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Pascalle+
> EPC reductie 0,17
> Intelligente schakeling
> Volledig draadloos
> Eenvoudige bediening
> Meer comfort, minder energie
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Wat is Pascalle+ ?

2

Visuele systeemweergave

Pascalle+ is een traditioneel ‘ventilatiesysteem C’ met natuurlijke luchttoevoer en mechanische luchtafvoer, maar dan slimmer geregeld. Het
bestaat uit zelfregelende toevoerroosters en een mechanische afvoerunit
(woonhuisventilator) voorzien van een gelijkstroommotor. In de keuken
wordt een speciale Pascalle+ schakelaar gemonteerd. Deze komt in
de plaats van de bekende driestanden schakelaar. Deze elektronische
schakelaar bedient de mechanische afzuiging. De schakelaar is voor te
programmeren met een ventilatieprogramma dat afgestemd kan worden
op de normale bezetting van de woning. Tevens kan er handmatig naar
hoogstanden geschakeld worden bij gebruik van bijvoorbeeld de douche
of bij kookactiviteiten. De ingebouwde timers zorgen ervoor dat de afzuiging na verloop van tijd weer terugschakelt naar het basisprogramma.
Energiebesparing
De zelfregelende roosters zorgen er voor dat er niet méér lucht door het
rooster binnenkomt dan de vastgestelde nominale capaciteit. Dit resulteert niet alleen in een verbetering van het comfort (nog minder kans op
tocht) maar levert ook een energiebesparing op, die kan worden gewaardeerd in de Energieprestatie Normering. Hetgeen in dit geval leidt tot een
verbetering van de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) van +/- 0,05. De
maximaal haalbare verbetering met een zelfregelend rooster dus (gelijkwaardigheidsrapport TNO beschikbaar). Door tevens de luchtdichtheid
van de woning te verbeteren en voor de mechanische afzuiging een gelijkstroommotor in te schakelen, kan de cumulatieve verbetering oplopen tot +/- 0,12. Door de zelfregelende roosters te combineren met de
slimme elektronische driestandenregelaar van Bergschenhoek creëert u
‘systeem Pascalle+’ met een EPC verlaging die wel oploopt tot +/- 0,17.
Voorprogrammeren
Met systeem Pascalle+ wordt de lucht uit de woning afgevoerd door een
afzuigsysteem voorzien van een woonhuisventilator welke is voorzien
van een gelijkstroommotor. De bediening van dit systeem gebeurt met
een draadloze elektronische schakelaar die voorgeprogrammeerd kan
worden in plaats van een traditionele driestanden schakelaar. Deze RF
schakelaar bedient de woonhuisventilator en is voor te programmeren
met een ventilatieprogramma dat kan worden afgestemd op het normale
gebruik van de woning. Tevens kan handmatig naar ‘hoogstanden’ geschakeld worden, bijvoorbeeld bij gebruik van de douche of bij het koken.
Optioneel zijn extra schakelaars leverbaar.

(2)

(3)
(1)

1) zie vanaf pagina 4
2) zie vanaf pagina 27
3) zie vanaf pagina 30

Ingebouwde timers
De ingebouwde timers zorgen ervoor dat de afzuiging na enige tijd
weer terugschakelt naar het basisprogramma. Op deze wijze zorgt het
systeem Pascalle+ voor een gezond binnenklimaat in de woning, dat op
comfortabele wijze vanzelf in stand wordt gehouden. Daarnaast draagt
het systeem, met een reductie van ± 0,17, bij aan een aanzienlijke EPCverlaging.
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Zelfregelende toevoer door middel van roosters van Alusta

De toevoer van frisse buitenlucht wordt verzorgd door zelfregelende toevoerroosters. Deze zijn leverbaar in diverse uitvoeringen met verschillende
ventilatiecapaciteiten en mate van geluidwering. Alle leverbare uitvoeringen zijn voorzien van een mechanisch regelmechanisme wat er voor zorgt dat
de hoeveelheid lucht wat door het rooster toegevoerd wordt constant blijft. Wanneer het drukverschil over een ventilatierooster door wind en/of temperatuurverschillen toeneemt, zal het regelmechanisme de doorstroomopening automatisch verkleinen, zodat er niet teveel lucht naar binnen stroomt.
Dit is een belangrijke eigenschap voor zowel energiebesparing als het comfort. De zelfregelende mechanismen voldoen allen aan de eisen die hieraan
worden gesteld in het bouwbesluit.
Er zijn twee typen regelmechanismen leverbaar: de regelunit Pascalle+ en het regelmechanisme MZR.

3.1	Regelunit Pascalle+
Deze unit wordt aan de binnenzijde van een ventilatierooster aangebracht. Hierdoor is deze gepositioneerd achter de sluitklep. Naast een
hele nauwkeuirge regeling heeft dit mechanisme het voordeel dat de klep
eenvoudig demontabel is voor onderhoud. Tevens is het voordeel dat de
klep niet kan bewegen als het normale sluitmechanisme van het rooster
is gesloten.
De regelunit Pascalle+ is leverbaar voor:
• Alle ventilatieroosters type Bingo
• Alle susroosters type BingoForte
• Alle suskasten type Virgo

3.2	Regelmechanisme MZR
Dit is een regelmechanisme wat aan de inlaatzijde van het rooster is
geïntegreerd. Het heeft als voordeel dat het opgenomen is in het rooster
en zodoende geen extra ruimte inneemt.
Het regelmechanisme MZR is leverbaar voor:
• Alle ventilatieroosters type Bingo Cybele
• Ventilatierooster type Bingo Celare
• Ventilatierooster type Compacto

