Onderhoudsinstructie
WHR ventilatiesysteem
Belangrijke informatie voor het onderhoud van uw balansventilatiesysteem
Geachte Bewoner,
U heeft een R-vent WHR ventilatieunit in uw
woning. Deze unit is het hart van uw ventilatiesysteem met warmteterugwinning en
zorgt ervoor dat uw woning voorzien wordt
van verse voorverwarmde en gefilterde
lucht. De luchtkwaliteit in uw woning heeft
een invloed op uw gezondheid, concentratie en prestaties. Vandaar dat we ervoor
moeten zorgen dat de binnenlucht gezond
en comfortabel is. Om dit te garanderen is
een regelmatig onderhoud van uw ventilatiesysteem vereist. Technisch onderhoud
moet worden uitgevoerd door een erkend
installateur. Het kleine onderhoud kunt u zelf
doen. Op deze onderhoudsinstructie kunt u
zien hoe u dit doet.

Reiniging van de filters:
Stap A t/m I.

Reinigen en vervangen van de filters
Filtervuilmelding
Afhankelijk van de ingestelde filter vuilmelding (zie handleiding) verschijnt er op het moment
dat de filter vervuild is de melding ‘FiL’ gevolgd door ‘tEr’ waarmee wordt aangegeven dat
de filters gereinigd moeten worden.Wanneer u een schakelaar heeft met geïntergreerde
filter- en storingsmelding, gaat het ledlampje afhankelijk van het type schakelaar rood
branden of knipperen zodra de filters gereinigd moeten worden (zie handleiding van uw
ventilatieunit).
Filters vervangen, minimaal twee maal per jaar.
De filters van het balansventilatiesysteem in uw woning zijn essentieel voor de werking van
het systeem. De filters zuiveren de vuile toevoerlucht en zorgen voor een schoon systeem.
Na enige tijd, afhankelijk van de omgeving waarin uw woning staat, kunnen de filters door
vervuiling een goede toevoer van schone lucht belemmeren. Om dit voorkomen is het van
groot belang de filters regelmatig te reinigen en daarnaast minimaal twee maal per jaar
te vervangen. De filters zijn verkrijgbaar bij o.a. de handyman, uw installateur of via
www.wtw-filters.nl.
Voor het reinigen en vervangen van de filters kunt u onderstaand stappenplan
aanhouden (A t/m I ). In geval van het vervangen van filters kunt u stap E en F
overslaan.
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Vervanging van de filters:
Stap E & F overslaan.

A

Indien uw display ‘Fil’ ‘tEr’ weergeeft
druk dan enkele seconden op OK tot de
melding verdwijnt. Zet de WHR-unit uit door
de stekker uit het stopcontact te trekken.

D

Schuif het filterdoek van
het metalen frame.

Trek de filters aan de handvatten uit de unit.

E

Zuig het filterdoek schoon met een stofzuiger
of doe het in een sopje.

Maak de filter los door middel van het loshalen van het klitteband.

F

Indien gereinigd wordt d.m.v. een sopje:
spoel de zeepresten af en laat het filterdoek
drogen.
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G

Schuif het schoongemaakte of nieuwe
filterdoek terug op het metalen frame.

Tip 1: Wanneer u luchtwegaandoening
of allergie heeft, dan adviseren wij de
filters regelmatiger te reinigen en eerder te
vervangen. Wij raden u aan bij matige klachten eens per 2 maanden de filters te reinigen
en eens per 6 maanden te vervangen. Bij
sterke klachten raden wij u aan de filters
elke maand te reinigen en eenmaal per 2
maanden te vervangen.
Tip 2: In geval van een nieuwbouwwoning, raden wij u aan de filters de eerste
maanden frequenter te reinigen en/of te verwisselen. Door bouwstof vervuilen de filters
sneller dan wanneer de woning volledig is
ingericht en normaal gebruikt wordt.
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Maak de filter vast door middel van
bevestiging van het klitteband.

Onderhoud ventielen: Reinigen van de ventielen
Het balansventilatiesysteem van uw woning bestaat naast de ventilatieunit en kanalen ook uit
ventielen die zorgen voor de toe- en afvoer van de ventilatielucht in de verschillende vertrekken van uw woning. Naast het reinigen en vervangen van de filters van de ventilatieunit is
het ook van belang dat de ventielen regelmatig te reinigen. Door vervuiling kunnen de ventielen, evenals de filters, de toe- en afvoer van de ventilatielucht ontregelen. De ventielen zijn
geplaatst in de wand of het plafond van woon- en slaapvertrekken en in keuken, badkamer
en toilet (eventuele berging). Wanneer de ventielen gereinigd moeten worden is eenvoudig
te zien doordat rond de opening van het ventiel vuil zichtbaar is. Het is belangrijk dat u de
ventielen op de originele plek terugplaatst en de instelling van het ventiel (de stand van de
moer op het schroefdraad) niet wijzigt. Verwissel de ventielen nooit onderling van plaats en
plaats het terug in de originele positie zonder de positie van de moer op het schroefdraad
te wijzigen. Wijzigen van de instellingen of het onderling verwisselen van ventielen kan de
werking van uw ventilatiesysteem negatief beïnvloeden en daarmee de kwaliteit van het binnenklimaat in uw woning.
Voor het reinigen van de ventielen kunt u onderstaand stappenplan (A t/m C) aanhouden.

A

B

Voorbeeld ventiel

Voorbeeld ventiel

Pak het ventiel aan de buitenrand vast en
trek het met een draaiende beweging in zijn
geheel uit muur of plafond.

Plaats de filters terug in de unit.
Stop de stekker in het stopcontact.

C

Let bij het uittrekken van het ventiel erop dat
er geen rubberring achterblijft*.

Reinig het ventiel met een sopje. Spoel goed
na en droog het ventiel af. Plaats het ventiel
terug in muur of plafond.

*Niet alle ventielen hebben een rubberring.

Deze onderhoudsinstructie is een praktische aanvulling op de handleiding. Wilt u meer weten over uw ventilatiesysteem, kijk dan in de handleiding die met de WHR is meegeleverd.
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