Itho Daalderop
CAS en CAS (ECO-fan) 2

installatiehandleiding
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1. Algemene informatie
De Itho Daalderop dakventilator type
CAS en CAS (ECO-fan) 2 is bedoeld om in
een ventil atie-installatie te worden
toegepast. Na installatie mogen er geen
veiligheids-, gezondheids- en milieu

Na het installeren mag:
• d e CE markering op de installatie
worden aangebracht;
• d e installatie in bedrijf worden
g esteld;

risico’s meer aanwezig zijn conform de

• d e EU-verklaring van overeen-

CE-richtlijnen die hierop van toepassing

stemming volgens bijlage IIA

zijn. Dit geldt tevens voor andere, in de

van de machinerichtlijn worden

installatie opgenomen producten.

i ngevuld en ondertekend aan de
opdrachtgever/eigenaar worden
overhandigd.

CAS

CAS 2
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Om de installatie te laten voldoen aan de
CE-richtlijnen moet de Itho Daalderop
dakventilator type CAS en CAS (ECO-fan) 2
elektrisch worden geïnstalleerd volgens
de daartoe geldende normen (o.a. NEN
1010). Tevens moet het apparaat aan
rakingsveilig worden gemonteerd.
Dit houdt onder andere in dat:
• e r onder normale bedrijfs
omstandigheden niemand bij de
draaiende delen van het a
 pparaat
kan komen, zonder daar een
b ewuste handeling voor te doen,
zoals:
- het demonteren van een rooster;
- h et afschakelen van een (motorbeveiligings)werks chakelaar;
- h et uitnemen van een voedingsstekker.
• z olang iemand (onderhouds)
werkzaamheden aan het a pparaat
v erricht hij / zij controle heeft
(zichtbaar) over de elektrische
voeding van het apparaat.

Inhoud van de doos
• D akventilator
• A fdichtingsband
• D eze montage-instructie
• G arantiebewijs
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2. Technische informatie
2.1

2.2	Voorwaarden voor een
goede werking

Toepassing

Deze dakventilator is bedoeld voor het
afzuigen van keukens, bad-, t oilet-,

• P laats de dakventilator niet op een

was- en bergruimten in woningen of

hellend vlak groter dan 5 º.

u tiliteitsgebouwen zoals kantoor

• D e te gebruiken dakopstand/

gebouwen, sport- en fabriekshallen,

geluiddemper/montagek ast of

h orecagelegenheden enz.

montagef rame moet vlak en
schoon zijn.
• D e af te voeren luchttemperatuur
mag niet hoger zijn dan 40 ºC bij
een omgevingstemperatuur van
–15 ºC tot +50 ºC.

2.3

Technische tabel
Gegevens voor EPN berekening (NEN 5128)
opgenomen
min. spanning

Draaistroom

Wisseltroom

Gelijkstroom

Type

aansluit-

trafo [V] elek. [V]

stroom

ver-

in [A]

mogen

spanning [V]

[Wel]

Cos phi

CAS ECO-fan 1100

CAS 2

–

–

1~230** 2~400**

0,39

84

0,96

CAS ECO-fan 2500

CAS 2

–

–

1~230** 2~400**

0,92

205

0,99

CAS ECO-fan 3500

CAS 2

–

–

1~230** 2~400**

1,88

411

0,99

CAS DC 6500 ORG

CAS

–

–

1~ 230V

4,75

940

0,99

CAS 45-4w ws

CAS

60

80

1~ 230V

0,36

80

–

CAS 90-4w ws

CAS

60

70

1~ 230V

0,43

93

–

CAS 2000

CAS 2

80

–

1~ 230V

0,95

193

–

CAS 3600

CAS 2

80

–

1~ 230V

2,38

480

–
–

CAS 360-6D MBS

CAS

70

–

3~ 400V

0,86

390

CAS 460-4D MBS

CAS

60

–

3~ 400V

1,50

705

–

CAS 550-6D MBS

CAS

70

–

3~ 400V

1,15

580

–

CAS 2000***

CAS 2

80

–

3~ 400V

0,94

208

–

CAS 3600***

CAS 2

80

–

3~ 400V

2,01

417

–

** Aansluiten op 1 fase 230 V + nul of 2 fase 400 V 50Hz   *** Zie aansluitschema
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3. Maatschetsen
3.1

