








2.2 EuroAir 180BY (met interne Bypass) 

1 2 3 4 5 12 13 

1. Filter voor lucht uit de woning
2. Aansluiting voor lucht uit de woning

3. Aansluiting voor lucht van buiten
4. Aansluiting voor lucht naar buiten

5. Aansluiting voor lucht naar de woning

6. Ventilator voor lucht uit de woning

7. Condensafvoer
8. Filter voor lucht van buiten

9. Warmtewisselaar- W TW

10. Motor-Recirculatieklep

11. Ventilator voor lucht naar de woning
12. Comfortregeling

13. Voedingssteker 230 VAC
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Fig. 3 Voor- en bovenaanzicht EuroAir 180BY (met bypass, rechtse uitvoering) 
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Fig.4 Maatschetsen EuroAir 180BY (met bypass) 
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3 Specificaties 
3.1 Technische specificaties 

1 EuroAir 180 1 EuroAir 180 D 1 EuroAir 250 1 EuroAir 325 1 EuroAir 400 1 EuroAir 480 E6
1 Lucht specificaties: 
1 Luchtopbrengst l 25-180m3 (0-100 Pa) l 25-180m3 (0-100 Pa)l 25-275m3 (0-130 Pa)l 25-325m3 (0-220 Pa)l 40-400m3 (0-143 Pa)l 40-480m3 (0-150 Pa)I 
1 Opvoerhoogte 1 instelbaar I instelbaar I instelbaar I instelbaar I instelbaar I instelbaar 1 

Bediening 3-standenschakelaar 
(15VDC 
spanningssturing) 

Ventilatoren sturing 1,6-1 O V DC lineair 
regelbare 
stuurspanning 

lnregeling per ventilator Per stand individueel 
lineair inregelbaar 

Stand 1 1,6V- 6,8 VDC 
Stand 2 2,8V- 7,2 VDC 
Stand 3 5,1V- 10,0 V DC 

Luchtfilterklasse 
E

U-3 
Filteroppervlak buitenlucht 

744 cm2 

Filteroppervlak binnenlucht 
744 cm2 

Thermische specificaties: 

1 
Thermisch rendement 

1 > 95,4% 
1 Vorstbeveiliging actief 

1 < - 20' Celcius 

1 Mechanische specificaties: 1 
Afmetingen met bypass 
(h X b X d) 640 x 649x 385 mm 
Afmetingen zonder bypass 
(h X b X d) 

1 Gewicht zonder I mei bypass 
                     640 x 649 x315  mm 

138 kql41 kQ 
Aansluitingen op toestel 

0125 mm 
boordringen boven 

Materiaal 
warmtewisselaar Aluminium 
Geluidsproductie (1 m) 

45 dB(Al 
Elektrische specificaties: 

E
lektrische aansluiting 230V AC + 1- 10%; 

50Hz 
Opgenomen vermogen 

34W tl m 110W 
Zekering 800 mA traag 

. .  

1 Ve1hghe1dsklasse 

1 
Ventilatoren 

l 1P40 
10 185 mm 48VDC 

3-standenschakelaar 
(15VDC 
spanningssturing) 

1,6-10 V DC lineair 
regelbare 
stuurspanning 
Per stand indi-
vidueel lineair 
inregelbaar 

1,6V- 6,8 V DC 
2,8V- 7,2 VDC 
5,1V- 10,0 V DC 

1 
E

U-3 

'820 cm2 

1
820 cm2 

1 > 95,4% 
1 < - 20' Celcius 

345x78 1x418 mm 

345x661 x418 mm 

'33 kq 135 kQ 

0125 mm 
boordringen zijwaarts 

Aluminium 

1
45 dB(Al 

230V AC + 1- 10%; 
50Hz 

34W tl m 110W 

800 mA traag 

l 1P40 

1
0 185 mm 48VDC 

3.2 Gegevens t.b.v. EPN-berekening 

EuroAir 180 EuroAir 180 D 

Rendement 95 % 95 % 

Stroomooname ( 150m3) 0,15A 0,15A 

Soannina (Voltaael 230V 230V 

Gelijkstroomventilatoren 2 2 

Opqenomen vermoqen 18-110 W 18-110 W 

Cos ohi 0,77 0,77 
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3-standenschakelaar 
(15VDC 
spanningssturing) 

1,6-10 V DC lineair 
regelbare 
stuurspanning 
Per stand indi-
vidueel lineair 
in regelbaar 

