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1. Voorwoord
Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers en installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van het
ventilator type:
WPVP – ventilator met aansluitpijp
(wisselstroom)
WPVPe – ventilator met aansluitpijp (gelijkstroom)
WPVK – ventilator met korte aansluitpijp
(wisselstroom)
WPVKe – ventilator met korte aansluitpijp
(gelijkstroom)
WPVD – ventilator met voet (wisselstroom)
WPVDe – ventilator met voet (gelijkstroom)
Leest u voor gebruik deze handleiding zorgvuldig door.
Deze handleiding bevat alle informatie die bijdraagt aan
een veilige en optimale installatie. Zij is tevens bedoeld als
naslagwerk bij service en onderhoudswerkzaamheden,
zodat deze op een verantwoorde wijze kunnen worden
uitgevoerd.
Het apparaat is onderworpen aan voortdurende ontwikkeling en verbetering. Hierdoor is het mogelijk dat het
apparaat enigszins afwijkt van de omschrijvingen.
N.B.: Deze handleiding is met de grootste zorgvuldigheid
samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden
ontleend. Tevens behoudt zij zich te allen tijde het recht
voor om zonder voorafgaande mededelingen de inhoud
van deze handleiding te wijzigen.

Type

Voltage

Codenummer

Hertz

Fase

Stroom
Vermogen

Condensator

Beschermings
klasse

Isolatie
klasse

Serienummer

2.2 Garantiebepalingen
De fabrikant garandeert de ventilator voor een periode van
24 maanden na installatie tot een maximum van 30 maanden na productiedatum van de ventilator. Garantieclaims
kunnen alleen worden ingediend voor materiaalfouten en/
of constructiefouten ontstaan in de garantieperiode. In het
geval van een garantieclaim mag de ventilator niet worden
gedemonteerd zonder schriftelijke toestemming van de
fabrikant. Garantie op reserveonderdelen wordt alleen
verstrekt indien deze door de fabrikant zijn geleverd en
door een erkend installateur zijn geïnstalleerd.
De garantie vervalt indien:
• De installatie niet volgens de geldende voorschriften is
uitgevoerd.
• Onderdelen worden toegepast die niet door de fabrikant
zijn geleverd.
• De gebreken zijn ontstaan door verkeerde aansluiting,
ondeskundig gebruik of vervuiling van de ventilator.
• Er wijzigingen in de bedrading zijn aangebracht of
reparaties door onbevoegden zijn verricht.
• Niet geautoriseerde wijzigingen en/of modificaties aan
de installatie zijn aangebracht;
• De garantieperiode verstreken is.
• De aanwijzingen in deze handleiding niet opgevolgd zijn.
• (De)montagekosten ter plaatse vallen buiten de
garantiebepalingen. Indien binnen de garantietermijn een
defect optreedt, dan dient dit te worden gemeld bij de
installateur.
• Indien de ventilator onderdelen of procedures op een
andere wijze worden gebruikt dan in deze handleiding beschreven, of indien zonder onze toestemming
wijzigingen aan de ventilator worden aangebracht, dan
vervalt de geldigheid van de CE-markering.
• Berschenhoek behoudt zich het recht voor om de
constructie en/of configuratie van haar producten op elk
moment te wijzigen zonder de verplichting eerder geleverde producten aan te passen. De gegevens in deze
handleiding hebben betrekking op de meest recente
informatie. Ze kunnen op een later tijdstip gewijzigd
worden zonder voorafgaande waarschuwing.

Het typeplaatje is op de bovenzijde van de motorplaat
aangebracht (onder het demonteerbare deksel).

3. Toegepaste pictogrammen

2. Garantie en aansprakelijkheid

•

Let op!!

•

Elektrische spanning.

•

Bewegende delen.

•

Elektrische statische spanning.

