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I Verklarende woordenlijst 
 
Om de Aquacom correct te kunnen gebruiken is 
het belangrijk allereerst de volgende definities te 
kennen. 
 
Aardwarmtewisselaar 
Een aardwarmtewisselaar is bedoeld om de 
toegevoerde lucht naar de WTW in de winter voor 
te verwarmen en in de zomer voor te koelen door 
gebruik te maken van de constante temperatuur 
van de aarde. Er worden in de tuin leidingen in de 
grond geplaatst, waarin een vloeistof wordt 
rondgepompt. Deze neemt de temperatuur van de 
grond aan en wordt vervolgens door een eigen 
warmtewisselaar geleid waarin de toevoerlucht 
wordt voorverwarmd of voorgekoeld.  
 
Balansventilatie 
Er is sprake van balansventilatie als er evenveel 
lucht uit een gebouw wordt afgevoerd als 
toegevoerd. 
 
Bypass (standaard in HRUC-E) 
De bypass wordt gebruikt om in de zomermaanden 
’s avonds en ’s nachts warmte uit de woning af te 
voeren. Een van de luchtstromen wordt dan niet 
over de warmtewisselaar van de ventilatie warmte-
wisselaar geleid, waardoor de afgevoerde hitte niet 
overgedragen wordt aan de toevoerluchtstroom. 
 
Filter 
Voor een optimale kwaliteit van de binnenlucht 
wordt de buitenlucht door filters geleid. Dit houdt 
ook de kanalen van de warmtewisselaar schoner 
en daarmee efficiënter. 
 
Systeem D 
Systeem D staat voor balansventilatie met 
mechanische toevoer van verse lucht (d.m.v. 
ventilatoren) en een mechanische afvoer van 
vervuilde lucht. 

 De hoeveelheid toe- en afvoerlucht wordt 
ingeregeld bij de ventielen. Het is dan ook 
belangrijk om de instelling van de ventielen nooit 
te veranderen en de ventielen niet te verwisselen. 
Daarnaast is het belangrijk dat de lucht goed in het 
huis kan circuleren, zorg er dus voor dat spleten 
onder deuren niet afgedicht of verkleind worden. 
 
Kruisstroom warmtewisselaar  
De warmtewisselaar is het onderdeel van de 
Aquacom waar de warmte wordt uitgewisseld 
tussen het glycolwater en de toevoerlucht. Het 
bestaat uit aluminium platen die gegolfd zijn 
uitgevoerd. Langs deze platen stroomt 
toevoerlucht zonder direct in contact te komen 
met het water. Er wordt gesproken van 
kruisstroom wisselaar omdat de stromen haaks op 
elkaar door het warmtewisselend vlak stromen. Dit 
geeft een hoger rendement dan een 
meestroomwarmtewisselaar.  
 
Vorstbeveiliging 
Om te voorkomen dat de warmtewisselaar van een 
ventilatietoestel bij buiten-temperaturen onder nul 
°C dichtvriest is er een vorstbeveiliging. Door een 
aardwarmte-wisselaar zal de vorstbeveiliging pas 
bij lagere temperaturen nodig zijn. De Aquacom 
heeft ook een vorstbeveiliging, deze zorgt ervoor 
dat de warmtewisselaar niet bevriest. 
 
Warmteterugwinning (WTW) 
De warmtewisselaar van het ventilatietoestel wint 
warmte terug uit de afgevoerde lucht. Deze 
warmte wordt vervolgens overgedragen aan de 
toevoerlucht. Op deze wijze wordt warmte 
teruggewonnen die anders de woning uitgeblazen 
was. 
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II Inleiding 
 

Lees de gehele handleiding zorgvuldig door voordat u de Aquacom installeert en/of gebruikt. Deze handleiding 
geeft u stapsgewijs de richtlijnen om een goede en veilige installatie, bediening en onderhoud van de Aquacom 
te garanderen. De montage dient uitgevoerd te worden door een erkend installateur. Foutieve of onvolledige 
montage kan er toe leiden dat de installatie niet naar behoren functioneert, wat gevolgen kan hebben voor de 
luchtkwaliteit in de woning. De installatie dient te worden aangesloten conform de plaatselijk geldende 
installatierichtlijnen. 

 
2.1 Waarom ventileren? 
Oudere huizen zijn vaak slecht geïsoleerd en 
hebben veel kieren en spleten. Dit veroorzaakt 
ongecontroleerde ventilatie, wat tocht als gevolg 
heeft. Om koude tocht tegen te gaan zet men vaak 
de verwarming wat hoger, waardoor onnodig veel 
energie verbruikt wordt. Door een goed 
ventilatiesysteem met warmteterugwinning te 
plaatsen, zult u uw woning beduidend minder 
hoeven te verwarmen en bespaart u energie en 
geld. Goede ventilatie is echt noodzakelijk, 
aangezien onze huizen steeds beter geïsoleerd 
worden en zo luchtdicht gemaakt worden. Als bij 
een dergelijk luchtdicht huis niet of onvoldoende 
geventileerd wordt, ontstaan problemen met vocht 
en soms zelfs schimmelvorming. Deze problemen 
ontstaan dus niet door te veel isolatie, maar juist 
door te weinig ventilatie. Ook ontstaat in een 
woning veel vocht doordat bewoners ademen en 
transpireren, door koken, wassen en douchen. 
Daarnaast komt er bij het koken of water 
verwarmen op gas ook CO2 vrij. Slechte ventilatie 
is gevaarlijk en ongezond. Om CO2-ophoping, 
schimmels en huisstofmijt tegen te gaan en een 
gezonde leefomgeving te creëren moet er 
voldoende geventileerd worden. 

 
2.2 Systeem D met bodemwarmtewisselaar 
Systeem D met warmteterugwinning (WTW) staat 
voor balansventilatie door middel van 
mechanische toevoer van verse lucht en 
mechanische afvoer van vervuilde lucht (middels 
ventilatoren). De afgevoerde lucht gaat ’s winters 
door een warmtewisselaar en warmt daar de 
aangezogen buitenlucht op. De verse, 
opgewarmde buitenlucht wordt vervolgens in de 
woning geblazen. In de zomer is het mogelijk de 
warmtewisselaar te omzeilen, zodat ‘s nachts frisse 
buitenlucht toegevoerd kan worden zonder dat 
deze opgewarmd wordt door de afgezogen lucht 
(bypass). Als het huis koeler is dan buiten wordt de 
warmte buitengehouden door de 
warmtewisselaar. Het grote voordeel van dit 
mechanisch ventilatiesysteem is dat de energie uit 
de afgezogen lucht gebruikt wordt om de verse 
lucht op te  warmen of af te koelen. Dit betekent 

een forse energie- en kostenbesparing ten opzichte 
van natuurlijke ventilatie of systeem C. Om de 
lucht in de winter voor te verwarmen voordat deze 
de warmtewisselaar binnenstroomt wordt een 
bodemwarmtewisselaar toegepast.  Deze draagt 
de constante temperatuur van de bodem over op 
de lucht via een glycolwater mengsel. In de zomer 
zorgt dezelfde constante bodemtemperatuur voor 
afkoeling van de toegevoerde lucht. Hierdoor 
wordt ook de relatieve vochtigheid van de 
aanvoerlucht verminderd, mits er condensatie 
optreedt in de Aquacom.  

 
2.3 Werking Aquacom 
Met de bodemwarmtewisselaar Aquacom wordt er 
bijgedragen aan een beter leefklimaat in de 
woning. Het toestel werkt als volgt: 
1. De ventilator van uw WTW zuigt verse 
buitenlucht aan van buiten door de Aquacom. 
2. De pomp van de Aquacom pompt een 
glycolwater mengsel door de leidingen die in de 
grond zijn ingegraven, hierdoor wisselt het 
mengsel warmte uit met de bodem. 
3. De energie uit het vloeistofmengsel  wordt in de 
lucht-vloeistof warmtewisselaar in de Aquacom 
overgedragen aan de verse buitenlucht. Dit 
betekent voorverwarmende lucht in de winter en 
voorgekoelde lucht met een lagere absolute 
luchtvochtigheid in de zomer. 
4. De buitenlucht wordt optioneel door de 
warmtewisselaar van de WTW geleid. 
5. De buitenlucht wordt de leefruimtes van de 
woning ingeblazen. 

 
2.4 Voordelen Aquacom 
De Aquacom warmt uw ventilatielucht op in de 
winter en koelt de lucht af in de zomer, zoals elke 
bodemwarmtewisselaar. De Aquacom is uniek 
omdat deze twee mogelijke aansluitingen heeft om 
de lucht naar de ventilatie-unit toe te leiden. 
Tevens is het toestel door de afneembare deksels 
zowel linksom als rechtsom te monteren. Dit 
resulteert niet alleen in een vereenvoudigde 
installatie, maar ook in vermindering van benodigd 
materiaal en een verlaagde weerstand van de 
luchtstroming.  
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2.5 Veiligheid 
Volg altijd de veiligheids- en 
onderhoudsvoorschriften, opmerkingen en 
waarschuwingen die in deze handleiding 

staan. Als dit niet gebeurt, kan dit persoonlijk letsel 
of schade aan de Aquacom tot gevolg hebben. 
Bewaar deze handleiding dan ook gedurende de 
hele levensduur van de unit en haal de stekker er 
altijd uit voordat u onderhoud  pleegt aan het 
apparaat! 
 
- De installatie, in bedrijfsstelling en het 

onderhoud van de Aquacom dient altijd 
uitgevoerd te worden door een erkend 
installateur, tenzij het klein onderhoud 
betreft wat door de eindgebruiker uitgevoerd 
kan worden en als zodanig in deze 
handleiding staat omschreven.  