1,6V- 6,8 V DC 
2,8V- 7,2 VDC 
5,1V- 10,0 V DC 

1 
E

U-3 

'1001 cm2 

1
1001 cm2 

1 > 95,6% 

1 < - 20' Celcius 

640 x 649 x 460 mm 

640 x 640x380 mm 

141 kçil45 kq 

0 150 mm 
boordringen boven 

Aluminium 

1
46 dB(Al 

230V AC + 1- 10%; 
50Hz 

18W tl m 117W 

800mA traag 

l 1P40 
10 185 mm 48VDC 

EuroAir250 

95% 

0,15A 

230V 

2 

18-110 W 

0,77 

3-standenschakelaar 
(15VDC 
spanningssturing) 

1,6-1 O V DC lineair 
regelbare 
stuurspanning 

Per stand indi-
vidueel lineair 
in regelbaar 

1,6V- 6,8 VDC 
2,8V- 7,2 VDC 
5,1V- 10,0 V DC 

1 
E

U-3 

'1001 cm2 

1
1001 cm2 

I> 95,8% 

< - 20' Celcius 

1 

640 x 649x 460 mm 

640 x 649 x 380 mm 

l 42 kQI 46 kq 
0 150 mm 
boordringen boven 

Aluminium 

1
48 dB(Al 

230V AC + 1- 10%; 
50Hz 

20W tl m 165W 

2 A traag 

l 1P40 
0 175 mm 48V DC 

EuroAir 325 

95% 

0,16A 

230V 

2 

20-150 W 

0,77 

3-standenschakelaar 3-standenschakelaar 
(15VDC (15VDC 
spanningssturing) spanningssturing) 

1,6-10 V DC lineair 1,6-10 V DC lineair 
regelbare regelbare 
stuurspanning stuurspanning 

Per stand indi- Per stand indi-
vidueel lineair vidueel lineair 
in regelbaar in regelbaar 

1,6V- 6,8 VDC 1,6V- 6,8 VDC 
2,8V- 7,2 VDC 2,8V- 7,2 VDC 
5,1V- 10,0 V DC 5,1V - 10,0 V DC 

1 
E

U-3 

'1768 cm2 1 
E

U-3 

'1768 cm2 

1
1768 cm2 

1
1768 cm2 

1 > 96,3% 1 > 96,3% 

< - 20' Celcius < - 20' Celcius 

1 1 

547 x 880 x 600 mm  550 x 880 x 600 mm 

547 x 880 x 454 mm 547 x 870 x 454 mm 

l 52 kQ I 57 kq 157 kQ 

0 180 mm 0 180 mm 
boordringen boven boordringen boven 

Aluminium Aluminium 

1
47 dB(Al 

1
49 dB(Al 

230V AC + 1- 10%; 230V AC + 1- 10%; 
50Hz 50Hz 

22Wtlm 190W 22W tl m 290W 

2 A traag 2 A traag 

l 1P40 l 1P40 
0 220 mm 48V DC 0 190 mm 230V AC 

EuroAir400 EuroAir 480 E6
95 % 95% 

0,18A 0.27A 

230V 230V 

2 2 

20-190 W 20-290 W 

0,79 0,79 

1 

1 

1 

1 





4 Installatie 

Swentibold brengt de EuroAir 180, 250,325,400 en 480E6 in 

twee verschillende uitvoeringen. De toestellen zijn 

beschikbaar in een "linker" en"rechter" uitvoering, 

waarbij de toestellen elkaars spiegelbeeld zijn. 

Dit installatievoorschrift is opgesteld voor de 

1toestellen in de uitvoering,_"_._.re..,c.._.h ... t..._s'' _.________ __. 

Uitvoering Toestel naam 

Rechts 180R/ 180BYR 

Links 1801/ 180BYL 

Rechts l 250R/ 250BYR

Links 2501/ 250BYL 

Rechts 325R/ 325BYR 

Links 3251/ 325BYL 

Rechts 400R/ 400BYR 

Links 4001/ 400BYL 

Rechts 480E6R/ 480E6BYR 

Links 480E6U 480E6BYL 

U weet nu welk toestel u gaat plaatsen. 
Houdt u er rekening mee dat de figuren van het toesteltype 
"links" in dit installatievoorschrift "gespiegeld"bekeken 
moeten worden. 