Maatschetsen type CAS

Maatvoeringstabel,
maten in mm
ØA
øA

B

C

øD

E

F

inwendig steekmaat

ØA

F

CAS 45-4W
488
WS

450

380

10

30F

250

CAS 90-4W
488
WS

450

380

10

30

250

1000 546

476

10

40

638

1000 680

610

13

50

648

1000 680

610

13

50

648

CAS DC
1000 680
6500 ORG

610

13

50

648

CAS 4604D

E

Ø
D
360-

CAS
6D

ØD
C (steekmaat)
B inwendig

C (steekmaat)

CAS 5506D

Type CAS 45-4W WS
Type CAS 90-4W WS

E

B inwendig

3.2	Maatschetsen type
CAS (ECO-fan) 2

ØA

839

F
F

251

36

E

E

Ø 10

ØD

476 (steekmaat)

C (steekmaat)

560 inwendig

B inwendig

Overige CAS typen

Type CAS 2
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4. Montage
4.1

Montage

• Verwijder eventuele restverpakking
uit de dakventilator.
• L et bij het monteren van de dakventilator op dat de meetgaatjes
niet worden afgesloten.
• C ontroleer of de waaier vrij kan
draaien.
• P laats de dakventilator op de
dakopstand/geluiddemper/
montagekast of montageframe.

• G ebruik bij montage op een geluiddemper/montagekast of montage
frame de bij deze geleverde
M8 bouten en sluitringen.
• S luit de voedingsspanning aan op
de werkschakelaar volgens bij
geleverde aansluitschema’s (let op
de juiste uitvoering).
• Z org voor een gelijkmatige
b elasting van het voedingsnet.

• B evestig de dakventilator aan de
dakopstand met behulp van M8
houtdraadbouten en sluitringen
(niet bijgeleverd).

Afdichtingsband

Meetgaatjes
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4.2 Opstelling voorbeelden

Dakventilator, geluiddemper, bouwkundige opstand

Dakventilator, geluiddemper, bouwkundige opstand

Dakventilator, dakopstand

Dakventilator, dakopstand

Dakventilator, geluiddemper, dakopstand

Dakventilator, geluiddemper, dakopstand

Dakventilator, geluiddemper - maatwerk

Dakventilator, geluiddemper - maatwerk

dakopstand - maatwerk

dakopstand - maatwerk
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5. Aansluitschema’s
Wisselstroom uitvoering type CAS

Werkschakelaar
CAS..... (wisselstroom, CAS)

Wisselstroom uitvoering type
CAS 2
Motorbeveiligingsschakelaar
CAS..... (wisselstroom, plat)

motorbrug

geel/groen
wit
wit

T1

1~+ nul 230 V
50 Hz voeding

Draaistroom uitvoering type CAS

T2

2

4

6

1

3

5

N

l

1~+ nul 230 V
50 Hz voeding

Werkschakelaar
CAS... MBS (draaistroom, CAS)

Draaistroom uitvoering type CAS 2
Motorbeveiligingsschakelaar
CAS... (wisselstroom, plat)

motorbrug

geel/groen
wit
wit

3~ 400 V
50 Hz voeding

T1

T2

2

4

6

1

3

5

L2

L3

ä Let op!
Voor 3 ~ 400 V eerst bedrading
o mpolen onder de kap van de
ve ntilator.

L1

3~ 400 V
50 Hz voeding
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Gelijkstroom uitvoering
CAS DC 6500 ORG

Drie-standenschakelaar
HRS-3 CAS 2

Werkschakelaar
CAS DC 6500 (gelijkstroom, CAS)

Werkschakelaar
CAS ECO-fan... (gelijkstroom, CAS 2)

nachtverlaging

Naar
volgende
CAS DC

230 V of 24 V 50 Hz

hoog

midden

schakelklok

1~ + nul 230 V
50 Hz voeding

3-standen
schakelaar RS3i

1~ + nul 230 V
50 Hz voeding

Doorlussen drie-standenschakelaar HRS-3 CAS 2
Werkschakelaar
CAS ECO-fan... (gelijkstroom, CAS 2)

hoog

midden

Werkschakelaar
CAS ECO-fan... (gelijkstroom, CAS 2)

3-standen
schakelaar RS3i

1~ + nul 230 V
50 Hz voeding

1~ + nul 230 V
50 Hz voeding
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Gelijkstroom uitvoering
CAS ECO fan type CAS 2
1~230V of 2~4ooV