- Bij de installatie dient men zich te houden aan 
de algemene en plaatselijk geldende bouw-, 
veiligheids- en installatie-voorschriften van de 
gemeente, nutsbedrijven en overige 
instanties.  

- Er mogen geen modificaties aan de Aquacom 
worden aangebracht.  

- Wij raden u aan een onderhoudscontract af 
sluiten, zodat u verzekerd bent van een 
regelmatige controle. Neem contact op met 
uw leverancier om een lijst van erkende 
installateurs te ontvangen.  

 
2.6 Garantie 
Ventilair Group Nederland geeft op de Aquacom 
een garantie van twee jaar na installatie tot een 
maximum van 30 maanden na productie-datum. 
Deze garantie geldt enkel voor materiaalfouten 
en/of constructiefouten. Indien er binnen de 
garantietermijn een defect optreedt, dan dient dit 
te worden gemeld bij de installateur van de unit.  

 
De garantie op het toestel vervalt indien: 
1. De garantietermijn om is. 
2. De installatie, het gebruik en/of het 

onderhoud niet aan de in deze handleiding 
vermelde voorschriften voldoet.  

3. Groot onderhoud aan het toestel niet is 
gepleegd door een erkend onder-
houdsmonteur. 

4. Aan het toestel sporen van misbruik of 
modificaties zijn. 

5. Na oplevering van de installatie wijzigingen 
aan de installatie zijn doorgevoerd.  

6. De verkeerde slang gebruikt is. 
7. Er te weinig of de verkeerde antivries gebruikt 

is. 

 
2.7 Aansprakelijkheid 
De Aquacom is ontworpen als toevoeging op een 
balansventilatiesysteem. Het toestel dient in een 
droge, vorstvrije ruimte geplaatst te worden. 
Iedere andere toepassing wordt beschouwd als 
‘onbedoeld gebruik’. Voor schade of letsel die 
voortvloeit uit het onbedoeld gebruik van de 
Aquacom kan Ventilair Group Nederland niet 
aansprakelijk worden gesteld. 
 
Daarnaast is Ventilair Group Nederland niet 
aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van 
het niet opvolgen van de veiligheids-, bedienings- 
en onderhoudsinstructies zoals aangegeven in de 
installatiehandleiding.  

 
2.8 Leveringen 
Leveringen geschieden onder de METAALUNIE 
voorwaarden. Op verzoek wordt u kosteloos een 
exemplaar toegezonden.  
  



III Gebruikershandleiding 
 

In dit gedeelte van de handleiding vindt u de 
informatie om de Aquacom correct te bedienen, 
wat te doen bij een storing en ook de 
onderhoudsaanwijzingen.  
 

LET OP: Haal altijd de stekker uit het 
stopcontact voordat u onderhoud pleegt 
aan het toestel! 

 
3.1 Bediening van de Aquacom 
De Aquacom is standaard uitgerust met een 
Aquacom digitaal bedientableau dat in de voorkant 
van het toestel is opgenomen. Door de installateur 
is de bediening aan de juiste zijde bevestigd. Het 
bedientableau ziet er als onderstaand uit. 
 

 
 
Het scherm: 
Op het scherm staan de tijd en de datum 
weergegeven als de Aquacom aanstaat. Zie 
onderstaande afbeelding voor de informatie die u 
standaard kunt zien. Als het toestel uitstaat zal hier 
‘- Unit uit –‘ te zien zijn. 

 
Tijd                                                    Datum 
 
 
Bij een foutmelding zal hier de melding verschijnen 
net zolang totdat deze verholpen is. Kijk bij 
meldingen in hoofdstuk vijf voor de benodigde 
actie. Hoewel de pomp bij de meeste meldingen 
gewoon door blijft gaan, is het noodzakelijk zo snel 
mogelijk de storing te verhelpen. Het apparaat 
werkt immers niet langer zoals bedoeld en kan 
beschadigd raken.  

 
 
 
 
 

De basisbedientoetsen: 
Op het bedientableau bevinden zich vier 
basisbedientoetsen: 

 
Met deze toets wordt de Aquacom 
aan of uitgezet. Bij een stroomuitval 
zal de Aquacom weer opstarten in 
dezelfde modus waarin deze stond 

voor de stroomuitval.  
 

Met deze toetsen kunnen in 
het hoofdmenu de juiste 
submenu’s  geselecteerd 
worden. In de submenu’s 
kunt u met deze knoppen de 

waarden veranderen.  
 
Met deze toets kunt u in een 
(sub)menu uw keuze bevestigen.  
 
 

 

De bediening blijft op het (sub)menu van uw keuze 
staan totdat u dit zelf verandert. De weergave zal 
vanzelf teruggaan naar het standaardscherm na 20 
seconden. Hieronder zullen de menu’s voor de 
eindgebruiker stapsgewijs doorlopen worden.  
 

Hoofdmenu 
Druk op  om in het hoofdmenu te komen. Het 
hoofdmenu biedt toegang tot de submenu’s die 
hieronder zijn weergegeven: 

 
Gebruik de  en  om een submenu te 
selecteren. Gebruik  om het menu te 
betreden. Zolang een menu niet bevestigd wordt, 
is te zien op welke waarde het menu nu ingesteld 
is.  

 
 
 
 
 
 

Submenu Omschrijving 

1. T1 buiten Buiten temp. bekijken 

2. T Aquacom Temp. na wisselaar bekijken 
3. Tijd Tijd instellen 

4. Datum Datum instellen 

5. Pomptest Testen pomp 
6. P4 code  Toegang installateurmenu’s  

16:12        14.07.12 
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Submenu 1 – T1 buiten 
Als u dit menu selecteert in het hoofdmenu kunt u 
de huidige waarde zien van de 
buitenluchttemperatuur voordat deze de 
warmtewisselaar betreedt. Aan deze waarde kunt 
u niets veranderen, wel is deze waarde te 
gebruiken bij storingen.  
 
Submenu 2 – T Aquacom 
Als u dit menu selecteert in het hoofdmenu kunt u 
de huidige waarde zien van de luchttemperatuur 
na de warmtewisselaar. Aan deze waarde kunt u 
niets veranderen.  
 
Submenu 3 – Tijd 
Na het betreden van dit menu begint de  
uurwaarde te knipperen. Met de  en  
knoppen kunt u de uurwaarde veranderen, als 
deze goed is ingesteld kan deze bevestigd worden 
met de  toets. Dan begint de minutenwaarde 
te knipperen, deze wordt op dezelfde manier 
ingesteld als de uurwaarde. Als deze goed is 
ingesteld wordt met bevestigd waardoor u 
terug gaat naar het submenu uurinstelling. U kunt 
nu controleren of u de waarde juist heeft 
ingegeven.  
 
Submenu 4 – Datum 
Na het selecteren van dit submenu met de 
knop, kunt u dit submenu veranderen door op de 

 toets te drukken. Het dagnummer begint te 
knipperen. Met de  en  knoppen 
manipuleert u de waarde totdat deze goed is, met 

 bevestigd u. Nu knippert het maandnummer, 
deze stelt u op dezelfde wijze in als het 
dagnummer. Nadat u het maandnummer 
bevestigd met  zal het jaarnummer 
knipperen. Stel deze op dezelfde wijze in als dag- 
en maandnummer en sla de juiste datum op, door 
op  te drukken, u keert terug naar het 
submenu datuminstelling. U kunt nu controleren of 
u de waarde juist heeft ingegeven. 
 
Submenu 5 – Pomptest 
In dit menu kunt u de pomp testen, meer over het 
nut hiervan volgt later in dit hoofdstuk. Dit menu 
wordt geselecteerd met  de toets vanuit het 
hoofdmenu. Het display toont: “Pomptest?”, als op 

 wordt gedrukt wordt 30 seconden lang de 
pomp ingeschakeld, onafhankelijk van de gemeten 
temperaturen. Na 30 seconden toont het display 
“Pomptest einde”. U bevestigt het einde van de 
pomptest met  waarna u terugkeert naar het 
submenu pomptest.  
 
 
 

Submenu 6 – Code menu 
Dit menu is uitsluitend voor de installateur. Het 
invoeren van de juiste code verschaft toegang tot 
gevoelige systeeminstellingen. Lees par. 4.2.1 als u 
benieuwd bent wat uw installateur voor u kan 
instellen. Zorg er voor dat uw installateur op de 
hoogte is van eventuele instellingen in uw 
ventilatie apparatuur, de ventilatie instellingen zijn 
van invloed op de instellingen van de Aquacom.  

 
3.2 Tips bij het gebruik van de Aquacom 
Op het moment dat een Aquacom aangesloten 
wordt op uw ventilatiesysteem zijn er een paar 
situaties waar u rekening mee dient te houden 
tijdens het gebruik.  
- Uw ventilatieapparatuur bepaalt de 

luchthoeveelheid die (door de Aquacom 
heen) aangezogen wordt. Hoe hoger deze 
hoeveelheid, hoe meer bodemenergie 
overgedragen wordt op de ventilatie-lucht. 
De behaalde temperatuurstijging of -daling 
wordt echter lager.  

- Als u de Aquacom uit hebt staan, kan de 
warmtewisselaar  bij buitenlucht winter-
condities en een hoog ventilatiedebiet 
bevriezen. Laat de stekker nooit uit het 
stopcontact anders zal de vorstbeveiliging 
niet werken. Zorg voor voldoende antivries bij 
het water. 

- Bij extreme wintertemperaturen (< -15°C) kan 
bij een hoog ventilatiedebiet de 
warmtewisselaar dichtvriezen, schakel bij 
extreem lage temperaturen dan ook nooit de 
hoogste ventilatiestand in. 

- Als u uw warmteterugwin toestel in de stand 
‘zomer alleen afvoer’ schakelt wordt er geen 
lucht aangezogen, de Aquacom zal dan geen 
effect hebben. 

