TECHNISCHE FICHE

CODUMÉ SCVU2
Een vooruitstrevende techniek!

form

on
EPB c

De Codumé SCVU2 ventilator is het neusje van
de zalm voor lokale en gedecentraliseerde ventilatie.
Met een permanent debiet van 18 m³/u kan dit oplopen
tot een debiet van 83 m³/u, waardoor de ventilator
beantwoordt aan de vereisten van de EPB normering
voor ieder te ventileren lokaal in een woning. Geen
enkele andere ventilator kan tippen aan een elektrisch
verbruik van 1,1 Watt en 10 dB(A) op constant minimum
debiet.
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1 . TECHNISCHE KENMERKEN
SCVU2
Voeding

Mono 230 V – 50 Hz

Opgenomen vermogen

1.1 - 5 W

Beschermingsklasse

IP 24

Maximum lengte kanaal

6m

Beschikbare druk aan afvoerzijde

110 Pa

Klasse

II

Maximum temperatuur
Debiet max

40 ° C
85 m3/h

Geluidsniveau

10 tot 23 dB(A)

Fabrieksinstellingen:
Ruimte
WC

Basisventilatioe
18 m3/h

Gesloten keuken/badkamer

30 m3/h
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2 . INSTALLATIE
MUURINSTALLATIE

Maak de juiste keuze voor de plaatsbepaling rekening
houdend met de bron van vervuiling en de mogelijkheid
voor elektrische aansluiting. In geval van onderhoud
ervoor zorgen dat de ventilator gemakkelijk toegankelijk
is. Het apparaat mag niet geplaatst worden op minder
dan 1m van een keukenuitrusting om aantasting van
vocht en warmte te vermijden.

Geschikt voor :
> nieuwbouw, sociale woningbouw, renovatie en
vervangingsmarkt
Toepassingsgebieden in de woning (EPB) :
> badkamer, douche, berging, wc, open of gesloten
keuken

Het voordeksel verwijderen door naar links te
draaien, daarna 3 schroeven van de
elektrische motorkap losschroeven.

Voorzichtig de motorkap openen totdat de
scharnier volledig opengedraaid is.

De lengte van het kanaal aanpassen volgens
de behoefte.

De externe en interne afwerking van de
wand verzekeren , maar het kanaal niet
vervormen.

Het apparaat zodanig plaatsen dat het
symbool(dubbele pijl) naar boven gericht is.

Het apparaat op de muur bevestigen met 4
meegeleverde schroeven en eveneens de
voedingskabel in de voorziene gleuf laten
passeren.

De elektrische motorkap sluiten.

Met behulp van de 3 schroeven de motorkap
herbevestigen en het voordeksel terugplaatsen
(draaien naar rechts en klikken).

Een buitenrooster plaatsen aan de
uitlaat (niet meegeleverd)
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Plafondinstallatie

Maak de juiste keuze voor de plaatsbepaling rekening
houdend met de bron van vervuiling en de mogelijkheid
voor elektrische aansluiting. In geval van onderhoud
ervoor zorgen dat de ventilator gemakkelijk toegankelijk
is. Het apparaat mag niet geplaatst worden op minder
dan 1m van een keukenuitrusting om aantasting van
vocht en warmte te vermijden.

Het voordeksel verwijderen door naar links te draaien,
daarna 3 schroeven van de elektrische motorkap
losschroeven.

Voorzichtig de motorkap openen totdat de
scharnier volledig opengedraaid is.

2 openingen voorzien voor het apparaat en
de kabeldoorgang.

Het apparaat op het plafond bevestigen met
4 meegeleverde schroeven en eveneens de
voedingskabel in de voorziene gleuf laten.

De buis (stijf of flexibel) op het apparaat
bevestigen.

De elektrische motorkap sluiten.

Met behulp van de 3 schroeven de motorkap
herbevestigen en het voordeksel
terugplaatsen(draaien naar rechts en klikken).

Een buitenrooster plaatsen aan de
uitlaat (niet meegeleverd).

Een buitenrooster plaatsen aan de
uitlaat (niet meegeleverd).

effet.

effet.
effet.
effet.
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Een buitenrooster plaatsen aan de
uitlaat (niet meegeleverd).
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ELEKTRISCHE AANSLUITING
• De kabels op de juiste lengte strippen.
• De kabel door het kabelgat(A) steken en de kabel
vastklemmen met kabelklem(B)
• De kabels op het kabelblok aansluiten volgens
schema.
• Het apparaat is van het type klasse II, dubbel
geïsoleerd en aarden is niet vereist. Er is wel een
mogelijkheid voorzien voor aarden voedingskabel(D).

Aarding : aansluiting overbodig
Blauw

Fase

N
Schakelaar

L1
L

De schakelaar is niet meegeleverd. Deze laat toe de
‘boost’ functie manueel te bedienen en kan eveneens
dienen als lichtschakelaar.
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Kamer selectie :
• Sanitair
• Keuken

Verminderde debiet

BOOST Debiet

Stroomaanpassingen
SMART Humidistat
SMART Timer

Regeling

Controleer eerst de elektrische aansluitingen, zet
daarna de ventilator onder spanning.
De 1ste maal flikkeren de keuzetoetsen ‘badkamer’ en
‘keuken’, om aan te duiden dat een correcte regeling
moet ingesteld worden. Als er binnen de 15 minuten
geen keuze is gemaakt, wordt het apparaat automatisch
geregeld op ‘badkamer’ modus met de ingestelde
fabriekswaarden.
Eenmaal men gestart is met het instellen van de
parameters beschik je over 10 seconden om deze aan
te passen, anders worden deze op de ingestelde waarde
vastgelegd.