De installatie van de EuroAir dient te gebeuren door 

een erkend installateur. Hierbij moeten de volgende 

voorschriften en richtlijnen in acht genomen worden: 

Voorschriften waaraan de installatie moet voldoen: 
Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallatie 
NEN 1010. 
Voorschriften voor het aansluiten op binnen rio 
leringen in woningen en woongebouwen NEN 3287. 
Voorschriften voor ventilatie van woningen en 
woongebouwen NEN 1087 / NEN 1088. 
Eventuele aanvullende voorschriften van de 
plaatselijke nutsbedrijven. 
Dit installatievoorschrift. 

4.1 Richtlijnen voor het aanleggen van een 

goede installatie 

4.1.1 Ophangen van de EuroAir 
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Er dient een aparte buis voor de stuurkabel (15Vdc) 
van de wtw-unit naar de bedienunit te lopen. Hier 
mag geen 230V kabel bij worden getrokken. 
Het toestel is bedoeld voor wandmontage. Hierbij 
moet, om een goede condensafvoer te waarborgen, 
het toestel waterpas hangen. 
Op de onderkant van de regelaar kunt u d.m.v. een 
stekker de driestandenschakelaar aansluiten. 
De netstekker dient altijd goed bereikbaar te zijn. 
Zorg dat in de opstellingsruimte de luchtkanalen, een 
elektrische netspanningsaansluiting 230V en 
voorzieningen voor de condensafvoer beschikbaar 

1 

zijn. Voorts dient er een leiding geplaatst te worden 
vanaf de EuroAir naar de ruimte waar de bediening 
(3 standenschakelaar of luxe bedienunit) wordt 
gemonteerd. 
Zorg ervoor dat de EuroAir aan een stevige en 
massieve muur wordt opgehangen. 
Om condensatieverschijnselen op en om het toestel te 
minimaliseren dient het toestel bij voorkeur opgesteld 
te worden binnen de verwarmde omgeving van de 
woning. 
Monteer de bijgeleverde ophanghaak waterpas aan de 
muur waarop de EuroAir wordt geplaatst. 
Let er bij het plaatsen van de EuroAir op dat er vol
doende ruimte boven en om het toestel vrij gehouden 
wordt om de benodigde leidingen, geluidsdempers en 
eventuele bypass installatie te plaatsen. 
Controleer na het plaatsen van de EuroAir dat het 
toestel alle richtingen op waterpas hangt. 
Sluit de condensafvoer aan middels een slang naar een 
sifon met een waterslot van minimaal 5 cm. 
Plaats na het ophangen van de EuroAir optioneel de 
bypass box zodanig dat met vloeiende verbindingen 
de bypass box verbonden kan worden met de EuroAir 
en de overige luchtkanalen. 
Sluit de luchtkanalen achtereenvolgens aan,zoals is 
aangegeven op de bovenzijde van het toestel. 

4.1.2 Aansluiten van de luchtkanalen 

Aansluiting van de kanalen van en naar de woning op 
de EuroAir uitvoeren met akoestische slang of een 
geluidsdemper, welke afgestemd wordt op deze 
installatie. 
Verbindingen'van buiten' en'naar buiten' op de 
EuroAir uitvoeren met dampdicht geïsoleerde kanalen 
tot 
op de unit. Vermijdt doorzakkingen waardoor vocht 
kan ophopen in het kanaalstelsel van en naar buiten. 
Maak gebruik van kanalen 0125 mm (EuroAirl 80), 
0 150 mm(EuroAir 250, 325) of 0 180 mm 
(EuroAir 400/480E6), minimaal tot aan de eerste ver
deelpunten vanhet kanaalstelsel. 
Zorg er bij voorkeur voor dat de lucht-
snelheid door de kanalen in de luchttoevoer niet groter 
wordt dan ca. 3,5 m / s en in de luchtafvoer niet groter 
dan ca. 4 m /s om stromingsgeluid te vermijden. 
Indien het nodig is grote afstanden in de woning te 

overbruggen wordt aanbevolen deze altijd uit te 
voeren in minimaal 0150 mm buis. 
Inregelen van de luchthoeveelheid in de ruimtes wordt 

gedaan door op het toestel de volumestromen in te 
stellen samen met het inregelen van de ventielen of de 

verdeel boxen. 
Sluitde bekabeling aan (zie instructies in par. 4.2). 
Steek,na aansluiten van alle bedrading en na een 
controle op de correcte montage,de netstekker van de 
Euro Air in de wandcontactdoos.Het toestel zal direct 

functioneren. Controleer het functioneren van de 
3-standenschakelaar en eventueel de vochtsensor.

De installatie is nu gereed om ingeregeld te worden
(zie hoofdstuk 5).







