van 8
uur schakelt uw toestel terug naar de automatische regeling. Gebruik
deze functie bijvoorbeeld in de zomer wanneer u ’s nachts de
temperatuur in uw opgewarmde ruimte enkele graden wilt verlagen
(zomernachtventilatie).
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Kinderslot: Deze toetsencombinatie vergrendelt uw bedieningspaneel.
Druk de aangegeven toetsen gedurende 4 seconden tegelijkertijd in.
Wilt u de vergrendeling opheffen, voer de handeling dan nogmaals uit.
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Pauze: Gebruik deze functie wanneer u tijdelijk niet wilt ventileren.
Na een periode van 4 uur schakelt uw ventilatie-unit terug naar de
automatische regeling.

Meldingen
Kinderslot: Het kinderslot is ingeschakeld.

•

Uitschakelen

4 sec. tegelijkertijd indrukken

Storing: Er is een storing opgetreden. Neem contact op met uw
installateur of woningcorporatie.

Filter vervuild: Vervang de luchtfilters of neem hiervoor contact
op met uw installateur of woningcorporatie. Druk na vervanging
6 seconden lang op de + en de - toets.

6 sec. indrukken

•

Functietoetsen installateur/beheerder
Koelingfunctie uit/aanzetten: Alleen van toepassing bij systeem met koelinstallatie. U
schakelt deze in of uit door 5 sec. op de knop te drukken.
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