Enkelvoudige signalering
CAS ECO-fan
Alarm contact

Werkschakelaar
CAS ECO-fan... (gelijkstroom, CAS 2)
Bedrijfs lampje

Bedrij

230 V AC of
224 V AC

Naar volgende
ventilator

Alarm contact

Alarm contact

Bedrijfs lampje

230 V AC of
224 V AC

Alarm contact

Bedrijfs lampje

230 V AC of1~
224 V AC

+ nul 230 V
50 Hz voeding

Naar volgende
ventilator

2~ 400 V
50 Hz voeding

230 V AC of
224 V AC

Naar volgende
ventilator

Dubbelvoudige signalering
CAS ECO-fan

Nachtverlaging d.m.v. klok
CAS ECO-fan

Alarm contact

Werkschakelaar
CAS ECO-fan... (gelijkstroom, CAS 2)
230 V AC of
224 V AC

Bedrijfs lampje 1

230 V AC
224 V A

hoog-laag

hoog-midden

Bedrijfs lampje 2

Alarm contact

230 V AC of
224 V AC

Bedrijfs lampje 1

Alarm contact

230 V AC of
224 V AC

Alarm lampje 1
Alarm lampje 2

Alarm contact

Naar volgende
ventilator

Bedrijfs lampje 2

Klok
nachtverlaging

1~ + nul 230 V
50 Hz voeding
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6. Regeling/instellingen CAS ECO-fan
besturingsprint
aansluiting motor
alarmcontacten

I2C connector
vrijgavecontact
connector
vermogensprint
servicepoort t.b.v. Itho
Service Interface
potmeter 3
potmeter 1

potmeter 4

potmeter 2

jumper

Besturingsprint

6.1

Algemeen

schakelaar zodat meerdere ventilatoren met één schakelaar aan en

De CAS ECO-fan is standaard voor-

uit geschakeld kunnen worden.

zien van een aansluiting voor een vrij
gave, een standenregeling met een drie
s tandenschakelaar of een schakelklok,

• S tandenregeling HRS-3
In de werkschakelaar is een

een alarm en een service aansluiting.

v oorziening opgenomen om een

Ook is het mogelijk om de besturings-

3 standenschakelaar aan te

print met maximaal 2 I 2 C optieprinten uit

s luiten type HRS-3. Het toerental

te breiden.

van stand 1 kan worden ingesteld
met potm eter 1 en het toerental

• V rijgavecontact

van stand 3 kan worden i ngesteld

Dit contact is standaard op de

met potmeter 2. De stand 2 wordt

klemmen doorv erbonden. Als

b erekend uit een rekenkundig

dit contact open staat door bij-

gemiddelde tussen stand 1 en

voorbeeld een potentiaalvrije

stand 3. Het is mogelijk om met

s chakelaar dan zal de ventila-

één standenschakelaar, door deze

tor niet draaien. Dit contact kan

parallel aan te sluiten, meerdere

p arallel doorgelust worden op één

dakventilatoren in standen te
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schakelen. Hier is op de aansluit-

kunnen de a fzonderlijke alarmen

voorziening in de werkschakelaar

worden toegewezen aan een be-

rekening mee gehouden.

paalde alarmuitgang. Een alarm
moet minimaal 40 seconden aan-

• S tandenregeling schakelklok

wezig zijn voordat het alarm wordt

Op de aansluiting in de werk

geactiveerd. U itzondering hierop

schakelaar voor de standen

is het alarm voor de drukrege-

regeling kan ook een schakel-

ling indien een drukregeling aan

klok worden aangesloten voor

wezig is. Deze heeft een vertraging

bijv. nachtverlaging. Indien het

van 5 m inuten. Een alarm heeft

s chakelklokje in de ventilator is

tot gevolg dat de ventilator wordt

gemonteerd geldt een IP 55 eis

g estopt behalve bij het drukalarm

voor een schakelklokje. Ook deze

(indien een drukregeling aanwezig

kan parallel worden aangesloten

is). In dit geval blijft de v entilator

zodat meerdere d akventilatoren

proberen de gewenste druk te

met één schakelklok kunnen

h alen.

w orden geschakeld.
• S ervicepoort
• A larmcontacten

Op deze servicepoort kan het soft-

De dakventilator is uitgevoerd

wareprogramma de Itho Daalderop

met 2 wisselcontacten als alarm

Service Interface (ISI) worden aan-

uitgangen. Alle alarmen die door

gesloten.

in de dakventilator kunnen voor

Met dit programma kunnen alle

komen worden naar beide uit

relevante instellingen en m etingen

gangen gestuurd. D.m.v. de

worden bekeken. Ook is het

Itho Daalderop Service Interface

m ogelijk om met dit programma

Alarmcodes Dakventilator type CAS ECO-fan 1100/2500/3500

Standaard
toegewezen aan

Alarmcode

Omschrijving

Tijd

Voorwaarde

Relais 1

Relais 2

U-net

Netspanning

› 40 sec.

