Ventilatie met advies
eventueel ter plaatse

HRC BEDIENINGSDISPLAY 15RF (HRC-350/450-Ventiflow)
Altijd inzicht in de status van het ventilatiesysteem

Ontdek de nieuwe inbouw display 15RF waarmee je het verbonden ventilatiesysteem
24/7 kan uitlezen en instellen.
INBOUW
Het instellen en uitlezen van de instellingen van de WTW-unit, doe je met de capacitieve aanraaktoetsen op het display, waarbij het servicemenu tijdens en na installatie
voor HRC-instellingen kan worden gebruikt. Bij een storing of een probleem met het
balansventilatiesysteem, laat het LCD-scherm een nauwkeurige melding zien.

Artikel nummer: 055 21800060

VOORDELEN
RF-communicatie
Nauwkeurig uitlezen gemeten luchtvolume,
temperatuur en RH.
Nauwkeurig instellen van debieten, bypass en vorstscenario
5 capacitieve toetsen
Gevoed door 230 Volt 50 Hertz
Kiezen ventilatiestand

Scherm: LCD met achtergrondverlichting
Servicemenu voor HRC
Laag stroomverbruik, minder dan 1 Watt
Beveiliging: IP44 voor inbouw
Het menu en de besturing zijn eenvoudig in gebruik
Geschikt voor een vierkant inbouwraam van 55mm

HRC BEDIENINGSDISPLAY 15RF
INBOUW
OVERZICHT VOOR- EN ACHTERZIJDE
Er zijn 5 capacitieve toetsen met de functies OK, OMHOOG, OMLAAG, MENU en TERUG:

A OK-toets
Druk deze in om de geselecteerde modus te starten of
activeren.

E OMLAAG-toets
Selecteer de ventilatie-modus of in servicemenu.
Druk deze in om het aantal of het item op het scherm te
verlagen.

B TERUG-toets
Druk deze in om terug te keren naar het
standaardscherm.

F Montagegaten
De montagegaten dienen om de module in een
inbouwdoos te schroeven.

C MENU-toets
Druk deze in om door de beschikbare menu-instellingen
te bladeren.

G Montagegaten
230 VAC, 50 Hz. Stroomverbruik: minder dan
1 Watt (in standby-modus).

D OMHOOG-toets
Selecteer de ventilatie-modus of in servicemenu.
Druk deze in om het aantal of het item op het scherm te
verhogen.
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DE SLIMSTE
VAN DE KLAS!

HRC-350/450-Ventiflow
BESTE E-PEIL SCORE
De stilste, zuinigste en slimste
balansventilatie voor woningbouw.
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