3.3 Overstroomopeningen
Om een juiste overstroom te realiseren dient er tussen de afwerkvloer
en onderkant deur een opening van 3,5 cm aanwezig te zijn. Na aanbrengen van de vloerafwerking door de bewoner zal er doorgaans 1,5-2
cm opening resteren. Dit is nood-zakelijk voor een goede werking van
het ventilatiesysteem.
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3.4 Tekeningen roosters voorzien van zelfregelende Pascalle+ unit
3.4.1 Bingo 16 met Pascalle+ unit
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3.4.2 Bingo 21 met Pascalle+ unit
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3.4.3 Bingo 30 met Pascalle+ unit
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3.4.4 Bingo Cybele met Pasaclle+ unit
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3.4.5 BingoForte met Pascalle+ unit
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3.4.6 Virgo Alumien met Pascalle+ unit
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3.4.7 Virgo Belinda met Pascalle+ unit
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3.4.8 Virgo Claudia met Pascalle+ unit
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3.4.9 Virgo Desiree met Pascalle+ unit
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3.4.10 Virgo Maxime met Pascalle+ unit
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3.4.11 Bingo ABC met Pascalle+ unit
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3.5 Tekeningen zelfregelende roosters
3.5.1 Bingo Cybele
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3.5.2 Bingo Celare
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3.5.3 Compacto
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3.6 Inbouwdetails rooster met zelfregelende Pascalle+ unit
3.6.1 Bingo 16-21-30 met Pascalle+ unit
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3.6.2 Inbouwdetails Bingo Cybele met Pascalle+ unit
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3.6.3 BingoForte met Pascalle+ unit
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3.6.4 Inbouwdetails Virgo voorzien van Pascalle+ unit
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3.6.5 Inbouwdetails Bingo ABC
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3.7 Inbouwdetails zelfregelende roosters
3.7.1 Bingo Cybele
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3.7.2 Inbouwdetails Bingo Celare
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3.7.3 Compacto voorzien van regelklep
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4	R-vent Pablo P+ ventilator
De ventilatie-unit type R-vent Pablo P+ is speciaal ontwikkeld voor het
individueel regelbare mechanische ventilatiesysteem Pascalle+ in woningen en is toepasbaar bij nieuwbouw eengezinswoningen, het vervangen
van bestaande ventilatie-units of het verbeteren van bestaande natuurlijke ventilatiesystemen. De unit wordt geleverd met een randaardestekker. De aansturing van de unit geschiedt door één of meerdere Pascalle+
schakelaars.

4.1 Kenmerken
Materiaal
De ventilatie-unit is geheel – incl. het slakkenhuis – vervaardigd van recyclebaar kunststof polypropyleen om het milieu minder te belasten.
Behuizing (RAL 7035)
Het huis en het hierin opgenomen slakkenhuis vormen één geheel. De
bevestigingsogen en kabelklemmen zijn in de behuizing opgenomen.
Voordeksel (kleur RAL 7035)
De voordeksel sluit de behuizing af. Door de extra afscherming wordt
uitstralend geluid van de motor gereduceerd.
Motorplaat (kleur RAL 7035)
Aan de motorplaat zijn standaard de gelijkstroommotor/waaiercombinatie, elektrische voorzieningen en snoer met perilexstekker bevestigd.
Motor
De ventilatie-unit heeft een energiebesparende gelijkstroommotor die is
voorzien van kunststof achterovergebogen schoepen. Het grote voordeel hiervan is dat de waaiers nauwelijks vervuilen. Hierdoor blijft de capaciteit gewaarborgd.
Instellingen
Instellingen worden geregeld via de masterschakelaar (zie hoofdstuk 5).

Vier aanzuigopeningen
De vier zijden van de unit zijn voorzien van aanzuigopeningen met een
uitwendige diameter van 124 mm (ronde tuiten).

Achterplaat
De achterplaat is stevig geklemd in het huis van de unit, en kan worden
verwijderd. De achterzijde van circa 295x280 mm is dan helemaal open.
Zo kan een eenvoudige en directe aansluiting gecreëerd worden tegen
ronde openingen van instortkanalen. De unit moet dan wel worden voorzien van afdichtingsband voor een luchtdichte afsluiting tussen plafond
en unit. Het dempend vermogen van de op deze plaat bevestigde geluiddemper komt dan te vervallen.
Snoer en stekker
De unit voorzien van 1 meter snoer met een randaardestekker.
Snoergeleiding
Voor een strakke montage van het snoer bevinden zich aan de onderzijde van de ventilatie-unit twee kabelklemmen.
Veiligheid
De ventilatie-unit voldoet aan de eisen van CE-markering.

4.2 Montage / opstelling
Montage
De ventilatie-unit R-vent Pablo P+ is toepasbaar in verschillende woningtypen zowel in nieuwbouw als in de renovatie. De unit kan op verschillende plaatsen in de woning worden gemonteerd, bijvoorbeeld:
- op zolder, bij voorkeur in een ’gesloten’ opstellingsruimte
- een bergruimte, bij voorkeur als dit een ’gesloten’ opstellingsruimte is.
De ventilatie-unit kan in alle standen met de daarvoor bestemde bevestigingsogen worden gemonteerd. Tegen de muur, tegen het plafond maar
ook op een schuin vlak. Geadviseerd wordt de unit te monteren tegen
een wand met een massa van minimaal 200 kg/m2.
Demontage voordeksel
Het voordeksel kan met behulp van een schroevendraaier worden verwijderd. De voorziening hiervoor bevindt zich aan de (linker) bovenzijde van
de deksel en het ventilatorhuis. Door een schroevendraaier horizontaal
tussen deze voorziening te steken kan de deksel worden ’opengedrukt’
waarna met de hand de deksel uit de klemming kan worden getrokken.