- Als de temperatuur van de bodem geen 
nuttig effect heeft op de luchttemperatuur zal 
de Aquacom zichzelf vanzelf uitschakelen. 
Deze schakelt zichzelf ook weer vanzelf aan. 

- Pas een eventuele bypass temperatuur van 
een warmteterugwin toestel niet aan. Deze 
temperatuur zorgt ervoor dat er geen 
condensatie in het systeem optreedt.  

- Uw Aquacom zal als de stekker in het 
stopcontact zit elke week minstens 2 minuten 
aanslaan, om vastroesten van de pomp te 
voorkomen. 
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3.3 Onderhoud door de eindgebruiker 
Groot onderhoud aan de Aquacom dient 
altijd door een erkend installateur te 
worden uitgevoerd. Probeer dit als 

eindgebruiker niet uit te voeren. Wanneer u 
onderstaande voorschriften opvolgt, zorg dan dat 
de stekker uit het stopcontact is verwijderd! 
 
Wij raden aan elke twee jaar het volgende groot 
onderhoud te laten plegen aan uw 
ventilatietoestel: 
 
- Controle op beschadiging van de lamellen van 

de warmtewisselaar. 
- Reiniging warmtewisselaarblok. 
- Reinigen condensafvoer. 
- Controle van de pompwerking. 
- Controle op beschadiging aan elektrische 

bekabeling (vervangen bij beschadiging). 
- Controle druk van het systeem. 
- Controle glycolgehalte. 

Daarnaast raden wij u aan om iedere zes jaar uw 
ventilatie kanalensysteem te laten reinigen.  
 
Het onderhoud als eindgebruiker aan de Aquacom 
beperkt zich tot het reinigen en vervangen van de 
filter. Tevens dient de werking van de Aquacom 
gecontroleerd te worden aan de hand van de 
verschillende meters. Voor de juiste benaming en 
de plaats van elke meter wordt verwezen naar par. 
6.3. 
 
Het vervangen van het filter 
De Aquacom beschikt over één enkel filter, 
aangezien alleen de toevoerlucht door het 
apparaat stroomt. Het filter houdt de 
warmtewisselaar van de Aquacom schoon. Als uw 
externe ventilatiebron ook over filters beschikt is 
het mogelijk het toevoerfilter hiervan te 
verwijderen na plaatsing van de Aquacom. De 
Aquacom heeft zelf geen filtermelding, aangezien 
de meeste ventilatie apparaten deze wel hebben. 
Als uw ventilatietoestel de melding geeft om de 
filters te reinigen of vervangen, moet het ook bij de 
Aquacom gebeuren. Als er geen melding 
voorhanden is, wordt er aangeraden om elke 12 
weken de filters te vervangen. De regelmaat 
waarmee u moet reinigen hangt echter van de 
mate van vervuiling af.  
 
In nieuwbouwwoningen en nieuwe kanalen is 
namelijk relatief veel stof aanwezig. Het advies is 
om elke twee weken de filters te reinigen en elke 
drie maanden deze  te vervangen. Als blijkt dat de 
vervuiling beperkt is kunt u het interval vergroten. 
 

Het vervangen/reinigen van het filter gebeurt op 
de volgende wijze:  
- Haal de stekker van de Aquacom uit het 

stopcontact. 
- Zet de externe ventilatiebron stil zodat er 

geen vervuiling in de warmtewisselaar komt. 
- Open het voordeksel met behulp van de twee 

clipsluitingen aan de bovenzijde van het 
toestel. 

- Til het filter op tegen het schuim en trek deze 
naar u toe, zoals hieronder is weergegeven: 

 
- Reinig de filter met een stofzuiger als deze 

nog niet aan vervanging toe is. 
- Reinig de plaat waarop de filter rust, mogelijk 

zijn hier grotere verontreinigingen zoals 
steentjes en bladeren opgehoopt. 

- Schuif het nieuwe/gereinigde filter terug. Als 
er een pijl op het filter staat moet deze 
richting de warmtewisselaar wijzen. 

- Sluit het voordeksel met de clipzijden aan de 
bovenzijde. 

- Steek de stekker van de externe ventilator 
weer aan. 

- Steek de stekker van de Aquacom in het 
stopcontact.  

- Vermeld de datum van een eventuele 
filterwisseling in het schema op pagina 32. 

 
Controle werking Aquacom 
Om de juiste werking van uw Aquacom te 
garanderen zijn er enkele simpele dingen die u 
tijdens het reinigen of vervangen van het filter 
kunt doen. Als u een probleem constateert bij de 
volgende handelingen, neem dan contact op met 
uw installateur. 
- Controleer of de manometer de juiste druk 

weergeeft, dit moet tussen de 0,8 en 1 bar 
liggen. En mag niet hoger dan 1 bar zijn. 

- Controleer of de flowmeter een debiet toont, 
let hierbij op dat de pomp aanstaat. Hiervoor 
moet de stekker in het stopcontact, pas op 
voor elektriciteit en bekabeling! Staat de 
pomp uit, gebruik dan de functie pomptest 
zoals beschreven in par. 3.1 submenu 4. Het 
debiet moet 6 l/min bedragen. Als de pomp 
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werkt en er is geen flow controleer dan of de 
hoofdkraan en de kraan op de flowmeter wel 
openstaan. Bel bij een defecte pomp uw 
installateur. 

- Controleer op lekkages/ beschadigingen. 
 
3.4 Aanbieden Aquacom ter recycling 
Als uw Aquacom aan het einde is gekomen van zijn 
levensduur, deponeer deze dan niet bij het 
huisafval. Overleg met uw installateur wat deze 

kan doen met het toestel. Als deze het apparaat 
niet terug kan nemen, vraag dan bij de gemeente 
wat u kunt doen. Uw gemeente heeft oplossingen 
voor de recycling van de onderdelen of voor 
milieuvriendelijke verwerking van de materialen. 
De Aquacom is voornamelijk uit metaal gemaakt 
en is daarom uitzonderlijk geschikt voor recycling.
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IV Installatiehandleiding 
 
In dit gedeelte van de handleiding vindt u de 
informatie die nodig is om de Aquacom correct te 
installeren, te programmeren en onderhoud te 
plegen. Informatie over storingen en meldingen is 
te vinden in hoofdstuk vijf. Zet na de installatie uw 
contactgegevens op de achterzijde van deze  
handleiding. 

 
Volg bij de installatie altijd de volgende 
voorschriften: 

- De installatie, de in bedrijfsstelling en het 
onderhoud van de Aquacom dienen altijd 
uitgevoerd te worden door een erkend 
installateur, tenzij het klein onderhoud 
betreft wat door de  eindgebruiker uitgevoerd 
kan worden en als zodanig in deze 
handleiding staat omschreven. 

- Bij de installatie dient men zich te houden aan 
de algemene en plaatselijk geldende bouw-, 
veiligheids- en installatievoor-schriften van de 
gemeente, nutsbedrijven en overige 
instanties. 

- Er mogen geen modificaties aan de Aquacom 
worden aangebracht. 

- Zet de Aquacom niet aan zonder glycolwater 
in het systeem, dit kan de pomp beschadigen. 

 
4.1 Installatie Aquacom 
De Aquacom is zo ontworpen dat er slechts één 
versie nodig is voor alle mogelijke situaties. De 
ingaande luchtstroom moet aan dezelfde zijde 
bevestigd worden als de waterglycol leidingen. De 
uitgaande luchtstroom kan zowel aan de 
bovenzijde of zijkant aangesloten worden. De 
Aquacom dient ten alle tijden aan de zuigende 
zijde van de ventilator bevestigd te worden. Dit 
komt zowel het rendement van de 
warmtewisselaar van de Aquacom ten goede 
alsook het benodigde vermogen van de ventilator. 
Tevens zou bij aansluiting aan de persende zijde 
van een ventilatiesysteem D de teruggewonnen 
warmte uit de afvoerlucht in de winter weer 
afgevoerd worden aan het glycolwater.  
Ter plekke kan nog gekozen worden hoe de 
Aquacom opgehangen zal worden. De Aquacom 
wordt standaard geleverd in de aanbevolen 
configuratie voor onderhoud. Als u deze 
configuratie wilt veranderen volgt u de 
onderstaande stappen: 
- Draai de vier dopmoeren aan de bovenzijde 

(M8) los en verwijder deze samen met de 4 
ringen.  

- Verwijder de vier rubberen dopjes van de 
draadeinden aan de andere zijde. 

- Verwissel de beugels van zijde en plaats de 
ringen, dopmoeren en dopjes terug. 

- Controleer of de beugels goed vast zitten en 
of de positie correct is. 

- Verwijder beide deksels met behulp van de 
vier clipsluitingen aan de bovenzijde.  

- Verwijder de kabel vanaf de regeling uit de 
kabelbinder aan het plaatwerk. 

- Draai de drie schroeven waarmee de 
behuizing van de regeling aan de kast 
bevestigd is los. Let op, de regelingbehuizing 
komt nu geheel los van de kast.  

- Verwijder ook de vierde schroef, hier moet de 
regeling aan de andere zijde aan bevestigd 
worden. 

- Draai de regeling in de kast om zonder de 
kabels te beschadigen en schroef deze aan de 
andere kant vast. Zorg er ook voor dat de 
kabelbinder met kabels weer aan het 
plaatwerk bevestigd wordt.  

- Draai de manometer rechtsom totdat deze af 
te lezen is vanaf de andere kant. 

- Draai aan de schaal van de flowmeter totdat 
deze af te lezen is vanaf de andere kant. 

- Druk het blinddeksel met isolatie voorzichtig 
uit het achterdeksel (deksel zonder sticker). 

- Plaats het blinddeksel met isolatie in het 
voordeksel (deksel met Aquacom sticker). 