‹ 180 V

•

•

U-motor

Motorspanning

› 40 sec.

‹ 35 V

•

•

I-motor

Motorstroom

› 40 sec.

› 4,5 A

•

•

Druk

Drukregeling

› 300 sec.

‹ setpoint

•

•

Bedrading

Toerental

› 40 sec.

bij 20% sturing min.
300 rmp

•

•
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instellingen te kopiëren en deze

50% dan zal de ventilator naar een

in een andere dakventilator te

druk van 75 Pa gaan regelen.

laden of om de instellingen en

De ventilator gaat naar de

m etingen weg te schrijven naar

v erlaagde druk regelen als de

een file z odat deze kunnen worden

v entilator op stand 1 (laagstand)

g ebruikt bij een oplevering.

staat. De standenschakelaar kan
ook worden vervangen door een

• O RG-optieprint in de

schakelklok. Het regelb ereik

CAS ECO FAN 2 ORG

van de drukregeling is van 25

Met de ORG-optieprint kan de dak-

tot 300 Pa. Het instelbereik is

ventilator eenvoudig worden uit

a fhankelijk van de stand van de

gebreid met een drukregeling.

jumper op de ORG-optieprint. Als

Optieprints naplaatsen: Indien u de

de jumper gesloten staat (ON)

optieprint later zelf bijplaatst dient

is het instelbereik tussen de 25

u Itho Daalderop te raadplegen

en 175 Pa. Als de jumper open

voor de juiste type print.

staat (OFF) dan is het instelbereik

Deze print mag nooit onder span-

t ussen de 150 en 300 Pa.

ning worden gemonteerd, s chakel
eerst de ventilator uit voordat de

• P WM optieprint voor Co 2 -sensor in

print gemonteerd wordt. Draai

de CAS ECO FAN CO 2

op de besturingsprint potmeter 1

Met deze optieprint kan de ven

g eheel op minimum en p otmeter 2

tilator aangestuurd worden door

 ehele
geheel op maximum om het g

middel van een PWM signaal. Het

regelgebied van de dakventilator

signaal wordt op de optieprint met

vrij te geven.

twee draden aangesloten. Sluit de

Op de ORG-optieprint kan de

CO 2 -sensor niet onder s panning

n ormale werkdruk (dagstand)

aan. De voeding (24VCD) en de

w orden ingesteld met potmeter 3.

sensor zelf dienen aangesloten te

De ventilator gaat naar deze

worden volgens de bijgeleverde

druk regelen als de ventilator

instructie. Er kan maximaal één

op stand 3 (hoogstand) staat. De

CO 2 -sensor per PWM print aan

verlaagde druk is instelbaar met

gesloten worden.

potmeter 4. Hiermee wordt een
percentage van de normale werkdruk ingesteld. Als bijvoorbeeld de
werkdruk is ingesteld op 150 Pa en
de verlaagde druk is ingesteld op
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• L eds
Op de besturingsprint zijn diverse
led’s geplaatst.
Zie tabel op volgende pagina voor
de b etekenis van de betreffende
led.

Led 1
Led 2

Led 3
Led 4
Led 5
Led 6
Led 7
Led 8
Led 9
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Led signalen op stuurprint

Led 1

Functie

led aan

led uit

led knipperen

alarmrelais 1

toerental fout

geen alarm

1x snel, 1 sec. uit

U-net

1x snel, 2 sec. uit

U-motor

Led 2

alarmrelais 2

toerental fout

geen alarm

1x snel, 1 sec. uit

I-motor

1x snel, 1 sec. uit

Druk

Led 3

vrijgavecontact

ventilator v rijgave

ventilator
b lokkering

n.v.t.

Led 4

standaanduiding

stand 1

n.v.t.

Led 5

schakelaar

stand 2

Led 6

schakelklok

stand 3

opm.: er kan
maar 1 van de
leds branden
a fh ankelijk van 
de stand

Led 7

c ommunicatie
Itho Service
I nterface

n.v.t.

geen communi
catie met Itho
Service Interface

communicatie
met Itho Service
Interface

Led 8

min. toerental

ventilator draait
op minim um
t oeren b egrenzing
bij drukregeling

geen begrenzing

digitale i nstelling
besturingsprint d.m.v. Itho
S ervice Interface

Led 9

max. toerental

ventilator draait
op minimum
t oerenbegrenzing
bij drukregeling

geen begrenzing

digitale i nstelling
ORG-optieprint
d.m.v. Itho
S ervice Interface

n.v.t.
n.v.t.
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Instellingen op dakventilator type CAS ECO-fan 1100/2500/3500
Soort regeling
Besturingsprint
Potmeter 1

Potmeter 2

Geen regeling

n.v.t.