Functie Toilet

• Druk op de keuzetoets ‘badkamer’
, de controlelamp ‘badkamer’ licht op, en de keuzeknop
flikkert.
• Het debiet van de ‘boost’ modus(voor muurmontage)
is ingesteld op 30 m³/h, in de fabriek) Om het debiet
te verhogen/verlagen, druk op de toets +/- en daarna
op de toets
, om te bevestigen, en de toets blijft
branden.
• De
toets begint nu te flikkeren.
• Het debiet van de ‘…’ modus(voor muurmontage) is
ingesteld op 18 m³/h in de fabriek).
• Om het debiet te verhogen/verlagen, druk op de toets
+/- en daarna op de toets
om te bevestigen, en de
toets blijft branden.
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Opmerking: Eenmaal men
gestart is met het
instellen van de
parameters beschik je
over 10 seconden om deze
aan te passen, anders
worden deze op de
ingestelde waarde
vastgelegd.

Functie Keuken en Badkamer :

• Druk op de keuzetoets , de controlelamp ‘keuken’ licht
flikkert.
op, en de keuzeknop
• Het debiet van de ‘boost’ modus (voor muurmontage)
is ingesteld op 45 m³/h, in de fabriek. Om het debiet te
verhogen/verlagen, druk op de toets +/- en daarna op
de toets
om te bevestigen, en de ‘boost’ toets blijft
branden.
• Het debiet van de modus (voor muurmontage) is ingesteld
op 20m³/h in de fabriek.
• Om het debiet te verhogen/verlagen, druk op de toets +/en daarna op de toets
om te bevestigen, en de toets
blijft branden.
Indien de parameters vastgelegd zijn en het is nodig de
regelingen te wijzigen, druk dan gelijktijdig de toetsen
(+/-) gedurende 3 seconden in om de vorige regelingen op
te roepen en deze te wijzigen.
Het is echter mogelijk de fabrieksparameters opnieuw
in te stellen door gelijktijdig de toetsen (+/-) 10 seconden
in te drukken, alle lampen flikkeren en een nieuwe
parameterinstelling is mogelijk.

Kijk op de werking van het toestel

Eenmaal het toestel in werking is (volgens de
fabrieksinstellingen of de instellingen van de gebruiker),
gaan de lampen uit na 10 seconden zonder tussenkomst
op het bedieningspaneel. Het is dan mogelijk de toestand
van werking zichtbaar te maken door gelijk welke toets
op het bedieningspaneel in te drukken, de lampjes die
branden geven dan de functies aan die werken.

Werking aan/uit Smart ‘Vochtigheid’

Druk op de toets om de Smart vochtigheid te activeren,
daardoor zal het debiet aangepast worden volgens
de vochtigheid in de lucht, en bij verhoging van
vochtigheid(douche/bad..) gedetecteerd door het
apparaat in de modus ’boost’ werken. Bij verlaging
van de luchtvochtigheid keert deze terug naar het
verminderde debiet.
• Druk op gelijk welke toets op het bedieningspaneel om
de toestand van werking te tonen.
• Werking(lamp brandt) of uit(lamp uit) door indrukken
van de toets.
• De functies Smart Vochtigheid en Smart Timer kunnen
ter zelfde tijd geactiveerd worden.

Periode van initiële werking
In ‘boost’ modus bevolen door
gebruiker

na- draai periode

0 tot 5 min

0 min

5 tot 10 min

5 min

10 tot 15 min

10 min

Meer dan 15 min

15 min

Werking aan/uit Smart ‘Timer’

Druk op de toets om de Smart ‘timer’ te activeren,
daardoor wordt de na- draaiperiode bepaald , t.t.z.
de periode van werking in modus ‘boost’, nadat de
gebruiker het debiet vermindert heeft bij middel van een
schakelaar(niet meegeleverd).
De na- draaiperiode hangt af van de initiële duur van de
werking in de ‘boost’ modus, gegeven door de verbruiker.
•D
 ruk op eender welke toets van het paneel om zijn
werkingsstaat te kennen.
• Activeer (lamp licht op) of desactiveer (lamp uit) de
SMART Timer functie door op volgende toets
in te
drukken
•D
 e SMART Humidistat en SMART Timer kunnen
tegelijkertijd geactiveerd worden.
Opmerking: D
 e ingestelde regelingen blijven geregistreerd bij een
onderbreking van de voedingsspanning.
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« GEEN LEVEN ZONDER LUCHT »
Codumé heeft als doel de luchtkwaliteit te verbeteren in alle soorten gebouwen
waar mensen vertoeven, werken en vrije tijdsactiviteiten beoefenen. Codumé
stelt hiervoor performante totale ventilatie oplossingen voor op basis van hoge
rendementsproducten
De Codumé waarden geven uitdrukking aan onze unieke visie op het
bedrijfsleven en ze weerspiegelen ook ons engagement om op een open
manier te communiceren en samen te werken met onze partners.

T +32 2 511 20 10
F +32 2 511 23 59
I info@codume.eu
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Onze waarden maken integraal deel uit van onze dagelijkse activiteiten en
vormen onze gedragscode. Bij elke beslissing laten we ons hierdoor leiden.
Ze bepalen mee hoe we er als professionele speler uitzien en die Codumé zo
bijzonder maakt. De kennis en de voeling met het terrein,
de bereidheid om verder te gaan dan gewone handelsrelaties met al onze
klanten en leveranciers, … Kortom : U zit goed bij Codumé !