2.1 Algemeen
De voor de WPV van toepassing zijn de algemene
leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de
Metaalunie en aangeduid als Metaalunie voorwaarden
voorheen als SMECOMAVOORWAARDEN, gedeponeerd
ter griffie van de Arrondissements-rechtbank te Rotterdam
op 1 januari 2001.
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4. Overzicht en principe
De ventilator maakt deel uit van het mechanische ventilatiesysteem en is bedoeld voor het afzuigen van vervuilde
binnenlucht. De ventilator kan zowel worden toegepast
als dakventilator met vrije aanzuiging alsmede worden
aangesloten op ventilatiekanalen. De ventilator kan worden
bediend met een drie- standenschakelaar.
De gelijkstroomversie ook d.m.v. radiografische bediening
(RF) of analoge bediening (0-10V). De ventilator kan ook
worden uitgerust met een motorloze wasemkap, geplaatst
boven het kooktoestel. Dankzij de wasemkap worden
kookluchtjes en vocht optimaal via het centrale systeem
naar buiten afgevoerd.
Bij het ontwerpen van het ventilatiesysteem is ervan uitgegaan dat de installatie 24 uur per dag in bedrijf is. Om zo
zuinig mogelijk met energie om te gaan, is een elektromotor toegepast met een laag stroomverbruik.
4.1 Informatie voor de installateur
De ventilator is opgebouwd uit een aluminium pijp en
een kunststof behuizing. Deze behuizing bestaat uit een
kelk, leidschoepen, een motorplaat, een deksel en een
luchtkap, de elektrische aansturing en de typeplaat zijn er
in opgenomen.
4.2 Elektrische gevaren
Tijdens de installatie of gedurende onderhoud, bestaat
het gevaar van een elektrische schok. Overtuig u van de
volgende veiligheidsmaatregelen alvorens te starten met de
installatie of onderhoud:
• Schakel altijd eerst de spanning uit of neem de steker
uit de contactdoos voordat er onderhoud aan de ventilator wordt uitgevoerd.
• Schakel de elektrische spanning pas in of steek de
steker pas in de contactdoos wanneer de ventilator is
geïnstalleerd en de deksel is gemonteerd.
4.3 Elektrostatische ontlading (ESD)
Indien er electronica moet worden uitgewisseld dan bestaat
het gevaar van elektrostatische ontladingen, waarbij de
printplaten defect kunnen raken. Neem daarom bij het
omgaan met printplaten altijd ESD remmende maatregelen,
zoals het dragen van een geaarde polsband.
4.4 Mechanische gevaren
Tijdens de installatie of gedurende onderhoud, bestaat het
gevaar van verwondingen tengevolge van draaiende delen.
Maak daarom de ventilator nooit open of koppel nooit
slangen af terwijl de ventilator in bedrijf is.

4.5 Veiligheidsvoorzieningen en maatregelen
• De ventilator kan niet worden geopend zonder gebruik
van gereedschappen;
• Met de hand aanraken van de ventilatoren mag niet
mogelijk zijn, daarom moet er kanaalwerk op de ventilator worden aangesloten. De minimale kanaallengte
bedraagt 900 mm.

5. Plaatsing WPVP(e)
De pijpventilator WPVP(e) is bedoeld voor de plaatsing op
een dak met een rechtstreekse aansluiting op de ventilatiekanalen. Voor de dakdoorvoer kan bij een plat dak gebruik
gemaakt worden van een plakplaat. Voor een dak met een
zekere hellingshoek moet een panstuk of loodslab worden
gebruikt. Na plaatsing van de plakplaat of het panstuk
wordt de perilex stekker, of het losse aansluitsnoer, van
bovenaf naar binnen geleid. De WPVP(e) dient onderdak
bevestigd te worden met de bijgeleverde beugel.
Let erop dat het aansluitsnoer niet tussen kelk
en plakplaat klem komt te zitten. Dit kan het
aansluitsnoer beschadigen.
Bevestig de WPVP(e) nooit met schroeven aan
de plakplaat.