- Plaats beide deksels terug op de kast. 
 
4.1.1 Aanleggen glycolwater leidingen 
Teken een legplan voordat u begint met het leggen 
van de 200m slang. Op deze wijze zult u nooit 
teveel of te weinig slang hebben. Houdt in het 
legplan rekening met de volgende punten: 
- Gebruik PE slang met een buitendiameter van 

25mm, Ventilair Group Nederland levert de 
juiste slang (Art. nr. 1230703). 

- De maximale toe te passen slanglengte is 
200m.  

- De slangen zijn 100m lang per stuk, deze 
worden verbonden met een PE koppelstuk 
(Art. nr. 1230704). Voor montage van het 
koppelstuk zie bijlage I.  

- Probeer het legplan zodanig op te stellen dat 
de PE verbinder binnenshuis ligt. Als dit niet 
mogelijk is, geef de verbinder dan duidelijk 
aan op het legplan. 

- U kunt de slang rond de woning leggen als de 
bouwput is gegraven of de slang kan volledig 
in de tuin gelegd worden.  

- Let bij het ingraven van de slang op de 
plaatselijke geldende voorschriften en 
verzeker uzelf van het feit of er wel of niet 
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een vergunning nodig is voor het plaatsen van 
de horizontale bodem-warmtewisselaar met 
glycolwater. Sommige gemeentes geven ook 
een maximum diepte aan voor uw leiding-
netwerk. 

- De diepte van de slang maakt voor de pomp 
niet uit, aangezien het een gesloten systeem 
is. 

- De diepte van de slang heeft veel impact op 
het seizoensgebonden temperatuur-verloop, 
hoe dieper de slang ligt, hoe constanter de 
temperatuur zal zijn. (Koel in de zomer, warm 
in de winter).  

- De aangeraden diepte is minimaal 1,5 meter 
diep, het liefst in het grondwater. 
Grondwater zorgt voor een hoge thermische 
verversingsgraad.  

- Zorg voor een onderlinge leidingafstand van 
minimaal 0,5 tot 1 meter. Dit geldt zowel 
horizontaal als verticaal. 

- Probeer het leidingstelsel in  vochtige 
leemachtige grond te begraven, de 
warmteoverdracht is hierbij vele malen groter 
dan in droge zandgrond. 

- Leg de slang zodanig neer dat er boven de 
slangen geen bebouwing of wortelgroeiende 
beplanting aanwezig is.  

- Een voorbeeld van een mogelijk legplan is 
hierlangs weergegeven: 

  

 
 

Als u het legplan voltooid heeft en het is 
goedgekeurd door de plaatselijke autoriteiten kan 
begonnen worden met het afgraven. Als het 
gebied afgegraven is kunt u de volgende stappen 
volgen:  
- Na het afgraven kan de slang geplaatst 

worden. Zorg ervoor dat het legplan gevolgd 
wordt, waarin rekening wordt gehouden met 
alle eerder genoemde aandachtspunten. 

- Controleer voor het leggen of de slang 
onbeschadigd is, dit is de laatste kans om de 
slang met de minste moeite te vervangen.  

- Wikkel de slang af door de rol zelf te rollen 
over het geplande traject. 

- Maak geen scherpe hoeken als dit niet nodig 
is. Knik de slang in ieder geval niet. 

- Als u meerdere verticale lagen legt in uw 
leidingnetwerk, sluit dan het uiteinde van de 
slang van de diepste laag aan op de aanvoer 
glycolwater mengsel naar de pomp zoals te 
zien in par. 6.3. 

- Tijdens het leggen wil de rol terugspringen 
naar zijn originele opgerolde staat, om dit te 
voorkomen kan de slang  tijdelijk vastgelegd 
worden door er wat zand op te scheppen of 
door stukken gebogen betonijzer toe te 
passen. Let erop dat u hierbij de slang niet 
beschadigt.  

- Controleer voordat u de aarde terugplaatst 
over de slangen of er geen externe 
beschadigingen zijn.  

- Zorg ervoor dat de slang nergens omhoog 
staat, lucht kan zich hierin ophopen wat het 
rendement van de grondslang vermindert.  

- Isoleer de verticale stukken slang tot aan de 
woning. Zo zal er geen grote 
temperatuurgradiënt optreden waardoor de 
temperatuur van het glycolwater mengsel zou 
kunnen stijgen of dalen. Plaats bij voorkeur 
een geïsoleerde geveldoorvoer (Art. nr. 
1230782). 

- Isoleer de slangen in de woning tot aan de 
Aquacom, dit om warmte-uitwisseling en 
condensvorming op de slang te voorkomen. 

- Test de Aquacom het liefst voordat de aarde 
over de slangen wordt geplaatst, nu is een 
eventuele lekkage relatief gemakkelijk op te 
sporen en te verhelpen. 

- Plaats aarde over de leidingen, als u veel 
kiezels of stenen heeft opgegraven zorg dan 
dat er eerst leemachtige grond  
teruggeplaatst wordt. Zo worden de leidingen 
niet beschadigd en dit komt de 
warmteoverdracht ten goede.  

- Verwijder de tijdelijke bevestiging als u 
genoeg aarde over de slang heeft geplaatst 
om deze op de plek te houden.  

- Dicht het gat, zorg ervoor dat de bewoners op 
de hoogte zijn van plaatsing van het 
leidingnetwerk, zodat zij er geen 
diepwortelende planten boven plaatsen. Zorg 
ook dat de locatie van de PE verbinder (als 
deze buitenshuis ligt) bekend is, aangezien 
deze het grootste risico heeft om een lek te 
vertonen.  
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4.1.2 Plaatsen Aquacom 
Monteer de Aquacom altijd tegen een stenen 
muur, in een vorstvrije ruimte (bij voorkeur  
verwarmd) met een maximale relatieve 
luchtvochtigheid van 80%, zodat condens-
verschijnselen op en om het toestel worden 
voorkomen.  
 

Volg de volgende stappen nauwkeurig: 
- Zet de muurbeugel horizontaal (waterpas) 

vast in de muur met de meegeleverde 
pluggen en bouten. Zorg ervoor dat er 
voldoende ruimte over blijft om een sifon, 
luchtkanalen en de vloeistofslangen te 
plaatsen. Zorg ook dat er minstens 80 cm vrije 
ruimte is aan de voorzijde van de unit. Deze 
ruimte is nodig voor onderhoud. 

- Hang het toestel aan de muurbeugel met 
behulp van de ophangbeugels die aan de unit 
bevestigd zijn. Als u nog van kant wilt 
wisselen, volg dan de stappen zoals 
beschreven in par. 4.1.  

- Stel de unit waterpas met behulp van de 
stelbouten aan de onderzijde. Zo bent u 
verzekerd van een goede condensafvoer. 

 
4.1.3 Aansluiting van de condensafvoer 
- Bij de unit is een condenstule geleverd, welke 

onder de unit geschroefd dient te worden ten 
behoeve van de condens-afvoer.  

- Schuif een slang over deze tule en maak 
hiermee een sifonvorm, zodat er een sifon 
met een waterslot van minimaal 65mm 
ontstaat volgens onderstaande afbeelding. 
Een andere mogelijkheid is het luchtdicht 
aansluiten van de slang op een sifon, zorg dan 
wel dat de sifon correct aangesloten is. 

 
 
- Zorg ervoor dat het einde van de leiding of 

van de slang minimaal 65mm onder het 
waterniveau uitkomt. 

- Zorg ervoor dat het waterslot van de 
aansluiting op het binnenriool altijd gevuld is 
met water om rioolgeur in het 
ventilatiesysteem te voorkomen. 

 
4.1.4 Aansluiting van de luchtkanalen 

- Gebruik altijd geïsoleerde kanalen om 
condensvorming in de kanalen te voorkomen. 

- Gebruik bij voorkeur buizen die vormvast zijn 
om doorzakking te voorkomen. Bij 
doorzakking kan namelijk vocht ophopen wat 
schade kan veroorzaken. Bovendien kan het 
debiet dan niet meer gegarandeerd worden. 

- Monteer de kanalen op de 
kanaalaansluitingen weergegeven in par. 6.2.  
Let bij het plaatsen van de kanalen op de 
aansluitingen voor de externe ventilator. Nu 
kunt u kiezen om de ventilatoraansluiting 
naar boven of ‘rechtdoor’ te laten wijzen. 
Standaard is de tuit naar boven toe 
gemonteerd. Het is mogelijk de tuit  en  het 
deksel linksom los te draaien. Vervolgens 
wisselt u deksel en  tuit om en draait deze 
rechtsom vast. 

- Plaats de aanvoer van de buitenlucht bij 
voorkeur aan de schaduwzijde  van de 
woning, zodat er in de zomer geen extreem 
hete lucht aangezogen wordt. Let daarnaast 
op dat het rooster/dakdoorvoer voldoende 
ver van rookgasafvoeren geplaatst wordt, 
volgens de plaatselijk geldende normen. 
Houd ook rekening met erfgrensregels.  Zorg 
er tevens voor dat er geen regenwater of dier 
in de kanalen kan komen. 

 
4.1.5 Koppelen waterglycol leidingen aan 
Aquacom en het vulproces 
Om de plaatsing van de Aquacom af te ronden zijn 
de volgende stappen nodig: 
- Om de leidingen op de Aquacom aan te 

sluiten met de PE aansluitingen volgt u de 
voorschriften in bijlage I. 