Uitblaastuit en aanzuigtuit op één zijde
Om het montagegemak te vergroten is de ventilatie-unit standaard op
de bovenzijde naast de uitblaastuit ook voorzien van een (vierde) aanzuigtuit.
Geluiddemper
De ventilatie-unit is voorzien van een geluiddemper in de vorm van een
piramide. Behalve geluiddemping draagt dit, door geleiding van de interne luchtstromen, tevens bij tot een hoger rendement. De geluiddemper
is vervaardigd van polyurethaan akoestisch schuim en is vlamvertragend
volgens MVSS 302 en UL94 HF1.
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Demontage motorplaat met motor/waaiercombinatie
Op de motorplaat bevinden zich drie sleuven. Door een (blad-) schroevendraaier in een sleuf te steken en het heft van de schroevendraaier
richting motorplaat te bewegen wordt een klemnok in de sleuf ontgrendeld. Nadat de drie sleuven op deze wijze zijn afgehandeld, kan met
behulp van de uittrekstrip (rechtsboven de motorplaat) de motorplaat
compleet met motor en waaier worden verwijderd.

4.3 Elektrische aansluiting
De unit wordt geleverd met een randaarde stekker.
Garantie
Er wordt een schriftelijke garantie verleend van twee jaar na productiedatum. De garantie houdt in dat in deze periode door Bergschenhoek een
vervangende motor/waaier combinatie gratis beschikbaar wordt gesteld.
De batterijen voor de schakelaars is niet opgenomen in de garantie. De
garantievoorwaarden zijn bij elke ventilatie-unit gevoegd.sch
Garantie
Er wordt een schriftelijke garantie verleend van twee jaar na productiedatum. De garantie houdt in dat in deze periode door Bergschenhoek een
vervangende motor/waaier combinatie gratis beschikbaar wordt gesteld.
De batterijen voor de schakelaars is niet opgenomen in de garantie. De
garantievoorwaarden zijn bij elke ventilatie-unit gevoegd.sch

4.4 Technische specificaties
Stand
Stand 1
Stand 2
Stand 3
Stand 4

Cap (m3/h)
75
150
250
417

(Pa)
25
95
175
150
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4.5 Maatvoeringen
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5		Montage en installatie
		 schakelaars Pascalle+

Wanneer de masterschakelaar met een sticker direct op de muur geplakt
wordt, moet het draadje afgeknipt worden:

5.1 Montage van de master- en
		 slaveschakelaar
Alle schakelaars, zowel master en slave, hoog of laag model (afhankelijk
van het soort batterij) worden standaard geleverd met muuradapter en
muurplaat. Wanneer u de schakelaar rechtstreeks op de muur wil plaatsen
zonder wandcontactdoos, dan kunt u de schakelaar bevestigen door middel van bijgeleverde sticker.

5.1.1 Montage door middel van
		 muuradapter en muurplaat
Wanneer de master- en/of slaveschakelaar geleverd wordt met muuradapter en plaat, dan kan de schakelaar rechtstreeks op de wandcontactdoos bevestigd worden. Men dient dan eerste de muurplaat op de
twee bevestigingspunten van de wandcontactdoos vast te schroeven.
Vervolgens kan de muuradapter door middel van de schakelaar op de
muurplaat vastgeklikt worden.

5.2 Installatie van de schakelaars
Het Pascalle+ systeem kan bediend worden door middel van twee verschillende schakelaars de zogenaamde master- en slaveschakelaar. De
master- en slaveschakelaar communiceren direct met de R-vent Pascalle
P+ ventilator door middel van de zogenaamde commander die in de ventilator gemonteerd is.

5.2.1 Installatie Pascalle+ masterschakelaar
5.2.1.1 Opstarten van de masterschakelaar

5.1.2 Montage door middel van sticker
Wanneer de schakelaar rechtstreeks op de muur geplaatst wordt kan eenvoudigweg de beschermlaag van de sticker getrokken worden en kan de
schakelaar op de gewenste positie op de muur worden bevestigd. Opmerking: “Hoog model” is voorzien van 3 AAA-batterij. “Laag model” is
alleen te gebruiken i.c.m. een 230volt adapter.

5.1.3 Montage van de antenne
Om te zorgen voor een optimale ontvangst is het van belang de antenne
van de masterschakelaar op de juiste wijze te installeren.
Kijk of de masterschakelaar een draadje aan de achterzijde heeft. Buig
zonodig het draardje recht.

Wanneer de masterschakelaar op een adapter met muurplaat gemonteerd
wordt, moet het draadje tijdens montage voorzichting in het gaatje van de
muurplaat gestoken worden:

Druk de schakelaar voorzichtig aan tot hij op de muurplaat klikt.

Masterschakelaar
•	Tijdens het opstarten van de masterschakelaar worden kortstondig
alle segmenten van het LCD aangezet. Hierna start de schakelaar
door en zal deze het ventilatieprogramma starten. De tijd wordt opgehaald vanuit de commander (gemonteerd in de R-vent Pablo P+)
en deze wordt na enkele minuten zichtbaar. Indien de verbinding met
de commander actief is wordt het antenne symbool op de schakelaar
aangezet. Indien deze na enkele minuten niet uitgaat, is er een communicatiestoring. In dit geval kan in eerste instantie de schakelaar
opnieuw worden ingeleerd met de commander (zie 5.4.2 inleren schakelaars) of moet er mogelijk een transponder worden toegepast.
•	Na het vervangen van de batterijen (indien van toepassing) hoeft de
unit niet opnieuw te worden ingeleerd. Alle instellingen worden bewaard in het geheugen van de schakelaar. De schakelaar zal na enige
tijd opgestart zijn en het antenne symbool (zie plaatje hieronder) gaat
uit. De schakelaar is nu bedrijfsklaar en toont de klok en de huidige
stand van de ventilator.
•	Na het opstarten zal op het LCD het volgende min of meer zijn wat er
op de masterschakelaar zichtbaar is:

Masterschakelaar in bedrijf
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5.2.1.2 Inleren van de masterschakelaar
1)	Zet de commander in leermode (zie hoofdstuk installeren van de
commander).
2)	Zet nu de master in de leermode door de bovenste èn onderste
toets gelijktijdig ingedrukt te houden.
3)	Na enkele seconden zal de tekst ‘Find’ in beeld knipperen op de
plek waar normaal gezien de tijd in beeld staat. Laat nu de toetsen
los. Hieronder is dit grafisch weergegeven:

5.2.1.4 Test functies ten behoeve van onderhoud
In de masterschakelaar is een speciaal onderhoudsmenu oproepbaar. Deze menu’s zijn voor de onderhoudstechnici en niet nodig voor
normaal gebruik. Dit menu wordt geactiveerd door de volgende toetsen
in te drukken:
•	Houdt de onderste toetsen gelijktijdig (eerst dan OK) ingedrukt
totdat het display afwisselend ‘Find’ en ‘Host’ aangeeft. Het testmenu is nu geactiveerd.
In deze mode kunnen een aantal submenu’s worden gekozen met behulp van de PROGRAM toets. Om een menu te activeren druk op de OK
toets. De volgende menu’s zijn beschikbaar:

4)	De schakelaar zal nu contact zoeken met de commander gedurende een periode van maximaal vijf minuten. Indien een commander
is gevonden dan verschijnt er in beeld ‘Find rdy’ + een ontvangst
indicatie getal.
	Dit zal zich 3 keer herhalen. Hierna keert de unit terug in de normale
mode. Indien de master succesvol is ingeleerd dan zal het antennesymbool uitstaan op de LCD.

•	Find Host
	Dit menu is gelijk aan het inleermenu (zie 5.4.2 inleren schakelaars)
•
Del Host
	Dit menu is gelijk aan het resetmenu (zie 5.4.3. Resetten van de
commander)
•
Host Info
	Dit menu laat een aantal info-schermen zien waarin een overzicht te
zien is betreffende de RF-verbinding.
•
Ant Info
	Dit menu geeft de signaal ruis verhouding weer tussen de schakelaar en de commander / transponder (Antenne informatie).
•
Set Def
	Dit menu herstelt alle instellingen van de schakelaar naar de fabrieks
instellingen (program defaults)
•
LED CLR
Met behulp van dit menu kan de backlight kleur ingesteld worden

5)	Indien geen commander wordt gevonden dan zal de unit na vijf
minuten melden ‘Find Err’.
	Dit blijft in beeld staan totdat er een toets wordt ingedrukt. Hierna
keert de unit terug in de normale mode. In dit geval zal wellicht de
commander niet in leermode hebben gestaan, is er een communicatiefout opgetreden of staat de unit buiten bereik van de commander. 

5.3 Installatie slaveschakelaar
5.3.1 Opstarten van de slaveschakelaar

Probeer eerst deze handelingen opnieuw of pas een transponder
toe.
5.2.1.3	Resetten van een masterschakelaar
1)	Zet nu de slave in de setup menu door de onderste twee toetsen
(eerst
dan OK) ingedrukt te houden. Na enkele seconden verschijnt in beeld de tekst ‘Find en Host’ afwisselend in beeld op de
plek waar normaal gezien de tijd in beeld staat.
2)	Druk nu de toets 1 keer in. Er zal de de tekst ‘Del’ en ‘Host’
afwisselend op de plek waar normaal gezien de tijd in beeld staat
verschijnen.
3)	Druk vervolgens op de onderste toets. Er zal de de tekst ‘WAIT’
en ‘O’ afwisselend op de plek waar normaal gezien de tijd in beeld
staat verschijnen. Nu is de schakelaar niet langer verbonden met
de commander en kan deze opnieuw worden ingeleerd op een
systeem.

Slaveschakelaar
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•	Tijdens het opstarten van de slaveschakelaar worden kortstondig alle
segmenten van het LCD aangezet. Hierna start de slave door en zal
deze de huidige ventilatiestand aangeven. De tijd wordt opgehaald
vanuit de commander. Deze wordt na enkele minuten zichtbaar. Indien de verbinding met de commander actief is wordt het antenne
symbool op de schakelaar uitgezet. Indien deze na enkele minuten
niet uitgaat, moet de schakelaar opnieuw worden ingeleerd met de
commander (zie 5.4.2 inleren schakelaars).
•	Na het vervangen van de batterijen (indien van toepassing) hoeft de
unit niet opnieuw te worden ingeleerd. Alle instellingen worden bewaard in het geheugen van de schakelaar. De schakelaar zal na enige
tijd opgestart zijn en het antenne symbool (* zie afbeelding) gaat uit.
De schakelaar is nu bedrijfsklaar.
•	Na het opstarten zal op het LCD het volgende min of meer zijn wat er
op de schakelaar zichtbaar is:

Slaveschakelaar in bedrijf

5)	Indien geen commander wordt gevonden dan zal de unit na vijf minuten melden ‘Find Err’.
	Dit blijft in beeld staan totdat er een toets wordt ingedrukt. Hierna
keert de unit terug in de normale mode. In dit geval zal wellicht de
commander niet in leermode hebben gestaan, is er een communicatiefout opgetreden of staat de unit buiten bereik van de commander.
	Probeer eerst deze handelingen opnieuw of pas een transponder
toe.

5.3.3 Resetten van een slaveschakelaar
1)	Zet nu de slave in de setup menu door de onderste twee toetsen
(eerst dan T) ingedrukt te houden. Na enkele seconden verschijnt
in beeld de tekst ‘Find en Host’ afwisselend in beeld op de plek waar
normaal gezien de tijd in beeld staat.
2)	Druk nu de toets
één keer in. Er zal de de tekst ‘Del’ en ‘Host’
afwisselend op de plek waar normaal gezien de tijd in beeld staat
verschijnen.
3)	Druk vervolgens op de onderste toets. Er zal de de tekst ‘WAIT’ en
‘O’ afwisselend op de plek waar normaal gezien de tijd in beeld staat
verschijnen. Nu is de schakelaar niet langer verbonden met de commander en kan deze opnieuw worden ingeleerd op een systeem.