6. Plaatsing WPVD(e)
De dakventilator WPVD(e) is bedoeld voor plaatsing op
een vlak dak. In de meeste gevallen zal de WPVD(e)
toegepast worden voor vrije afzuiging van ruimten. Daartoe
wordt de WPVD(e) met de voetplaat op een daarvoor
bestemde dakopstand (DOS245) gemonteerd. Bij het
plaatsen van de WPVD(e) op de dakopstand wordt het
aansluitsnoer eerst door de dakopstand naar binnen
geleid. De dakopstand kan ook worden uitgebreid met een
geluiddemper (GDH245). De voetplaat van de WPVD(e)
is tevens uitgerust met een aansluitkraag voor een kanaal
met flensaansluiting ø200 mm. Deze kan middels drie
M5x10 boutjes vastgezet worden. Gebruik een pakking of
afdichtband.
De ventilator mag niet meer dan 5° uit het lood
gemonteerd worden.
Zorg ervoor dat de vier hoeken van de ondergrond waarop de ventilator wordt gemonteerd in
één vlak liggen.
Het aansluitsnoer mag niet uit de trekont-lasting
van de voetplaat genomen worden.
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7. Plaatsing WPVK(e)

8. Aansluiten

De dakventilator WPVK(e) is bedoeld voor plaatsing op
een vlak dak met instortkanaal. Voor de dakdoorvoer dient
gebruik gemaakt te worden van een daarvoor bestemde
plakplaat.

De installatie moet met zo min mogelijk luchtweerstand en
vrij van lekkage worden gemonteerd. Gebruik van flexibele
leidingen moet daarom tot een minimum beperkt worden.
De aansluitmaat van de pijpventilator is ø124 mm.

9. Elektrisch algemeen

2
3
6
5
7

4

1
8

fig.1
5

Bij de WPVK(e) is een aansluitset meegeleverd. Als
eerste dient hiervan de werkschakelaar (1) met de vier
meegeleverde plaatschroeven op de beugel (2) te worden
geschroefd. Hiervoor dient eerst de werkschakelaar
gedemonteerd te worden. In de werkschakelaar wordt
aan beide zijden een wartel gedraaid. Vervolgens wordt
het snoer(3) dat uit de kelk komt, door de rechter wartel
(4) gehaald en op de werkschakelaar aangesloten zoals
weergegeven in het elektrisch schema (zie fig. 5 of 6).
Het snoer van de netaansluiting (5) dient vervolgens van
onderen in de standpijp gestoken te worden. Via het gat in
de standpijp kan het snoer door de wartel in de kelk (6)
weer naar buiten worden gehaald. Vervolgens kan dit snoer
via de linker wartel (7) op de werkschakelaar worden
aangesloten (zie fig. 5 en 6). Hierna moeten alle wartels
met trekontlasting vastgedraaid worden.
Vervolgens dient de WPVK(e) over de plakplaat te worden
geschoven tot de zwarte lippenring op de bovenzijde van
de plakplaat ligt. Hierbij wordt het schuim dat in de kelk
geplakt zit iets ingedrukt. Met de drie zelfborende schroeven(8) moet de WPVK(e) op de plakplaat worden vastgeschroefd. Dit gebeurt door deze in de kelk te schroeven ter
plekke van de drie markeringstekens.
De ventilator mag niet meer dan 5° uit het lood
gemonteerd worden.
Aan de onderzijde van de werkschakelaar zit een
gaatje voor condensafvoer
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Het apparaat is standaard te schakelen op 3 standen en
dient aangesloten te worden volgens één van de bijgevoegde aansluitschema’s (zie fig.5 en 6) en moet voorzien
zijn van aarde. Het apparaat dient geïnstalleerd te worden
conform NEN 1010 en de plaatselijk geldende voorschriften. Bij de uitvoering zonder perilex stekker dient het
aansluitsnoer door een installateur te worden aangesloten.
Het aansluitsnoer moet dan met een trekontlasting worden
vastgezet. Indien het apparaat is uitgevoerd met een Perilex
stekker, mag de stekker pas in de wandcontactdoos
geplaatst worden wanneer alles is geïnstalleerd. Alle apparaten zijn standaard uitgerust met een werkschakelaar.
Het apparaat is niet geschikt voor aansluiting op
het draaistroomnet.