- Open het voordeksel van de Aquacom.  
- Controleer of de kraan op de flowmeter open 

staat, zo niet open deze dan met behulp van 
de knop die aan de onderzijde van de 
flowmeter is geklemd. (2)  

- Controleer of de grote kraan op de 
vuleenheid dicht is. (1) 

- Sluit de ontluchter met het dopje af.  
- Zorg voor een dompelpomp en een schone 

bak. Meng in de schone bak het glycol met 
water. Totaal gaat er 70 liter in het systeem. 
Zorg dat het glycolpercentage voldoende en 
niet hoger dan 50% is, zie par. 4.4.2. Gebruik 
als antivries niet-toxische, biologisch 
afbreekbare mono-propyleen-glycol, met 
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anticorrosie en antischuim toevoeging welke 
de afdichtingen, metalen en kunststoffen niet 
aantasten. (Art. nr. 1230739)  

- Sluit twee tuinslangen aan op de vuleenheid. 
De persende zijde het verst van de pomp van 
de Aquacom af (4). Sluit een doorzichtige 
slang aan op de andere zijde. (3) 

- Open beide kleine afsluiters op de 
vuleenheid. (5 en 6) 

 
- Leid de tuinslangen naar de bak waar het 

glycolwater mengsel al gemengd is, zie de 
afbeelding hieronder: 

 
 
- Vul het systeem  met waterglycol m.b.v. de 

dompelpomp, aan de doorzichtige 
terugvoerslang is te zien of er nog veel 
luchtbellen aanwezig zijn.  

- Als er gedurende 30 minuten nauwelijks nog 
luchtbellen terugkomen sluit dan de 
terugvoerkraan(6) op de vuleenheid, laat de 
druk in het systeem opbouwen tot maximaal 
1 bar, te zien op de manometer. Zodra de 
werkdruk bereikt is sluit dan ook de 
toevoerkraan(5) op de vuleenheid en zet de 
dompelpomp uit. 

- Verwijder de tuinslangen en laat het 
overschot teruglopen in de bak. 

- Open het dopje van de automatische 
ontluchter. 

- Open klep nummer 1. 
- Steek de stekker van de Aquacom in het 

stopcontact en zorg ervoor dat de pomp gaat 
draaien, desnoods door de functie pomptest 

te gebruiken zoals beschreven in par. 3.1 
submenu 4. Kijk na een half uur of de 
werkdruk gehandhaafd is. Als deze te ver 
gedaald is, zat er nog veel lucht in het 
systeem of is het systeem lek.  

- Bij een te lage druk vult u opnieuw het 
systeem volgens dit stappenplan tot de 
werkdruk en test u nogmaals een half uur 
lang. Als de druk wederom afneemt en er is 
geen zichtbaar lek dan is het leidingsysteem 
lek en dient dit vervangen te worden. 

- Het restant glycolwater in de bak kan 
afgevoerd worden bij de milieustraat. 

 
4.2 Instellen Aquacom 
Als het systeem geïnstalleerd en gevuld is dient de 
regeling op de juiste wijze ingesteld te worden. 
Controleer nogmaals of de luchtkanalen juist 

aangesloten zijn.  
 

4.2.1 Instellen van de Aquacom  
In het komende deel van deze handleiding wordt 
submenu 5 verder uitgewerkt. Voor het instellen 
van de eerste vijf submenu’s en de uitleg van de 
knoppen wordt verwezen naar par. 3.1.  

 
Submenu 6 – Code menu 
Dit menu is enkel bedoeld voor erkende 
installateurs. Dit menu vereist een code. Neem 
contact op met uw dealer om deze code te 
verkrijgen. Selecteer het submenu p4 code met 

 vanuit het hoofdmenu en druk tweemaal  
. Vervolgens kunt u het eerste cijfer wijzigen met 
de  en  knoppen. U bevestigt de invoer met 

 en kunt vervolgens het volgende veld 
invoeren. Als de code foutief wordt ingevoerd 
springt het display terug naar het basisscherm. Als 
de code juist ingevoerd wordt komt u in het 
hoofdmenu. De volgende submenu’s zijn nu 
voorhanden:  

Submenu Omschrijving Fabr. 
Instel 

6.1 T zomer Instellen schakelpunt 
zomer 

23°C 

6.2 T2 Aquacom Schakelpunt 
koudebescherming 

18°C 

6.3 T winter Instellen schakelpunt 
winter 

2°C 

6.4 Vorstgrens Instellen 
vorstbeveiliging 

-10 

6.5 P zomer Instellen gevoeligheid 
regeling zomer 

13°C 

6.6 P winter Instellen gevoeligheid 
regeling winter 

13°C 

6.7 Nederlandse 
taal 

Taal instellen NL 
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Submenu Omschrijving Fabr. 
Instel 

6.8 Voelers ijken? Gelijkzetten van de 
voelertemperaturen 

- 

6.9 Bedrijfsuren Weergave aantal 
bedrijfsuren  

- 

6.10 Oude fouten Weergave 
foutmeldingen  

- 

 
Gebruik de  en  om een submenu te 
selecteren. Gebruik  om het menu te 
betreden. Zolang een menu niet bevestigd wordt, 
is te zien op welke waarde het geselecteerde menu 
nu ingesteld is. Als u 15 seconden niets bedient 
dan gaat u uit het menu. 
 

6.1 T zomer 
Als dit menu gekozen wordt, is het mogelijk met de 

 en  knoppen om deze waarde te 
veranderen tussen 11 en 30 °C. De ingestelde 
waarde wordt bevestigd met . Zodra de 
luchttemperatuur voor de warmtewisselaar hoger 
is dan de hier ingestelde waarde, zal de Aquacom 
opstarten. Wordt de gemeten buitentemperatuur 
lager dan zal de Aquacom zichzelf uitschakelen 
totdat wederom een grenswaarde overschreden 
wordt. Het zomerbedrijf is niet afhankelijk van de 
datum. 
 

6.2 – T2 Aquacom 
Als dit menu gekozen wordt, is het mogelijk met de 

en  knoppen om deze waarde te 
veranderen tussen 11 en 22 °C. De ingestelde 
waarde wordt bevestigd met . Zodra de 
luchttemperatuur in de zomer na de 
warmtewisselaar lager is dan de hier ingestelde 
waarde, zal de Aquacom uitschakelen. Hiermee 
zorgt de Aquacom dat de ingeblazen lucht niet te 
ver teruggekoeld wordt waardoor tochtklachten 
ontstaan. Stelt u deze temperatuur te hoog in, dan 
zal de Aquacom vaak uitstaan. Het wordt 
aangeraden de fabrieksinstelling van 18 graden 
celsius te behouden. Deze parameter wordt 
genegeerd wanneer het schakelpunt voor 
winterbedrijf bereikt is.  
 

6.3 T winter 
Als dit menu gekozen wordt, is het mogelijk met de 

 en  knoppen om deze waarde te 
veranderen tussen 10 en -10 °C. De ingestelde 
waarde wordt bevestigd met . Zodra de 
luchttemperatuur voor de warmtewisselaar lager is 
dan de hier ingestelde waarde, zal de Aquacom 
opstarten. Wordt de gemeten buitentemperatuur 
hoger dan zal de Aquacom zichzelf uitschakelen 
totdat wederom een grenswaarde overschreden 

wordt. Het winterbedrijf is niet afhankelijk van de 
datum. 
 
6.4 Vorstgrens 
Als dit menu gekozen wordt, is het mogelijk met de 

 en  knoppen om deze waarde te 
veranderen tussen 0 en -10 °C. De ingestelde 
waarde wordt bevestigd met . Zodra de 
luchttemperatuur na de warmtewisselaar lager is 
dan de hier ingestelde waarde zal de pomp continu 
gaan draaien. Wordt de gemeten temperatuur 
hoger dan zal de Aquacom zichzelf uitschakelen 
totdat wederom een grenswaarde overschreden 
wordt. Deze beveiliging zorgt ervoor dat mits de 
unit niet uitgeschakeld is, het glycolwater mengsel 
bij strenge vorst rondgepompt wordt, om te 
voorkomen dat de warmtewisselaar bevriest. Als u 
deze temperatuur hoger instelt dan het 
schakelpunt voor winterbedrijf, heeft het 
winterschakelpunt geen invloed meer op de 
werking van de Aquacom. Als de temperatuur na 
de warmtewisselaar in deze situatie in 10 minuten 
tijd niet meer dan 0,5°C verhoogd, dan geeft de 
unit de melding ‘Tempdiff < 0,5K’. De melding 
moet handmatig verwijderd worden door 1 van de 
toetsen te bedienen. Zie ook par.5.2.4. 
 
6.5 P zomer  
In dit submenu is het mogelijk de reactiesnelheid 
van de pomp in de zomersituatie in te stellen, dit 
wordt gedaan met de P-factor. Nadat het menu 
geselecteerd is kan de P-factor met de  en 
knoppen veranderd worden tussen de 8 en 15. De 
ingestelde waarde wordt bevestigd met . Bij 
een hoge waarde zal de Aquacom minder snel 
reageren. Bij een lage waarde zal de Aquacom zeer 
snel reageren.  
Aangeraden wordt deze waarde deze waarde niet 
te verstellen. 
 
6.6 P winter 
In dit submenu is het mogelijk de reactiesnelheid 
van de pomp in de wintersituatie in te stellen, dit 
wordt gedaan met de P-factor. Nadat het menu 
geselecteerd is kan de P-factor met de  en 
knoppen veranderd worden tussen de 8 en 15. De 
ingestelde waarde wordt bevestigd met . Bij 
een hoge waarde zal de Aquacom minder snel 
reageren. Bij een lage waarde zal de Aquacom zeer 
snel reageren.  
Aangeraden wordt deze waarde deze waarde niet 
te verstellen. 
 
6.7 Taal instellen 
In dit submenu heeft u de mogelijkheid om de taal 
van de regeling te wisselen. Nadat het menu 
geactiveerd is kunt u met de  en knoppen 
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de taal veranderen. Met bevestigt u de 
keuze.  
 