4.2.3 Bypassprint 

TV1: BLA temp.sens.LLJ----l 
TV5: LA temp.sens.f7l-------l 

SSR ALARM 

1---"'0/�1 ---:K MAK/ KEUKENSTAND 

TV6: BTO temp.sens.[ZJ-------l BYPASS PRINT 
967.280003 

1----"'0/�1 -----'V MB p 

T4: LNB temp.sens.LLJ----l 
L 

Ventilator 4-standen _fi 
schakelaar:3xdig.in H 

u 

LT 

.è:.. P-LA: dig.in_/. 

.è:.. P-BLA: dig.in_/. 

.è:.. HYG: dig.in_/. 

BASIS PRINT 
967.280001 

LA 

PC: comm.(prog)�R=8�2=3=2---� 

24Vdc in 
Supply 

Bypass functie 

indien connector ___ ......__..., 
op basisprint wordt 

aangesloten schakelt 
RTB (RS485) uit. 

VOEDING: 
------1 

230Vac 50/60Hz 

24Vdc 
VOEDINGS 

PRINT 
967.280008 

Met de bypass kan gedurende de zomermaanden de 
binnentemperatuur worden gekoeld door rechtstreeks 
koudere buitenlucht naar binnen te blazen.Om de bypass 
te activeren moet om te beginnen, aan de regelaar worden 
gemeld dat er een bypass aanwezig is. Dit wordt gedaan 
door P 4.40 op 1 te zetten. Vervolgens moet met P 4.41 
worden aangeven bij welke temperatuur de bypass open 
moet. Dus als de afgezogen lucht uit de ruimte groter is dan 
P 4.41, dan gaat de bypass open. De bypass gaat weer dicht 
als de afgezogen lucht uit de ruimte lager wordt dan P 4.41 
- P 4.42. Tenslotte moet het buiten kouder zijn dan binnen,
en mag de buitentemperatuur niet onder de temperatuur
ingesteld bij P 4.43 komen. Als de bypass wordt geopend
zal het afvoerventilatortoerental moeten worden
gecorrigeerd, om het restrictie verschil op te vangen. Dit

wordt gedaan door in P 4.44 aan te geven hoeveel procent
de ventilator langzamer moet gaan draaien. De eindgebrui
ker kan de bypass-open-temperatuur rechtstreeks wijzigen
met de op en neer toetsen. Dus zonder eerst het
parameter-menu te activeren.
Op erg warme dagen kan er behoefte zijn om de grenzen
iets te verruimen. Dit kan worden gedaan m.b.v. parameters
4.45 en 4.46. Als de temperatuur boven de temperatuur
ingesteld bij P4.45 komt dan wordt er's nachts met bypass
gekoeld totdat de buitentemperatuur onder P4.46 komt. De
maximum temperatuurwaarde wordt's morgens om zeven
uur gereset.

Aardwarmtewisselaar 
Wanneer er een aardwarmtewisselaar aanwezig is moet P 
4.50 op 1 worden gezet. Ook moet er een 

52Vdc in 
Supply 

52Vdc 
tbv Ventilatoren 

VOEDINGSUNIT 
967.280005 

0..--------------10 

1 - ;.; , Bedien-unit 1 .... 1 
! ·�·; basis 
! ,:,;:, ,:.::; ,,;,;;:, ,,,� 1 967.280006 

Ol _____________ O 

VOEDING: 
230Vac 50/60Hz 

buitentemperatuurvoeler worden geïnstalleerd. Met de 
aardwarmtewisselaar wordt in de winter de koude 
buitenlucht voorverwarmd, en in de zomer de warme 
Buitenlucht voorgekoeld. Als het buiten kouder is dan 
P 4.51 of warmer dan P 4.52 wordt de aardwarmtewisselaar 
geactiveerd.Als de klep van de aardwarmtewisselaar open 
staat moet de toevoerventilator worden gecorrigeerd. In P 

53 kan worden gezet met welk percentage de toevoer 

ventilator moet worden verhoogd om ventilatie 
gebalanceerd te houden. 
N.B. Deze functie kan niet gebruikt worden in combinatie 
met de wasemkap functie (Keukenstand). 