5.4 Installeren van de unit
voorzien van commander

5.3.2 Inleren van een slaveschakelaar

5.4.1 Opstarten van de commander

1)	Zet de commander in leermode (zie hoofdstuk installeren van de
commander).
2)	Zet nu de slave in de leermode door de bovenste èn onderste toets
gelijktijdig ingedrukt te houden.
3)	Na enkele seconden zal de tekst ‘Find’ in beeld knipperen op de plek
waar normaal gezien de tijd in beeld staat. Laat nu de toetsen los.
Hieronder is dit grafisch weergegeven:

•	De commander is onderdeel van de R-vent Pablo P+ ventilator en
bevindt zich onder de kap van de ventilator.
•	Na enige tijd zal de LED groen branden. De unit is nu bedrijfsklaar.
Indien de LED uitgaat dan zijn er nog geen units ingeleerd op het
systeem (zie 5.4.2 inleren schakelaars). De commander zet de
ventilator nu in stand 1.

Sticker op de
Commander print

5.4.2 Inleren van nieuwe schakelaars
		 op de commander
4)	De schakelaar zal nu contact zoeken met de commander gedurende
een periode van maximaal vijf minuten. Indien een commander is gevonden dan verschijnt er in beeld ‘Find rdy’ + een ontvangst indicatie
getal. Dit zal zich drie keer herhalen. Hierna keert de unit terug in de
normale mode. Indien de master succesvol is ingeleerd dan zal het
antennesymbool uitstaan op de LCD.

•	Zet de commander in leermode door de leertoets min. vijf seconden
ingedrukt te houden. De commander zet nu de LED op groen knipperen (één keer per seconde). Na vijf minuten zal de unit automatisch
weer in de normale mode terecht komen.
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•	Indien een nieuwe unit die ook in leermode staat wordt gesignaleerd
dan zal de groene LED snel knipperen ten teken dat er een nieuw
apparaat is gevonden.
•	De commander zal na het inleren door een druk op de toets of binnen vijf seconden weer terugkeren in de normale mode.

5.4.3 Resetten van de commander
•	Zet de commander in leermode door de leertoets minuten vijf seconden ingedrukt te houden. De commander zet nu de LED op
groen knipperen (één keer per seconden). Na vijf minuten zal de unit
automatisch weer in de normale mode terecht komen.
•	Druk nogmaals de leertoets in totdat de LED niet meer knippert.
De commander wist zijn geheugen en zal na dit proces de LED uit
zetten. Er zijn nu geen units meer verbonden aan de host. De host
is nu gereset naar de fabrieksinstellingen.

5.6 Antenne instelling
Om de verbindingskwaliteit te verbeteren moet de antenne op de Pascalle P+ ventilator in de juiste positie staan.

5.6.1 Antenne instelling Pascalle P+ ventilator
Zie afbeelding 1.

5.5 Installeren van de transponder
5.5.1 Opstarten van de transponder
•	De transponder start nadat de transponder in het stopcontact is
gestoken. De LED brandt nu afwisselend rood en groen.
•	Indien de LED groen gaat branden is er communicatie met een
commander.
Afbeelding 1: Antenne op de Pascalle P+ ventilator

5.6.2 Antenne instelling Pascalle+
		 (MasterSchakelaar):

Sticker op de transponder

5.5.2 Inleren van de transponder
•	Zet de transponder in leermode door de leertoets ingedrukt te houden totdat de LED groen gaat knipperen. Na vijf minuten zal de unit
automatisch weer in de normale mode terecht komen. De LED gaat
uit.
•	Indien de transponder een commander heeft gevonden zal de LED
groen branden en staat de transponder in de normale mode.
•	Indien geen commander is gevonden, dan gaat de LED uit afwisselend rood en groen branden. Activeer opnieuw de commander
en de transponder in leermode en herhaal bovenstaande stappen.

1)	Om de juiste antenne te kiezen ga naar onderhoudsmenu
(Installatiehandleiding H 3.1.4).
2) Kies vervolgens Ant Info in dit menu (zie afbeelding 2).
3)	Druk op de pijl Omhoog of Omlaag om de juiste antenne te kiezen
(zie voorbeeld 1)
4)	Na het kiezen van de juiste antenne, druk [OK] op de masterschakelaar, of de [T] van de slaveschakelaar. De juiste antenne wordt
opgeslagen en in gebruik genomen na een auto herstart.
LET OP! De master- en slaveschakelaar dienen dezelfde antenne			 instelling te hebben

5.5.3 Resetten van de transponder
•	Zet de transponder in leermode door de leertoets ingedrukt te houden totdat de LED groen gaat knipperen (één keer per seconde).
•	Houdt nu nogmaals de leertoets ingedrukt totdat de LED uit gaat.
De unit wist zijn geheugen en zal na dit proces de LED afwisselend
rood en groen laten branden. Er zijn nu geen units meer verbonden
aan de transponder. De transponder is gereset naar de fabrieksinstellingen.

Afbeelding 2: grijze rechthoekjes I, II, III hierboven zijn de
aanwezige antennes op de Pascalle+ masterschakelaar
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5.6.3 Antenne instelling Transponder
		 (Signaal Versterker Pascalle+):
1)	Druk de [L] knop kort in, de status LED zal een aantal keren groen
knipperen. Het aantal knipperingen geven aan welke antenne op dit
moment in gebruik is (zie afbeelding 3).
• 1x groen is antenne I
• 2x groen is antenne II
• 3x groen is antenne III
2)	Druk de [L] knop nogmaals in om een andere antenne te kiezen.
3)	Na het kiezen van de juiste antenne, stop met drukken en wacht vijf
seconden. De juiste antenne wordt na vijf seconden opgeslagen en
in gebruik genomen (zie voorbeeld 1).

Afbeelding 3: Grijze rechthoekjes I, II en III hierboven
zijn de aanwezige antennes op de Transponder.

