
SENTINEL KINETIC ADVANCE

BIJ INSTALLATIE

Zijn alle onderdelen aanwezig?
Zijn maatregelen genomen zodat geen vuil of afval in de kanalen of unit kan?
Heb je aangepaste geluiddemping voorzien om geluidshinder in de woning te voorkomen?
Is er voldoende afstand tussen de aanzuig en afblaas en de rookgasafvoer?
Is er voldoende plaats voor onderhoud en service?
Hangt de unit waterpas?
Is er een waterslot voorzien en gevuld met water? 
Is het waterslot aan de juiste kant aangesloten, met een bijgeleverde dop op de andere kant?
Zijn maatregelen genomen zodat geen water bij de elektrische onderdelen kan?
Is het laatste stuk van je kanaal flexibel en minstens 150mm lang?
Heb je de diameter van de kanalen en de lengte Uniflexplus+ gerespecteerd?
Is de aanvoer van verse lucht aangesloten op de juiste koker? (enkel bij appartement)
Is de afvoer van verse lucht aangesloten op de juiste koker? (enkel bij appartement)

ja nee

Volg de voorschriften in de handleiding

BIJ INGEBRUIKNAME - VOOR JE DE UNIT VOORZIET VAN SPANNING

Haal de warmtewisselaar uit de unit.
Kunnen de ventilatoren vrij en geruisloos draaien?

Ja

Nee - Belemmert iets te ventilatoren?

Ja 

Nee 

Sluit alle panelen. 
Zijn alle vijzen aangespannen?

NeeJa

Neem contact op.

Verwijder de belemmering.

Span de vijzen aan.

Zijn de filterlades gesloten en vastgeklikt in het toestel?

Ja

Nee

Kun je ze sluiten en vastklikken?

Nee

Neem contact op.

Zet het toestel onder spanning en volg 
de stappen op het configuratiescherm.

HET CONFIGURATIESCHERM

1. Stel onderhoudsinterval en filterwisselingsinterval in. De ideale onderhoudsinterval is 2 jaar. Filtervervuiling is 
omgevings- en activiteitsgebonden. Begin met elke 6 maanden de filters te controleren, en verleng of verkort.

2. Stel de debieten in.
3. Stel de parameters in naar wens van de eindgebruiker: bypasswerking, vochtregeling, weekprogramma, stille uren,...
4. Stel de inputs in volgens de situatie op de werf.
5. Stel bij servicenummer het nummer van de installatiefirma in.
6. De beveiligingscode is standaard ingesteld als 0000. Indien deze gewijzigd wordt, zorg dan dat ze achterhaald kan 

worden.
7. Controleer de gemeten temperaturen onder instellingen - prestaties. Komen deze overeen met de werkelijke 

temperaturen? Indien niet, dan is de oriëntatie van het toestel verkeerd ingesteld. (! bij appartementen kan de 
buitenlucht voorverwarmd worden door de afstand in de centrale aanzuigkoker. De afgelezen temperatuur kan 
daardoor afwijken van de werkelijke buitentemperatuur).