Wasemkap functie 
Nadat met P4.55 de aan/uit functie is ingesteld op de 
wasemkapstand (2), kan met de aan/uit schakelaar de 
wasemkap worden aangezet. Op het display wordt dit 

kenbaar gemaakt doordat de toevoer ventilator in de 

hoogstand staat aangegeven en de afvoer ventilator 
in de middenstand. De werkelijke ventilatie snelheden 
moeten worden ingegeven in P4.28 Percentage toevoer 
en P4.29 percentage afvoer in de wasemkapstand. De 
aardwarmtewisselaar uitgang is nu ook bekrachtigd om de 
wasemkapmotor te starten. Mocht er een aardwarmtewis
selaar zijn geconfigureerd dan wordt deze uitgeschakeld. 

Alarm uitgang 
Op de bypass en de comfort print is een OV, 1 OV alarm 

uitgang geplaatst. Deze kan maximaal SmA leveren om bv. 

een solid-state relais aan te sturen. Indien er geen alarm is 
wordt er 1 OV uitgestuurd en in het geval van een alarm OV. 
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4.5 Montage van externe bediening bij alle toestellen zonder bypass en de toestellen: 
EuroAir 180 en 400 (met en zonder bypass} 

D 

1. De bevestiging voor de externe bediening wordt 
op de gewenste plek met de meegeleverde schroeven
bevestigd. Links of rechts direct aan de WTW, 

of aan de muur 

2. Draai de schroeven aan de voorkant en onderkant
los en verwijder de voorzijde. 

3. Stekker, 230 V AC

4. Aansluitingen voor
a. ventilator, NTC 
b. bypass, ventilator, NTC
c. afstandsbediening 
d. 3-standenschakelaar 

5. Display en instellingen

6. Display en instellingen vanuit woonruimte

D 

4.6 Vorstsensor 

A= Ventilator, NTC 
B= Bypass 

® 

-
1

20.S'C I 
o 

e 1s:20 ó 

e 

Het toestel is uitgerust met een sensor ten behoeve van de
vorstbeveiliging. Deze vorstbeveiliging zorgt ervoor dat, 
onafhankelijk van de grootte van de luchtstroom, er geen 
bevriezingsverschijnselen van de warmtewisselaar kunnen
optreden. Hiertoe is de vorstbeveiliging opgenomen in de 
luchtstroom naar buiten. Deze schakelt in als de lucht
stroom naar buiten een temperatuur heeft lager dan 2°c. 
De aangezogen luchtstroom van buiten naar binnen kan 
echter een aanzienlijk lagere temperatuur hebben 
(lager dan -10° C). 

4.7 Vochtsensor 

Het toestel is op de print uitgerust met een aansluiting voor
een optioneel te plaatsen vochtsensor. Een vochtsensor kan
worden toegepast in een zogenoemde"natte ruimte"zoals 
badkamer. Indien in deze ruimte de relatieve vochtigheid 
hoger wordt dan de waarde ingesteld op de vochtsensor 
(instelling meestal 65 tot 70 % rv), schakelt de wtw unit 
automatisch naar de hoogste stand. Het schakelen naar de
hoogste stand door de vochtsensor gebeurt onafhankelijk 
van de instelling op de 3-standenschakelaar.Als na enige 
tijd de relatieve vochtigheid in de ruimte daalt tot onder de
ingestelde waarde, schakelt de vochtsensor uit. De wtw unit
ve lgens de instelling op de 
3-

ntileert 
standen-

dan 
schakelaar.

weer vo
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Nr Omschrijving Bereik Eenheid Default 

P 30 Differentie koelen 0.1 .. 10.0 K 0.5 

P 31 Differentie verwarmen 0.1 .. 10.0 K 0.5 

P 32 Offset koelen -10.0 .. 10.0 K 0.2 

P 33 Offset verwarmen -10.0"10.0 K -0.2

P 34 Minimum kanaaltemperatuur 10.0 .. 20.0 oc 17.0

P 35 Maximum kanaaltemperatuur 20.0 . .50.0 o( 40.0

P 36 Inblaas delta T met setpoint tijdens koelen 0.1 .. 20.0 K 5.0

P 37 Inblaas delta T met setpoint tijdens verw. 0.1 .. 20.0 K 5.0

P40 Minimum instelbaar setpoint koelen/ -10.0 .. 30.0 o( 18.0
verwarmen 

P41 Maximum instelbaar setpoint koelen/ -10.0 . .30.0 0( 24.0 
verwarmen 

P42 Differentie verwarming vorst bedrijf 0.1 .. 10.0 K 2.0 

P 80 Fabriekstoegangscode - - -

P 95 Software versie nummer - - -

P96 Productie jaar - - -

P 97 Productie week - - -

P98 Serie nummer - - -

*) Ventilator type uitvoeringen; 
Type O = Ventilator met 1 puls per omwenteling als terug-melding op tacho-ingang FSP. 
Type 1 = Ventilator met 2 pulsen per omwenteling als terug-melding op tacho-ingang FSP. 