GOED
Voorbeeld 1

FOUT
Voorbeeld 2

NOTE:
•	Zet de schakelaar in [Ant Info] mode om de signaal sterkte te meten.
•
Tijdens antenne meting mag de schakelaar
niet vastgehouden worden.
•
Indien signaal sterkte tussen 0-51 moet er een Transponder
toegepast worden, tussen de ventilator en de schakelaar.
•
Het is wel mogelijk dat er door omstandigheden antenne III
beter werkt dan antenne II (zie voorbeeld 2).

FOUT
Voorbeeld 3

•	Het is wel mogelijk dat er door omstandigheden ventilatorantenne
beter functioneert, door de antenne zoals in afbeelding 4 te plaatsen
(bijvoorbeeld als de ventilator tegen plafond is geplaatst).
•	Genoemde transponder in voorbeeld 1 kan ook een slaveschakelaar
zijn (bijvoorbeeld in de badkamer). 1 t/m 3
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Antenne Pascalle P+ ventilator

Afbeelding 4
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Onderhoud Pascalle+ systeem

6.1 Onderhoud roosters

6.2 Onderhoud ventilator

Ventilatieroosters voorzien van geïntegreerde regelmechanismen
Periodiek reinigen van het gaas is noodzakelijk om een goede ventilatie
te verzekeren. Met een (blaas)kwastje schoonmaken is meestal voldoende U kunt ook het rooster uitnemen. Hiervoor het afneembare rooster
met twee handen vastpakken en de onderzijde losklikken. Als dit moeilijk
gaat kunt u met een platte schroevendraaier - aan de uiteinden van het
afneembare rooster - de onderzijde van de kunststof doppen losklikken.

De ventilator moet te allen tijde bereikbaar blijven voor onderhoud en
inspectie. De toegepaste waaier vervuilt aanmerkelijk minder en moet bij
normaal gebruik één keer per vier à vijf jaar worden gereinigd.

Het gaas kan in het rooster blijven zitten. Schoonmaken met een sopje
van alkalivrije zeep (groene, gele of Sunlight zeep). Beslist geen chemische reinigingsmiddelen gebruiken. Goed naspoelen met water.

6.3 Vervangen batterijen 			
Pascalle+ schakelaars
LET OP:
Er zijn qua voeding twee soorten Pascalle+ schakelaars;
1. Schakelaar voorzien van 3 AAA type batterijen, te herkennen als een
hoge uitvoering
2.	Schakelaar welke gevoed wordt door een 230V aansluiting en voorzien van een CR2032 batterij, te herkennen als lage uitvoering
Stap 1 Kijk welk type schakelaar u heeft:

Ventilatieroosters en suskasten voorzien van de zelfregelende
Pascalle+ unit.
Het afneembare binnenrooster is voorzien van een regelklep. Deze regelt
dat de toevoeropening van het rooster automatisch wordt verkleind als
de luchtsnelheid groter wordt. Met de hendel kan het rooster worden geopend of gesloten.

•	Trek de schakelaar voorzichtig van de muur (zie figuur 2).
•	Steek het hulpstaafje in één van de bovenste gaatjes en draai een
kwartslag. Druk licht op het staafje zodat de bodem iets naar buiten
komt (zie figuur 3).
•	Doe hetzelfde met het onderliggende gat (zie figuur 4).
•	De bodem kan nu uit de schakelaar gekanteld worden.
•	Ga naar stap 4.

Onderhoud
Periodiek reinigen van het gaas en de regelklep is noodzakelijk om een
goede ventilatie te verzekeren. Met een (blaas)kwastje schoonmaken is
meestal voldoende.
Het afneembare rooster met twee handen
vastpakken en de onderzijde losklikken.
Stap 2 De schakelaar van de muur verwijderen en openen:
•
•
Het gaas kan in het rooster
blijven zitten. De regelbare klep
schoonmaken met een vochtige
doek (lauw water)

•
•
•
•

Trek voorzichtig de schakelaar van de muur (zie figuur 2).
Steek het hulpstaafje in één van de bovenste gaatjes en draai
een kwartslag.
Druk licht op het staafje zodat de bodem iets naar buiten komt
(figuur 3).
Doe hetzelfde met het onderliggende gat (zie figuur 4).
De bodem kan nu uit de schakelaar gekanteld worden.
Ga naar stap 4.

Algemeen
Het aluminium aan binnen- en buitenzijde van zowel het afneembare als
vaste deel van het rooster minstens drie keer per jaar schoonwassen
met normaal leidingwater. Beslist geen schuurmiddelen of synthetische
reinigingsmiddelen gebruiken. Bij ernstige vervuiling kan het aluminium
worden behandeld met producten waarmee de lak van auto’s wordt onderhouden. De voorschriften van de fabrikant op de verpakking strikt opvolgen. Aantasting van aluminium
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Stap 3 De schakelaar van de muur verwijderen:
•
•
•
•
•

Steek het hulpstaafje in één van de bovenste gaatjes en draai een
kwartslag.
Trek voorzichtig de schakelaar in die hoek een heel klein beetje van
de muur (zie figuur 5).
Doe hetzelfde met het onderliggende gat (zie figuur 6).
De schakelaar kan nu van de muur gekanteld worden (zie figuur 7).
Ga naar stap 4.

6.4 Onderhoud ventielen
& wasemkap
6.4.1 Schoonmaken afzuigventielen
Ook de ventielen dienen regelmatig te worden schoongemaakt. Ook hier
kan vuil en stof de doorgang van lucht belemmeren. De ventielen zitten
in de wand of het plafond van woon- en slaapvertrekken en in keuken,
badkamer en toilet (eventueel ook in de berging). U kunt zien dat u uw
ventielen moet reinigen, doordat er bij de opening vuil zichtbaar is.
Er zijn verschillende soorten ventielen. Voor alle ventielen geldt dat het
belangrijk is om de ventielen bij het reinigen niet te verstellen of onderling
te verwisselen. Plaats het ventiel altijd terug zoals u het uit de wand of
het plafond heeft gehaald. Hierbij moet de positie van de moer op het
schroefdraad niet gewijzigd worden. Dit heeft gevolgen voor de werking
van het systeem en kan ervoor zorgen dat de lucht onvoldoende ververst
wordt.