6.8 Voelers ijken 
In dit menu is het mogelijk om de 
temperatuuropnemers aan elkaar te kalibreren. 
Voer de actie in dit menu enkel uit als u een 
voeler vervangen hebt en de voelers dezelfde 
temperatuur meten. Hang voordat u deze 
handeling uitvoert de voelers bij elkaar, het liefst in 
een bak met ijswater. Vervolgens selecteert u dit 
menu uit het hoofdmenu, en drukt tweemaal op 

. De regeling middelt nu de gemeten waardes 
en slaat deze op. Bent u foutief in het menu 
gekomen en toont de regeling ‘Voelers ijken ‘, dan 
kunt u terug naar het hoofdmenu door op te  
drukken.  
 
6.9 Bedrijfsuren 
Nadat dit menu betreden is kan met de  en 
knoppen gewisseld worden tussen de weergave 
van bedrijfsuren in de zomer en bedrijfsuren in de 
winter. Deze teller is niet te resetten, als de pomp 
vervangen wordt, moet opgeschreven worden in 
het onderhouds-schema na hoeveel draaiuren dit 
gebeurd is.  
 
6.10 Foutmeldingen 
Zodra dit menu betreden wordt, geeft het display 
de opgeslagen foutmeldingen weer. Ook verholpen 
fouten die niet verwijderd zijn worden nog 
weergegeven. Met en kunnen alle 
meldingen bekeken worden. Door op te 
drukken bij de weergave ‘Fouten verw.?’ worden 
de opgeslagen foutmeldingen gewist. 
Alarmmeldingen worden als volgt weergegeven: 
Fx   F = yy   dd.mm  
Fx Melding ‘x’ waarbij x het nummer van de 

weergeven foutmelding is. 
F= yy Fout is nummer yy. Voor meer informatie 

over deze foutcodes zie hoofdstuk 5. 
dd.mm De datum wanneer de fout  opgetreden is. 

 
4.2.2 Instellen van de externe ventilator 
Als de Aquacom wordt toegepast, dient de 
toevoerventilator meer vermogen toe-gewezen te 
krijgen, tenzij de externe ventilator een constant 
volume regeling heeft. Dit is nodig omdat de 
Aquacom een extra weerstand oplevert in het 
leidingkanaal. Let er ook op dat een eventuele 
bypasstemperatuur zodanig is ingesteld dat in de 
zomer afgekoelde lucht uit de Aquacom niet 
rechtstreeks het kanalensysteem instroomt, dit zou 
kunnen leiden tot condensaat in het 
leidingsysteem, hetgeen weer kan leiden tot 
schimmelvorming. Dit probleem doet zich vooral 

voor wanneer u de bypasstemperatuur lager hebt 
ingesteld dan de fabrieksinstelling. 

 
4.3 Werking regeling 
De regeling regelt de temperatuur door de pomp 
in en uit te schakelen, daarnaast zit er een functie 
in om de in wintersituatie de bodem te 
beschermen. Ook beschermd de regeling de pomp 
tegen vast zitten. 
 
4.3.1 Werking regeling zomersituatie 
Als de gemeten buitentemperatuur hoger is dan de 
bij T zomer ingestelde temperatuur, dan wordt de 
pomp ingeschakeld. Als vervolgens de temperatuur 
na de warmtewisselaar in de buurt komt van de bij 
T2 Aquacom ingestelde waarde dan gaat de pomp 
schakelen. De pomp wordt dan iedere 3 minuten 
voor X procent van de tijd ingeschakeld. 
Het percentage X voor de inschakelduur van pomp 
per 3 minuten wordt door onderstaande formule 
berekend.   
 
X =15% +(100/Pzomer * 1,8) * (T na Aquacom - T2 
Aquacom) 

 
4.3.2 Werking regeling wintersituatie 
Als de gemeten buitentemperatuur lager is dan de 
bij T winter ingestelde temperatuur, dan wordt de 
pomp ingeschakeld. Als er weinig warmte vraag is 
dan gaat de pomp schakelen. De pomp wordt dan 
iedere 3 minuten voor X procent van de tijd 
ingeschakeld. 
Het percentage X voor de inschakelduur van pomp 
per 3 minuten wordt door onderstaande formule 
berekend.   
 
X = (100%/Pwinter)*(Twinter-Tbuiten) + 
(100%/16)*(Twinter-T2 na Aquacom) 

 
4.3.3 Bodembescherming 
Wordt in de wintersituatie de temperatuur na de 
warmtewisselaar 1°C lager dan de buiten, dan is er 
geen warmteopname uit de bodem. De pomp 
wordt nu voor 5 uur uitgeschakeld, zodat de 
bodem weer op temperatuur kan komen. 

 
4.3.4 Bescherming pomp 
Om te voorkomen dat de pomp vast gaat zitten als 
deze lange tijd niet inschakelt wordt is er een 
pompbescherming in de regeling ingebouwd. De 
pompbescherming schakelt de pomp om de 7 
dagen voor 2 minuten lang in. 
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4.4 Onderhoud door de installateur 
Let op: Haal altijd de stekker uit het 
stopcontact voordat u onderhoud pleegt 
aan het toestel! Houdt 

onderhoudshandelingen bij in in bijlage III. 
Wij raden aan elke twee jaar het volgende groot 
onderhoud te laten plegen aan het 
ventilatietoestel: 
- Controle op beschadiging van de lamellen van 

de warmtewisselaar. 
- Reiniging warmtewisselaarblok. 
- Reinigen condensafvoer. 
- Controle van de pompwerking. 
- Controle op beschadiging aan elektrische 

bekabeling (vervangen bij beschadiging). 
- Controle druk van het systeem. 
- Controle glycolgehalte. 

Daarnaast raden wij u aan om iedere zes jaar het 
ventilatie kanalensysteem te laten reinigen.  

 
4.4.1 Op druk brengen  
Als bij het uitlezen van de manometer blijkt dat de 
werkdruk (tussen 0,8 en 1 bar) niet meer van 
toepassing is moet het systeem bijgevuld worden. 
Volg hiervoor de volgende stappen: 
- Gebruik een tuinslang vanaf de 

dichtstbijzijnde wateraansluiting 
- Sluit een tuinslang aan op deze 

wateraansluiting 
- Vul de slang met water om lucht in het 

systeem te vermijden 
- Sluit de slang aan op de vuleenheid en draai 

de wateraansluiting volledig open 
- Open de juiste kraan op de vuleenheid en laat 

de druk oplopen 
- Sluit de vuleenheid wanneer de druk tussen 

0,8 en 1 bar ligt  
- Sluit de wateraansluiting 
- Maak de tuinslang los van de vuleenheid en 

laat het overschot aan water in de 
condensbak stromen, verwijder daarna de 
tuinslang 

- Besef dat door het bijvullen het 
glycolpercentage zal dalen, meet daarom 
altijd na of aan de voorwaarden van de 
volgende paragraaf wordt voldaan. 

Is de druk weer snel afgebouwd, dan is het 
systeem lek en moet het lek opgespoord en 
verholpen worden. De druk van het expansievat 
moet ook gewaarborgd worden, op de zijkant van 
het vat bevindt zich hiervoor een ventiel. Het vat 
dient op 0,5 bar voordruk te zijn.  

 
4.4.2 Glycolpercentage controleren 
Met een glycol refractometer is het 
glycolpercentage van het systeem na te meten. 
Tap een kleine hoeveelheid van het glycolwater 

mengsel af via de vuleenheid en meet hiermee het 
percentage op. Na oplevering hoort dit percentage 
minimaal 30% te zijn, maar maximaal 50% in 
verband met de pakkingen en onderdelen.  
Voorkom bevriezing door een te laag 
glycolpercentage. 
Antivries kan bijgevuld worden  met behulp van 
een dompelpomp. 
Gebruik als antivries niet-toxische, biologisch 
afbreekbare mono-propyleen-glycol, met 
anticorrosie en antischuim toevoeging welke de 
afdichtingen, metalen en kunststoffen niet 
aantasten. (Art. nr. 1230739)  
In onderstaand figuur is te zien bij welke 
temperatuur het mengsel bevriest bij elk 
percentage glycol.  
 

 
 
4.4.3 Controle van de warmtewisselaar 
Open het voordeksel. Kijk vervolgens of de 
lamellen niet verbogen zijn en/of de felsnaden niet 
openstaan. Bekijk ook of de koperen pijpen niet 
verbogen zijn of lekkage vertonen. 

 
4.4.4 Reiniging van het warmtewisselaarblok 
Open het voordeksel met behulp van de 
clipsluitingen aan de bovenzijde. Verwijder 
vervolgens het stof tussen de lamellen met behulp 
van een stofzuiger en kwast. Veeg met de   kwast 
voorzichtig tussen de lamellen. Mocht het nodig 
zijn, spoel de warmtewisselaar met schoon 
lauwwarm water af. Als u dit doet, gebruik dan 
geen agressieve of oplossende schoonmaak-
middelen en zorg dat de condensafvoer de 
hoeveelheid water aankan. Gebruik geen water om 
schoon te maken in de winter, in verband met 
bevriezingsgevaar. Reinig als laatste ook het 
plaatwerk onder de warmtewisselaar waar 
vuiligheid op gevallen kan zijn tijdens het 
schoonmaken. 

 
4.4.5 Reinigen condensafvoer 
Haal de slang van de condensafvoer en reinig deze. 
Zorg bij het terugplaatsen dat de sifon weer 
volgens de voorschriften genoemd in paragraaf 
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4.1.3 geplaatst wordt. Om uitdroging te 
voorkomen kunt u een klein beetje olijfolie in de 
condensafvoer gieten. 