Instelling toerental

Standenregeling HRS-2/3

Instelling
toerental stand 1

Instelling
toerental stand 3

Standenregeling schakelklok

Instelling
laagstand (nachtstand)

Instelling
hoogstand (dagstand)

Drukregeling ORG-optieprint

Instelling
minimum regelbereik

Instelling
maximum regelbereik

Drukregeling ORG-optieprint
+ schakelklok

Instelling
minimum regelbereik

Instelling
maximum regelbereik

CO 2 regeling met PWM optieprint

Instelling
minimum regelbereik

Instelling
maximum regelbereik

stand 2 is een gemiddelde tussen 1 en 3
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ORG-optieprint

PWM-optieprint

Potmeter 3

Potmeter 4

Jumper

nvt

niet aanwezig

niet aanwezig

niet aanwezig

n.v.t.

niet aanwezig

niet aanwezig

niet aanwezig

n.v.t.

niet aanwezig

niet aanwezig

niet aanwezig

n.v.t.

Instelling dagdruk

n.v.t.

Instelbereik
ON=25_175Pa
OFF=150_300Pa

n.v.t

Instelling dagdruk

Instelling nachtdruk
(percentage van
dagdruk 25% - 75%)

Instelbereik
ON=25_175Pa
OFF=150_300Pa

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

niet aanwezig

Instellingen alleen
op CO 2 sensor

| 19

7. Inbouwverklaring
EG verklaring van overeenstemming
Volgens laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG en EMC richtlijn 2004/108/EG
Inbouwverklaring
Volgens bijlage IIB van de machiner ichtlijn 2006/42/EG,
Itho Images BV
Soevereinstraat 8, 4879 NN Etten-Leur
Nederland
verklaart hierbij onder eigen verantwoordelijkheid dat de navolgende p
 roducten:
CAS ECO-fan 1100/2500/3500 ORG, CAS DC 6500 ORG, CAS 45/90-4w ws,
CAS 2000/3000, CAS 360-6D MBS, CAS 460-4D MBS, CAS 550-6D MBS
voldoen aan de volgende richtlijnen:
-

Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG

-

Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG

en moet worden beschouwd als een niet voltooide machine en is bestemd te w orden
ingebouwd in een machine/ i nstallatie of samengebouwd met andere machines tot
één machine/ installatie waarop de machinerichtlijn 2006/42/EG van toepassing is.
Wij willen u erop attenderen dat het product bestemd is om in een ventilatie-
installatie te worden ingebouwd en dat op grond van de machinerichtlijn deze pas
in gebruik mag worden genomen nadat de gehele installatie in overeenstemming
is g ebracht met de bepalingen van de Europese eisen, waarvoor u de belangrijkste
a anwijzingen in deze handleiding terugvindt.
Wij wijzen u er expliciet op dat de CE-markering op het product alleen betrekking
heeft op de laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG en EMC richtlijn 2004/108/EG.
Na overlegging van een verklaring v olgens bijlage IIA van de machiner ichtlijn voor
de gehele installatie heeft het CE-markering op het apparaat ook betrekking op de
m achinerichtlijn 2006/42/EG.
Etten-Leur,
Kerst Algera
Directeur Technology
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8. EU-verklaring van overeenstemming
Volgens bijlage IIA van de machinerichtlijn 2006/42/EG
Wij:

Naam installateur:

Volledig adres en land:

Verklaren hierbij onder eigen verantwoordelijkheid het navolgende product met typeaanduiding:
CAS ECO-fan 1100/2500/3500 ORG, CAS DC 6500 ORG, CAS 45/90-4w ws, CAS 2000/3000,
CAS 360-6D MBS, CAS 460-4D MBS, CAS 550-6D MBS te hebben geïnstalleerd,
w aarop deze verklaring betrekking heeft. Daarmee is de gehele installatie (zijnde één
m achine) in overeenstemming met de machinerichtlijn.
Plaats:
Datum:
Naam:
Functie:

Handtekening:
		

Firmastempel

| 21

7. Notities
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Alleen voor installateurs			
Informatie en onderdelen

T +31 10 427 89 10

Itho Daalderop

Consumenten T 0800 945 3225

217-0155/0712/ED

			www.ithodaalderop.nl