Stap 4 Type batterij bepalen
•	TYPE 1 (figuur 8) is voorzien van drie AAA-type batterijen.
Plaats nieuwe batterijen zoals aangegeven in figuur 8.
•	TYPE 2 (figuur 9) is voorzien van twee CR2032-type batterijen.
Vervang de batterijen zoals aangegeven in figuur 10 en 11.

Stappen bij het reinigen van de ventielen:
1.	Pak het ventiel aan de buitenrand vast en trek het met een draaien
de beweging in zijn geheel uit muur of plafond.
2.	Let bij het verwijderen van het ventiel erop dat er geen rubberring
achterblijft*.
3.	Reinig het ventiel met een sopje. Spoel goed na en droog het ventiel
af. Plaats het ventiel terug in muur of plafond.

6.4.2 Schoonmaken wasemkap type WK 600
De WK 600 heeft geen filter. Het vet wordt afgezet op de binnenzijde van
de roestvrijstalen onderplaat. Deze kan eenvoudig worden uitgenomen
door de schuifjes opzij te drukken. Reinig minimaal drie maal per jaar
met een sopje.

6.5 Onderhoud kanaalsysteem

Stap 5 Terug plaatsen
•
•

Om de lucht in huis gezond te houden moet er voldoende geventileerd
worden. Met een goed onderhouden ventilatiesysteem hebben de bewoners een voorsprong op een gezond binnenmilieu. In een comfortabele
woning is voor schimmel geen plaats. Hiervoor is het echter belangrijk
dat u naast de roosters, ventielen en ventilator ook de kanalen regelmatig
laat reiniging door een daarvoor erkend bedrijf.

Druk de schakelaar voorzichtig terug op de muur.
Gooi de oude batterijen niet weg, maar breng
ze naar een afvalpunt.

Montage van laag type Pascalle+ schakelaar (incl. 230V adapter).
Kijk of de schakelaar een draadje aan de achterzijde heeft:
Buig zonodig het draadje recht.
Wanneer de schakelaar op een adapter met muurplaat gemonteerd
wordt, moet het draadje tijdens montage voorzichting in het gaatje van
de muurplaat gestoken worden. Druk de schakelaar voorzichtig aan tot
hij op de muurplaat klikt.
Gaatje muurplaat
Wanneer de schakelaar met een sticker direct op de muur geplakt wordt,
moet het draadje afgeknipt worden.
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Besteksomschrijvingen

7.1 Toevoer ventilatieroosters (Alusta)
VENTILATIEROOSTERS
Fabrikaat
Type		
		
Hoogte nominaal
Inbouwdiepte
qv		
Dn.e.A
Rq,A
Muggengaas
Regelbaarheid
Voldoet aan
		
		
Bediening
Oppervlaktebehandeling
Lengte
Inbouwdetails
		
SUSROOSTERS
Type
Hoogte nominaal
Inbouwdiepte
qv
Dn,e,A
Rq,A
Muggengaas
Regelbaarheid
Voldoet aan

: Alusta BV
: Bingo 16/21/30, Bingo ABC, Bingo Cybele en Compacto
voorzien van zelfregelende unit Pascalle+ volgens opgave Alusta BV
: 63 mm
: 114 mm
: 16 / 21 / 30 dm3/s bij een effectieve lengte* van 1 m1
: 30,5 / 25,3 / 25,1 dB(A) bij een effectieve lengte* van 1 m1
: +2,7 / -1,4 / -0,1 dB(A) bij een effectieve lengte* van 1 m1
: RVS, zwart geëpoxeerd, maaswijdte 2,5 mm
: zelfregelend conform NEN 1087
: BRL 5701 ‘ventilatieroosters’
: VMRG kwaliteitseisen
: BRL 2701 ‘metalen gevelelementen’ alle tot 150 meter gebouwhoogte gebied I, II, III, NEN 6702
: trekstang, links/rechts naar keuze
: geanodiseerd, 20/12 um, Qualanod of gemoffeld, laagdikte 60 um, Qualicoat
: tot 2000 mm
: naar keuze geschikt voor montage in houten, aluminium of kunststof kozijn met kalf, of op glas
(zie documentatie Alusta)

Bediening
Oppervlaktebehandeling
Lengte
Inbouwdetail
		

: BingoForte 100 / BingoForte 150 / BingoForte 200 voorzien van zelfregelende unit Pascalle
: 63 mm
: 144 mm
: 15.4 / 21.2 / 25.8 dm3/s bij een effectieve lengte* van 1 m1
: 31.7/ 30.5 / 28.8 dB(A) bij een effectieve lengte* van 1 m1
: +3.5/ +3.7 / +2.9 dB(A) bij een effectieve lengte* van 1 m1
: RVS, zwart geëpoxeerd, maaswijdte 2.5 mm
: conform NEN 1087
: BRL 5701 ’ventilatieroosters’
: VMRG kwaliteitseisen
: BRL 2701 ‘metalen gevelelementen’ alle tot 150 meter gebouwhoogte gebied I, II, III, NEN 6702
: trekstang, links/rechts naar keuze
: geanodiseerd, 20/22 µm, Qualanod of gemoffeld, laagdikte 60 µm, Qualicoat
: tot 2000 mm
: naar keuze geschikt voor montage in houten, aluminium of kunststof kozijn met kalf,
of op glas (zie documentatie Alusta)

SUSKASTEN:
Fabrikaat
Type		
Hoogte nominaal
Inbouwdiepte

: Alusta BV
: Virgo Belinda, Virgo Claudia en Virgo Désirée voorzien van zelfregelende unit Pascalle+
: 100 mm
: resp. 190 mm, 230 mm en 270 mm

		
		