10. Inregelen (ventielen, ventilator)
Wisselstroomversie
Sluit de ramen en deuren. Zet het systeem in de hoogste
stand en zet de ventielen maximaal open. Regel de
ventielen in op het juiste debiet per ruimte. Noteer de
inregelstand van de ventielen.
Gelijkstroomversie
Sluit de ramen en deuren. Zet het systeem in de hoogste
stand en zet de ventielen maximaal open. Meet de totale
luchthoeveelheid op de ventielen. Stel m.b.v. de dipswitches het systeem af op de juiste totaalcapaciteit. Regel
de ventielen in op het juiste debiet per ruimte. Kruis de
standen van de dipswitches aan in de tabel.
Noteer de inregelstand van de ventielen.
Instellingen DIP- switches
Op de aansturingsprint zijn een aantal schakelaars (DIP)
aanwezig, waarmee een aantal extra instellingen kunnen
worden gedaan. Met de schakelaars 1 t/m 4 (zie fig.
3) kan de snelheid van de ventilator nog extra worden
aangepast bij stand 2 en 3. Dit kan nodig zijn indien er
lange aan- of afvoerkanalen worden gebruikt.
Schakelaar 5 en 6 (zie fig. 3) worden gebruikt voor de
instellingen bij een externe aansturing van het ventilatiesysteem.

11. Instellingen voor de gelijkstroomventilator
Jumperinstelling (zie fig. 2)
Met de jumper zijn 3 verschillende ingangen te kiezen.
• Perilex ingang (fabrieksinstelling)
• Extern 0-10Volt signaal. Dit signaal is aan te sluiten op
de klemmen met aanduiding 0-10V/GND/10V (fig.6)
• RF (draadloze radiografische afstandbediening). Hiervoor
is de Berschenhoek schakelaar(RFZ), ontvanger/opsteekprint na te leveren .
Dipswitch instellen (zie fig. 3)
Met de Dipswitch kunnen 9 capaciteitslijnen worden
gekozen.
• Stand laag- geen keuze
• Stand midden keuze tussen 4 lijnen
• Stand hoog keuze uit 4 lijnen.

Perilex jumperstand (zie fig. 2)
• Aansturing via perilex ingang
0-10Volt ingang
Plaats de jumper in de onderstaande stand (zie fig. 2)
• Voor variabel (traploos regelen) zet DIP 5 op On.
• Voor regelen in 3 standen zet DIP5 op Off.
(tabel DIP1 t&m 4 wordt gebruikt).
• <5Volt is laag
• Tussen 5Volt en 9Volt is midden
• Hoger dan 9Volt is hoog.
RF (optioneel)
Zet de jumper in onderstaande stand (zie fig. 2)
Plaats de RF opsteekprint (zie fig. 7)

Jumperinstelling

Jumper

Perilex ingang (fabrieksinstelling)