Type 2 = Ventilator met 3 pulsen per omwenteling als terug-melding op tacho-ingang FSP. 
Type 3 = Ventilator zonder terug-melding aantal pulsen per omwenteling. 

Hier is de tacho-ingang FSP gebruikt als storingsmelding ingang tussen FSP en -, dit is een normaal gesloten 
contact, indien geopend volgt er een storingsmelding. 

Opmerking: Bij ventilator Type 3 kan geen toerentallen worden weergegeven in Menu 3. 

Opm.: P42 is bij Basis/Bypass configuratie wel aanwezig maar functioneel niet actief. 

6.6 Foutmeldingen 

De volgende foutcodes kunnen optreden; 
Ft Filter vuil toevoerventilator 
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Et Storing toevoerventilator 
Fa Filter vuil afvoerventilator 

Ea Storing afvoerventilator 
oO Ventilatoren draaien in onbalans (vorstbeveiliging) 
-t- Tijd is niet goed ingesteld
El Voelerfout lucht naar buiten sensor 
E2 Voelerfout lucht na nabehandeling sensor 
E3 Voelerfout binnenlucht afvoer 

E4 Voelerfout buitenlucht aanvoer 

ES Voelerfout buitentemperatuur 
EP Lucht onderdruk schakelaar meer dan 1 minuut 

gesloten (geweest) 

Wanneer er een storing is opgetreden kan door op de 
mode toets te drukken de foutcode worden gereset. 
De foutcode gaat nu afwisselend knipperen met de 
temperatuur. De foutcode verdwijnt pas als de werkelijke 
fout ook is opgeheven. In het geval van de storingen Ea en 
Et zal na het bedienen van de mode toets opnieuw worden 
geprobeerd om de ventilatoren te starten. 
Als dit niet lukt zal de storing opnieuw komen. 
Als er geen storing is en er wordt op de mode toets gedrukt 
dan zal de laatst opgetreden foutcode worden getoond. 
Resetten van de melding "vervuild filter" gebeurt in P 2.6, 
waardoor de klok met de ingestelde tijd in P 2.5 opnieuw 
gestart wordt. 



7 Inregelen installatie 

De wtw-unit wordt geleverd met een basisinstelling voor 
beide ventilatoren. Zie hiervoor de onderstaande tabel. 
Aangezien elke installatie anders is dient de digitale 

regeling per bereik voor beide ventilatoren 
ingesteld te worden zodanig dat de juiste luchtflows 
geleverd wordt. Hiervoor gaat u als volgt te werk. Stel de 

roosters in, voer een eerste meting uit en noteer per vertrek 
de gemeten waarden. Corrigeer de afwijkingen door de 

roosters te verstellen en voer een tweede meting uit. Is de 
totale installatie niet in balans dan kunt u dit door middel 
van de digitale regeling verstellen de luchtflows corrigeren. 
Voer een derde meting uit en stel een meetrapport op. 

EuroAir 180 

Onderstaande grafiek geeft het verband weer van de 

stuurspanning t.o.v de luchtflow en de opvoerhoogte. 
De systeemdruk is ingesteld voor 145 Pa druk bij een flow 
van 180 m3/h. 

EuroAir 250 

Onderstaande grafiek geeft het \erband weer van de 

stuurspanning t.o.v de luchtflow en de opvoerhoogte. De 

systeemdruk is ingesteld voor 150 Pa druk bij een flow 
van 250 m3/h. 

EuroAir 325 

Onderstaande grafiek geeft het verband weer van de 
stuurspanning t.o.v. de ludtflow en de opvoerhoogte. De 
systeemdruk is ingesteld voor 150 Pa druk bij een flow 
van 282 m³/h. 

EuroAir400 

Onderstaande grafiek geeft het verbandweer van de 
stuurspanning t.o.v. de luchtflow en de opvoerhoogte. 
De systeemdruk is ingesteld voor 150 Pa druk bij een 
flow van 400 m³/h. 

EuroAir 480 E6 

Onderstaande grafiek geeft het verband weer van de 
stuurspanning t.o.v. de luchtflow en de opvoerhoogte. 
De systeemdruk is ingesteld voor 150 Pa druk bij een 
flow van 477 m³/h. 
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