		
		
qv
dm3/s bij een effectieve lengte* van 1 m1
Dn.e.A
dB(A) bij een effectieve lengte* van 1 m1
Rq,A
dB(A) bij een effectieve lengte* van 1 m1

Virgo Belinda			

Virgo Claudia		

Virgo Désirée

100 150 200 250

100 150 200 250

100 150 200 250

13,8 19,9 25,9 29,5

14,1 19,8 25,5 29,4

12,9 20,0 25,5 28,9

43,0 38,9 36,9 33,8

43,5 41,1 37,6 35,3

45,8 41,5 39,5 37,1

14,4 11,9 11,0 8,5

15,0 14,1 11,7 10,0

16,9 14,5 13,6 11,7
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Muggengaas
Regelbaarheid
Voldoet aan
		
		
Bediening
Oppervlaktebehandeling
Lengte
Inbouwdetails
		

: RVS, zwart geëpoxeerd, maaswijdte 2,5 mm
: zelfregelend conform NEN 1087
: BRL 5701 ‘ventilatieroosters’
: VMRG kwaliteitseisen
: BRL 2701 ‘metalen gevelelementen’ alle tot 150 meter gebouwhoogte gebied I, II, III, NEN 6702
: elektronisch
: geanodiseerd, 20/12 um, Qualanod of gemoffeld, laagdikte 60 um, Qualicoat
: tot 2000 mm
: naar keuze geschikt voor montage in houten, aluminium of kunststof kozijn met kalf of op glas
(zie documentatie Alusta)

7.2 Besteksomschrijving afvoer (Bergschenhoek)
VENTILATOR
Fabrikaat
Type		
Materiaal behuizing
Aansluitingen
Debiet
Motor
Aansluitspanning
Toebehoren

: Industrie en handelmaatschappij Bergschenhoek B.V.
: R-vent Pablo P+
: Polypropyleen
: luchtzijdig Ø 125 mm
: 75-417 m3/h
: Gelijkstroom motorvleugelcombinatie
: 230V, 50Hz.
: Commander t.b.v. draadloze communicatie met master- & slaveschakelaar

MASTERSCHAKELAAR
Fabrikaat
Type		
		
		
Plaatsing

: Industrie en handelmaatschappij Bergschenhoek B.V.
: R-vent Pascalle+ masterschakelaar voorzien van ventilatieprogramma
Hoog model (drie AAA-type batterijen)
Laag model (230V adapter)
: Bijvoorbeeld in keuken of anders centraal in de woning. Altijd één master schakelaar per R-vent Pablo P+

SLAVESCHAKELAAR
Fabrikaat
Type		
		
		
Plaatsing

: Industrie en handelmaatschappij Bergschenhoek B.V.
: R-vent Pascalle+ slave schakelaar voorzien van ventilatieprogramma
Hoog model (drie AAA-type batterijen)
Laag model (230V adapter)
: Bijvoorbeeld in badkamer of toilet. Andere ruimte waar mechanische ventilatie aanwezig is.

TRANSPONDER
Fabrikaat
Type		
		
Plaatsing

: Industrie en handelmaatschappij Bergschenhoek B.V.
: R-vent Pascalle+ transponder, signaalverstekker indien bestaande signaal door constructieve vormgeving
niet voldoende is.
: in 230V wandcontactdoos in het pand.

AFZUIGVENTIEL
Fabrikaat
Type		
Materiaal
Aansluiting

: Industrie en handelmaatschappij Bergschenhoek B.V.
: ZVS 30/60/90 / NK 125
: kunststof, wit / metaal
: Ø 125 mm / Ø 125

WASEMKAP
Fabrikaat
Type		
Materiaal
Aansluiting
Toebehoren
Plaats

: Industrie en handelmaatschappij Bergschenhoek B.V.
: XWK – 600-1, motorloos
: metaal, wit geëpoxeerd,
: luchtzijdig Ø 125 mm
: snoer 1,6m1 zonder stekker
: op mechanisch afzuigkanaal in keuken
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METALEN KANALEN
Fabrikaat
Type		
Materiaal
Diameter
Toebehoren

: Industrie en handelmaatschappij Bergschenhoek B.V.
: R-vent Buizen, spiraalgefelst
: sendzimir verzinkt staal
: volgens opgave Bergschenhoek BV
: beugels, thermisch verzinkt type BS/BSR

METALEN KANALEN, INSTORTSYSTEEM
Fabrikaat
: Industrie en handelmaatschappij Bergschenhoek B.V.
Type		
: R-vent instortsysteem
Materiaal
: sendzimir verzinkt staal
Diameter*
: 70 x 170 mm
		
80 x 170 mm
		
80 x 200 mm
		
80 x 220 mm				
		
METALEN HULPSTUKKEN
Fabrikaat
: Industrie en handelmaatschappij Bergschenhoek B.V.
Type		
: R-vent / R-vent Safe spiraalgefelste hulpstukken
Materiaal
: sendzimir verzinkt staal
Toebehoren
: verbindingen parkeren en voorzien van pvc tape of hulpstukken voorzien van safe afdichting
DAKKAPPEN
Fabrikaat
Type		
Materiaal
Toebehoren

: Cox Geelen B.V.
: CoxTrek, MV lage druk dakdoorvoeren
: aluminium, zwart geëpoxeerd
: plakplaat ( plat dak )/pan-loodslab met glijschaal (hellenddak)

*afhankelijk van de capaciteit
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Uw installateur

Industrie en handelmaatschappij Bergschenhoek B.V. - Boterdorpseweg 10, 2661 AC Bergschenhoek
Alusta natuurlijkeventilatietechniek B.V. - Penningweg 7, 4879 AE Etten Leur

Niets uit deze handleiding mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming
Tussentijdse programmawijzigingen voorbehouden.
Aan deze gebruikershandleiding kunnen geen rechten worden ontleend.
Copyright C Industrie en handelmaatschappij Bergschenhoek B.V. / ALusta natuurlijkeventilatietechniek B.V., maart 2009