fig. 2


Setting

Pst

Qv

DIP-1

DIP-2

DIP-3

DIP-4

Low

Speed
1

30

155

On/Off

On/Off

On/Off

On/Off

Medium

2

45

200

On

On

On/Off

On/Off

3

55

225

On

Off

On/Off

On/Off

4

70

250

Off

On

On/Off

On/Off

5

85

280

Off

Off

On/Off

On/Off

6

110

310

On/Off

On/Off

On

On

7

125

330

On/Off

On/Off

On

Off

8

150

360

On/Off

On/Off

Off

On

9

185

400

On/Off

On/Off

Off

Off

High

Adjustment 0-10V mode

DIP-5

DIP-6

Variable

On

On/Off

Fixed speeds 3 steps

Off

On/Off

<3,6 motor off

On/Off

On

<3,6 motor speed 1

On/Off

Off

fig. 3
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11.1 Meer lucht in hoogstand
(wisselstroomventilator)
De toegepaste condensatormodule is zodanig uitgevoerd dat, in de hoogste stand van de ventilatie, twee
ventilatieniveaus gekozen kunnen worden: “Hoog” en
“Maximaal”, in het geval een groter ventilerend vermogen
van het apparaat gewenst wordt, bijvoorbeeld doordat het
kanaalsysteem een hogere weerstand heeft, kan door een
eenvoudige aanpassing het maximum vermogen ingesteld
worden. Standaard is het apparaat op de karakteristieken
“Laag”, “Midden” en “Hoog” afgesteld. De aanpassing
wordt als volgt uitgevoerd:
Schakel het apparaat uit met de werkschakelaar.
Demontage:
1. Draai de inbusbout M5 (fig. 4 pos.1)los en neem de
luchtkap en het deksel van de ventilator af.
2. Verwijder de kap over de condensatormodule.
3. Draai de condensatormodule om zodat de kroonsteen
toegankelijk is.
4. Verwijder de draad (grijs) bij aansluiting “L1” en plaats
deze bij “U1” in de aansluiting, (zie schema fig. 5).
Montage:
1. Zorg dat de delen onder het deksel goed zijn gemonteerd en niet boven de rand uitsteken.
2. Plaats de deksel en de luchtkap en draai de inbusbout
M5 (fig. 4 pos.1)weer vast.
3. Schakel het apparaat weer in met de werkschakelaar en
controleer op de juiste werking.

Voor een optimaal binnenklimaat wordt het volgende
geadviseerd:
• Hoogstand bij koken of bij gebruik van de badkamer en
het toilet (Stand 3);
• Middenstand bij normaal gebruik, wanneer er een of
meerdere personen in de woning aanwezig zijn (Stand 2);
• Laagstand ‘s nachts en in geval van afwezigheid (Stand 1).

13. Onderhoud gebruiker
De gebruiker dient er op toe te zien dat de ventilator om de
3 jaar wordt gecontroleerd door de installateur en, indien
nodig gereinigd.
Reinigen ventilatieventielen
Reinig de ventilatieventielen met water en zeep. Neem
hiervoor de ventielen uit het kanaalsysteem.
Zorg dat de ventielen niet onderling worden
verwisseld en dat de instellingen niet worden
gewijzigd.

14. Onderhoud voor de installateur
Het onderhoud dient te geschieden met elektrisch afgeschakelde motor en met de steker uit de contactdoos.
1

2

12. Bediening
Voor het goed functioneren van de ventilator moet aan een
aantal belangrijke voorwaarden worden voldaan:
• Zorg voor voldoende luchttoevoer. Open daarvoor
bijvoorbeeld een klapraampje of de ventilatieroosters
boven de ramen.
• Indien de woning is voorzien van niet-afsluitbare luchttoevoeropeningen, zoals luchtroosters boven de ramen,
laat deze dan open. Plak deze roosters niet af of stop ze
niet dicht.
• Indien een motorloze wasemkap is geplaatst boven
het kooktoestel, dan wordt de ventilator bediend met
de schakelaar van de wasemkap. Hiermee wordt het
systeem in de hoog- (kook-), midden- of laagstand
geschakeld.
• Wanneer er geen motorloze wasemkap is geïnstalleerd,
dan bevindt zich op de keukenmuur een drie- standenschakelaar, waarmee de ventilator in drie verschillende
standen geschakeld kan worden.
Het is niet toegestaan een wasemkap met motor
op het systeem aan te sluiten.
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4
5
8

9

6

7

fig. 4
Reinigen ventilator
Demonteer het deksel en het ventilatordeel volgens de
hierna genoemde procedures. Reinig de ventilator met
water en zeep.
Voorkom dat er water of zeep in de motor komt.
Voorkom onbalans; zorg dat al het vuil is verwijderd.

Deksel (pos. 2)
Onder het deksel bevinden zich het typeplaatje, het ventilatordeel en de aansturing van de motor.

Zorg er voor dat het snoer niet tussen het ventilatordeel en het schoependeel komt te zitten.