 
4.4.6 Controle van de pompwerking 
Let op: bij deze controle dient het toestel aan te 
staan, pas op voor elektriciteitskabels! 
Met een open voordeksel kunt u luisteren naar de 
pomp en tegelijkertijd controleren of er een flow is 
te zien op de flowmeter, deze moet 6 liter per 
minuut bedragen. Als de pomp niet aan staat, kunt 
u deze handmatig inschakelen met pomptest zoals 
beschreven in par. 3.1 submenu 4. Als de pomp 
niets doet of onregelmatig loopt vervang deze dan. 
Voordat u aan vervanging begint, controleer of er 
geen kranen de doorstroming blokkeren en of het 
systeem luchtvrij is.  

4.4.7 Controle op (en zo nodig repareren van) 
beschadiging aan elektrische bekabeling  
Controleer de bedrading, als een kabel kapot is 
moet de fabrikant gebeld worden om een 
oplossing te bespreken. 
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V Meldingen  
 
In dit hoofdstuk is te vinden welke meldingen de 
Aquacom kan geven en hoe deze meldingen te 
verhelpen zijn. Tevens zal er bij elke handeling 
vermeld staan wie deze uit dient te voeren. 
 
5.1 Meldingen op het display  
Op het LCD display van het toestel wordt bij een 
foutmelding de betreffende melding weergegeven. 
De meldingen die de afgelopen periode zijn 
opgetreden zijn terug te zoeken in submenu 6.10 
zoals uitgelegd in par. 4.2.1. Alle storingen staan in 
onderstaande tabel opgesomd, met daarbij het 
storingsnummer, de uitleg, de benodigde 
handeling en het storingsschema dat gevolgd dient 
te worden.  

De storingsschema’s zijn bedoeld voor de 
installateur, voer deze handelingen niet als 
eindgebruiker uit. De melding wordt weergegeven 
tot de oorzaak ervan verholpen is. Als de pomp 
gestopt is, duidt dit niet direct op een storing. 
Controleer eerst de werking met de pomptest zoals 
beschreven in submenu 4 in par. 3.1. Als de storing 
verholpen is, wis dan de storingenlijst.  
 
Opmerking voor de installateur: 
Als een storing niet voldoet aan het onderstaande 
tabel volg dan schema 5.2.1.  

 

Storingsnummer Beschrijving Handeling Schema 

10 Kortsluiting voeler 1 Bel installateur 5.2.2 

11 Kortsluiting voeler 2 Bel installateur 5.2.2 

20 Offset voeler fout Bel installateur 5.2.3 

30 Draadbreuk voeler 1  Bel installateur 5.2.2 

31 Draadbreuk voeler 2 Bel installateur 5.2.2 

50 Tempdiff. < 0,5K Zie ‘vorstgrens’ 
Par. 4.2.1 

5.2.4  

64 Timeout AD converter Bel Installateur 5.2.1 

66 Leesfout eprom Bel installateur 5.2.3 

67 Schrijffout eprom Bel installateur 5.2.3 

- Pompt werkt niet Zelf controleren Paragraaf 4.3.6 
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5.2 Storingsschema’s  

 
5.2.1 Algemene fout 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Het toestel werkt niet langer naar behoren 

of de melding voldoet niet aan de tabel 

Reset het toestel door de stekker 10 seconden uit het 

stopcontact te nemen en deze dan weer terug te plaatsen 

Wacht 15 minuten. Doet 

het toestel het? 
Ja Nee 

Open het voordeksel met de 

clipsluitingen en open de regeling 

Staat er 230V op fase 

van de regeling 
Ja Nee 

Vervang de 

regeling en steek 

de stekker weer in 

het stopcontact 

De storing is (tijdelijk) 

verholpen, let goed op 

of er zich nieuwe 

storingen voordoen 

Trek de stekker uit 

het stopcontact 

Trek de stekker uit 

het stopcontact 

Vervang de 

zekering bij de 

regeling 

Steek de stekker 

weer in het 

stopcontact 

Als de zekering 

weer kapot gaat, 

haal dan de 

stekker uit het 

stopcontact en 

controleer alle 

interne bekabeling 

Steek de stekker 

weer in het 

stopcontact 

Vervang de 

beschadigde 

bedrading 

Dit schema is enkel 
bedoeld voor de 
installateur.  

Onderhoud door de 
eindgebruiker is niet alleen 
gevaarlijk maar heeft ook 
nadelige gevolgen voor de 
garantie. 
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5.2.2 Voelerfout  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit schema is enkel 
bedoeld voor de 
installateur.  

Onderhoud door de 
eindgebruiker is niet alleen 
gevaarlijk maar heeft ook 
nadelige gevolgen voor de 
garantie. 

Draadbreuk of kortsluiting voeler 

(T1 of T2) 

Storingsmelding geeft 

andere voeler weer? 

Ja 

Nee 

Open het voordeksel met de 

clipsluitingen en open de regeling 

Kabel stuk? 

Ja 

Nee 

Vervang de 

regeling en steek 

de stekker weer in 

het stopcontact 

Plaats een nieuwe voeler en steek 

de stekker in het stopcontact 

Trek de stekker uit 

het stopcontact 

Trek de stekker uit 

het stopcontact 

Wissel bij de regeling tijdelijk 

de draden van T1 en T2 om en 

start het toestel op 

Vervang de 

beschadigde 

voeler en steek de 

stekker in het 

stopcontact 

Controleer de kabel van de 

desbetreffende voeler op een kabelbreuk 

Trek de stekker uit 

het stopcontact 
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5.2.3 Storing dataoverdracht 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storing dataoverdracht 

Vervang de 

regeling en steek 

de stekker weer in 

het stopcontact 

Trek de stekker uit 

het stopcontact 

Dit schema is enkel 
bedoeld voor de 
installateur.  

Onderhoud door de 
eindgebruiker is niet alleen 
gevaarlijk maar heeft ook 
nadelige gevolgen voor de 
garantie. 
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 5.2.4 Geen verwarming 

 

Tempdiff. < 0,5K 

Zie ook 

‘vorstgrens’ Par. 

4.2.1. Druk op 1 

Kijk op de flowmeter of 

het glycolwater stroomt 
Nee Ja 

Als de melding 

terug komt zit er 

niet voldoende 

energie in de 

bodem, verzeker u 

ervan dat het 

glycolwatermeng-

sel voldoende 

tegen bevriezing 

beschermd is. 

Wacht tot het 

beter weer wordt 

Meet of er 230V 

spanning op de pomp 

komt 

Nee Ja 

Controleer of alle 

kranen van het 

circuit open staan 

en of er 

voldoende druk op 

het systeem staat. 

Zo ja vervang de 

pomp 

Vervang de 

regeling 

Dit schema is enkel 
bedoeld voor de 
installateur.  

Onderhoud door de 
eindgebruiker is niet alleen 
gevaarlijk maar heeft ook 
nadelige gevolgen voor de 
garantie. 
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VI Specificaties Aquacom 
 

6.1 Technische specificaties 

 

 Aquacom 

Mechanische specificaties  

Afmetingen (hxbxd) 658x506x509mm 

Gewicht 35kg 

Aansluitmogelijkheden lucht Ø180mm zijkanten(2x) en bovenop(1x) 

Aansluitmogelijkheden water Ø25mm (2x) 

Warmtewisselaar Gecoat aluminium, kruisstroom  

  

Luchtspecificaties   

Luchtfilterklasse  G4  

Luchtweerstand Zie onderstaande grafiek 

  

Elektrische specificaties  

Elektrische aansluiting 230V AC +/- 10%; 50Hz 

Pomp Wilo Stratos Pico A+ 

Opgenomen vermogen 8W – Max. 40W 

Stroom 0,44A 

Zekering 2A traag 

Bediening Aquacom luxe bedientableau 
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6.2 Maatschetsen 
Hier zijn de maatschetsen van de Aquacom te 
vinden voor de aanbevolen montage. Deze 
montage is het gemakkelijkst te onderhouden. 
Draait u de montagebeugels om, dan wordt de 
voorzijde de achterzijde en vice versa. Ook worden 

de linker- en rechterzijde gedraaid. Alle maten zijn 
in mm. 
 
TNV = Toevoer naar ventilator 
TVB =  Toevoer van buiten 

 

 
6.3 Lijst van componenten 

 1. Warmtewisselaar 
 2. Temperatuurvoelers 

a) Lucht naar ventilator (T2) 
 b) Lucht van buiten (T1) 
 3. Vuleenheid 
 4. Pomp 
 5. Flowmeter 
 6. Expansievat 
 7. Filter 
 8. Manometer 
 9. Automatische ontluchter 

10. Regeling 
11. Ophangbeugels 
12. Elektrische aansluiting 
13. Knelkoppeling aardslang toevoer 
14. Knelkoppeling aardslang afvoer 
15. Condensafvoer aansluiting (Ø 13mm)  
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In onderstaande tabel zijn dezelfde componenten weergegeven als het figuur op de vorige pagina. In deze tabel 
zijn de artikelnummers erbij vermeld om nabestellingen te plaatsen bij uw leverancier. Let op: bij sommige 
onderdelen moeten ook de pakkingen vervangen worden. 

 

Nummer Onderdeel Artikelnummer Benodigde pakkingen 

1 Warmtewisselaar 1230715 1x 1” 

2 Temperatuurvoeler  (2 stuks) 2070049 - 

3 Vuleenheid 1230710 2x 1” 

4 Pomp 1230712 2x 1” 

5 Flowmeter 1230713 2x 1” 

6 Expansievat 1230733 1x¾” 

7 Filter G4 1230738 - 

8 Manometer 1230716 Teflon tape 

9 Automatische ontluchter 1230780 - 

10 Regeling 1230781 - 

13 Knelkoppeling aardslang toevoer 1230750 1x¾” 

14 Knelkoppeling aardslang afvoer 1230750 1x¾” 

- 1” Pakking  1230647 - 

- ¾” Pakking 1230754 - 

 
6.4 Aansluitschema regeling 
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Bijlage I: Verbinden glycolwater leidingen met PE verbinder 
 
- Als de uiteinden van de slang niet volledig haaks zijn, snijdt deze dan haaks af zonder dat er vervuiling in 

de slang komt. Ontbraam de slang ook zonder vuil in de slang te laten komen.  
- Schroef de wartelmoer los zodat 3/4 van de schroefdraad zichtbaar wordt. Verwijder de wartelmoer niet 

helemaal. 

 
- Meet de lengte van de bovenkant wartel tot aan de stootrand en teken dit af op de PE buis. 

 

 

- Druk de PE buis in de fitting tot aan de stootrand, zodat de eerder getekende streep aansluit met de 
groene kop. Om de montage te vergemakkelijken kan het buiseinde nat worden gemaakt of worden 
ingesmeerd met een KIWA goedgekeurd glijmiddel. Draai de wartels met de hand vast. Gebruik hiervoor 
voldoende kracht. Let er bij de Aquacom op de dat u de zwarte kant tegenhoudt als u de slang aan de kast 
bevestigt. 

 
Bron: http://www.vdl-fittings.nl/vdl/Technische_info/279/Montage_van_PE_producten.html 
© Van  de Lande BV   

http://www.vdl-fittings.nl/vdl/Technische_info/279/Montage_van_PE_producten.html
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Bijlage II: Onderhoud door de bewoner 
 
In deze bijlage vindt u als bewoner alle informatie m.b.t. onderhoud van uw toestel. 
 
Het reinigen/vervangen van de filters 
Let op dat u de stappen in paragraaf 3.3 of het schema op de volgende pagina goed opvolgt als u de filters 
onderhoudt. Bij onderhoud op elke andere wijze vervalt de garantie. 
Advies filters controleren/reinigen/ vervangen: 
- Voor ingebruikname van de Aquacom controleren 
- Het eerste halfjaar iedere één à twee maanden vervangen 
- Daarna iedere drie maanden  
- U kunt de data van het vervangen van de filters bijhouden in de tabel op pagina 32. 
 
Controle werking Aquacom 
Om de juiste werking van uw Aquacom te garanderen zijn er enkele simpele dingen die u tijdens het reinigen of 
vervangen van het filter kunt doen. Als u een probleem constateert bij de volgende handelingen, neem dan 
contact op met uw installateur. 
- Controleer of de manometer de juiste druk weergeeft, dit moet tussen de 0,8 en 1 bar liggen. 
- Controleer of de flowmeter een debiet toont, let hierbij op dat de pomp aanstaat. Pas op voor de 

bekabeling en eventuele delen die onder stroom staan! Staat de pomp uit, gebruik dan de functie 
pomptest zoals beschreven in par. 3.1 submenu 4. Het debiet moet 6 l/min bedragen. Als de pomp werkt 
en er is geen flow controleer dan of de hoofdkraan en de kraan op de flowmeter wel openstaan. Bel bij 
een defecte pomp uw installateur. 

- Controleer op lekkages/ beschadigingen. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ontvang eenmalig één GRATIS filter voor uw Aquacom 
 
Het is erg belangrijk om de filters van uw ventilatietoestellen regelmatig op vervuiling te controleren, te  
reinigen en/of te vervangen. Om u dit nog eenvoudiger te maken, bieden wij u één gratis G4 filter aan. Het 
enige wat u hiervoor hoeft te doen is te mailen naar info@comair.nl met de onderstaande gegevens.  
 
Onderwerp van uw mail:   Gratis filter Aquacom 
 Vermeld in uw mail:   - Het Serial Nr van de unit (Zie sticker aan de zijkant van de unit).  

- De gegevens van de installateur waar u de unit hebt aangeschaft. - Uw 
naam en adresgegevens waar we de filter naar toe kunnen                
sturen. 
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Filter wisselen noodzakelijk 

Open het voordeksel met de 

clipsluitingen 

Trek de stekker uit het stopcontact 

van zowel de Aquacom als de 

externe ventilator 

Sluit het voordeksel en plaats de 

stekker in het stopcontact van 

zowel de Aquacom als de externe 

ventilator 

 

Vervang het filter, let erop dat de pijl 

naar de warmtewisselaar wijst 

Reinig de plaat waarop het filter 

rust 
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Bijlage III: Overzicht onderhoud 
 
Vul hieronder in wanneer u onderhoud heeft gepleegd aan de unit om het overzicht te houden. In de eerste 
tabel is te zien welk onderhoud gepleegd moet worden en welk onderhoud in het verleden is uitgevoerd. In de 
onderste tabel kunt u bijhouden wanneer u het filter verwisseld heeft. Let op: als er groot onderhoud 
gepleegd wordt, dienen te alle tijden de voorschriften uit paragraaf 2.6,3.3 en 4.4 in acht genomen te 
worden, anders vervalt de garantie! 
 
De werkzaamheden voor de installateur bestaan uit de volgende handelingen: 
1. Filters vervangen 
2. Rechtbuigen van de lamellen van de warmtewisselaar 
3. Reiniging warmtewisselaarblok 
4. Reinigen condensafvoer 
5. Controle van de pompwerking 
6. Repareren beschadiging aan elektrische bekabeling  
7. Systeem en expansievat op druk gebracht 
8. Glycolgehalte gecontroleerd/verhoogd 

 
Oplevering +2jaar   +4jaar  +6jaar  +8jaar  +10jaar +12jaar +14jaar +16jaar +18jaar +20jaar 

Werkzaamheden 
1.               
2.              
3.              
4.              
5.              
6.              
7.              
8.   ……% ……% ……% ……% ……% ……% ……% ……% ……% ……% ……% 
 
 
Filters vervangen 
 
   Datum       Datum         Datum           Datum              Datum    Datum 
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Onderhoudsbeurt na 2 jaar 
Draaiuren pomp (winter/zomer):……./………. 
Datum:…………. 
 
Naam installateur:……………………………………… 
Adres:        ……………………………………… 
                      ……………………………………… 
Telefoonnummer:……………………………………... 
Opmerkingen:      ………………………………………
                      ……………………………………… 

Onderhoudsbeurt na 4 jaar 
Draaiuren pomp (winter/zomer):……./………. 
Datum:…………. 
 
Naam installateur:……………………………………… 
Adres:        ……………………………………… 
       ……………………………………… 
Telefoonnummer:……………………………………… 
Opmerkingen:      ………………………………………
       ……………………………………… 

Onderhoudsbeurt na 6 jaar 
Draaiuren pomp (winter/zomer):……./………. 
Datum:…………. 
 
Naam installateur:……………………………………… 
Adres:        ……………………………………… 
       …………………………………….… 
Telefoonnummer:……………………………….…….. 
Opmerkingen:      …………………………………….…
       …………………………………….… 

Onderhoudsbeurt na 8 jaar 
Draaiuren pomp (winter/zomer):……./………. 
Datum:…………. 
 
Naam installateur:……………………………………… 
Adres:        ……………………………………… 
       ………………………………………. 
Telefoonnummer:…………………………….……….. 
Opmerkingen:      ……………………………………….
       ………………………………………. 

Onderhoudsbeurt na 10 jaar 
Draaiuren pomp (winter/zomer):……./………. 
Datum:…………. 
 
Naam installateur:……………………………………… 
Adres:        ………………………………………
       ………………………………………. 
Telefoonnummer:………………………………………. 
Opmerkingen:      ……………………………………….
       ………………………………………. 

Onderhoudsbeurt na 12 jaar 
Draaiuren pomp (winter/zomer):……./………. 
Datum:…………. 
 
Naam installateur:……………………………………… 
Adres:        ……………………………………… 
                      ……………………………………… 
Telefoonnummer:……………………………………… 
Opmerkingen:      ……………………………………….
                      ……………………………………… 

Onderhoudsbeurt na  14 jaar 
Draaiuren pomp (winter/zomer):……./………. 
Datum:…………. 
 
Naam installateur:………………………………………. 
Adres:        ……………………………………… 
       ………………………………………. 
Telefoonnummer:………………………………………. 
Opmerkingen:      ……………………………………….
       ………………………………………. 

Onderhoudsbeurt na 16 jaar 
Draaiuren pomp (winter/zomer):……./………. 
Datum:…………. 
 
Naam installateur:……………………………………… 
Adres:        ……………………………………… 
       ……………………………………… 
Telefoonnummer:…………………………………….. 
Opmerkingen:      ………………………………………
       ……………………………………… 

Onderhoudsbeurt na 18 jaar 
Draaiuren pomp (winter/zomer):……./………. 
Datum:…………. 
 
Naam installateur:……………………………………… 
Adres:        ……………………………………… 
       ………………………………………. 
Telefoonnummer:……………………………………… 
Opmerkingen:      ……………………………………….
       ………………………………………. 

Onderhoudsbeurt na 20 jaar 
Draaiuren pomp (winter/zomer):……./………. 
Datum:…………. 
 
Naam installateur:……………………………………… 
Adres:        ……………………………………… 
       ………………………………………. 
Telefoonnummer:……………………………………… 
Opmerkingen:      ……………………………………….
       ………………………………………. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventilair Group Nederland B.V.  

Kerver 16 
5521 DB Eersel 
Nederland 
Tel.: +31 (0) 497 - 36 00 31 
Fax: +31 (0) 497 - 33 08 93 
www.ventilairgroup.com 
NL@ventilairgroup.com 

Installateur van uw Aquacom 
 

Datum: ……………… 
 

Naam installateur:……………………………………………………………….. 
Adres:       …………………………………………………………………
       ………………………………………………………………… 
Telefoonnummer:……………………………………………………………….. 
Opmerkingen:      …………………………………………………………………
       ………………………………………………………………… 

 