Demontage:
Draai de inbusbout M5 (pos. 1) los en neem de luchtkap
en het deksel van de ventilator af.
Montage:
Zorg dat de delen onder het deksel goed zijn gemonteerd
en niet boven de rand uitsteken. Plaats de deksel en de
luchtkap en draai de inbusbout M5 (pos. 1) weer vast.
Controleer of het deksel goed vast zit.
Condensatorblok (pos. 8) (wisselstroom)
Demontage:
Druk met een schroevendraaier een klikverbinding aan één
kant van het condensatorblok opzij en trek tegelijkertijd
het blok omhoog. Neem het blok uit het ventilatordeel en
koppel de aansluitingen los.
Montage:
Sluit de bedrading van de ventilator aan op het condensatorblok. (schema fig. 5)
Druk het condensatorblok recht tussen de nokjes op het
ventilatordeel. Druk het condensatorblok nu aan totdat de
verbindingen vastklikken.
Besturingsprint (pos. 4) bij de gelijkstroom
uitvoering
Verwijder het printdeksel (pos. 3) alvorens de besturingsprint te demonteren.
Demontage:
Druk met een schroevendraaier een klikverbinding aan één
kant van de besturingsprint opzij en trek tegelijkertijd het
blok omhoog (pos. 8). Neem het blok uit het ventilatordeel
en koppel de aansluitingen los.
Montage:
Sluit de bedrading van de ventilator aan op de besturingsprint. Druk de besturingsprint recht tussen de nokjes op
het ventilatordeel. Druk de besturingsprint nu aan totdat de
verbindingen vastklikken.
Ventilatordeel (pos. 9)
Demontage:
Draai de bouten M5 (4x)(pos. 6) los.
Neem het ventilatordeel van de behuizing.
Let op!! Zorg er voor dat de voedingskabel
voldoende ruimte heeft.
Montage:
Plaats het ventilatordeel terug op de behuizing zodanig dat
de sleuven in de onderzijde van het ventilatordeel over de
bovenrand van de schoepen vallen.
Draai de bouten M5 (4x)(pos. 6) weer vast.
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15. Storingswijzer
Klacht/storing

Controle/actie

WPVPe, WPVDe, WPVKe
Standenregeling niet goed

Controleer de dipswitch instelling
Controleer de spanning:
Laag: 230V op L3
Midden: 230V op L3 en L2
Hoog: 230V op L3 (+L2) en L1

Motor draait niet

Controleer de dipswitch instelling.
Controleer de spanning laag/midden en hoog.
Controleer op de print de voedingsspanning naar de motor,
230V op L en N.
Geen spanning, de print is defect.
Controleer de stuurspanning voor de motor op de print.
Spanning meten tussen GND en 0-10V (0V is it en 10V is
100%).
Geen spanning, dan de print vervangen.

WPVPe, WPVDe, WPVKe
Standenregeling niet goed

Controleer de spanning
Laag: 230V op L3
Midden: 230V op L3 en L2
Hoog: 230V op L3 (+L2) en L1

Toerental ventilator komt niet overeen
met de schakelstand

Controleer de spanning laag/midden en hoog. Is dit goed,
dan de condensatormodule vervangen.

Motor draait niet

Controleer de spanning laag/midden en hoog.
Wanneer de ventilator bromt en niet op toeren kan komen,
kan de motorcondensator defect zijn.
Dan de condensatormodule vervangen.
230V rechtstreeks op L3 en U1 zetten. Draait de ventilator,
condensatormodule vervangen. Draait de ventilator niet,
dan de motor vervangen.
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16. Aansluitschema
Condensatormodule
230V 50Hz

L = LAAG LOW NIEDRIG BAS
M = MIDDEN MEDIUM MITTEL MOYEN
H = HOOG HIGH HOCH HAUT

L

H

M

N L3 L2 L1 U1

ZWART BLACK
SCHWARZ NOIR

BRUIN BROWN
BRAUN BRUN

1~
BLAUW BLUE
BLAU BLEU
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Bij het aansluiten van RF regeling is het aansluiten van de draden
op de werkschakelaar nummer 6 (zwart) en nummer 8 (grijs) niet nodig.
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fig. 6b
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Plaatsing RF opsteekprint
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17. Maatschetsen
Maten in milimeters.
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18. Specificaties
Voedingsspanning: 230V±10%, enkelfase, 50Hz
Minimum omgevingstemperatuur: -10°C
Maximum omgevingstemperatuur: +50°C

19. Einde levensduur
Aan het eind van de levensduur van de ventilator is de
gebruiker verantwoordelijk voor een veilige demontage
van de ventilator en voor een afvoer van de onderdelen, overeenkomstig de ter plaatse geldende wetten of
verordeningen.
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fig. 10
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