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1 Voorwoord 
De WTA HR is een door Ned Air bv ontwikkeld apparaat, bedoeld voor het gebalanceerd ventileren 
van kleine utiliteitsgebouwen. Deze handleiding bevat alle informatie die bijdraagt aan een veilige en 
optimale installatie van de WTA HR. Het apparaat is onderworpen aan voortdurende ontwikkeling en 
verbetering. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat de WTA HR enigszins afwijkt van de omschrijving. 
Omdat de WTA HR in diverse uitvoeringen geleverd wordt, kunnen de tekeningen en schetsen in dit 
installatievoorschrift er anders uitzien dan de werkelijkheid, maar functioneel wel hetzelfde zijn. 
 
N.B. Dit installatievoorschrift is door Ned Air bv met de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Tevens behoudt Ned Air bv zich 
het recht voor om zonder voorafgaande mededeling de inhoud van dit voorschrift te wijzigen. 
 
2 Installatie 
 
2.1 Plaatsing 
 
Het apparaat is voorzien van een volbad verzinkt stalen fundatieframe voorzien van 4 hijsogen. Bij 
buitenopstelling wordt eventueel een dakmontageframe (niet geïsoleerd) bijgeleverd met een hoogte van 
250 of 350 mm. Zorg in alle gevallen dat het apparaat waterpas gemonteerd wordt, dit is belangrijk in 
verband met de afvoer van condenswater. 
Aan de voorzijde dient een vrije ruimte van minimaal 750 mm aanwezig te zijn. Dit in verband met het 
onderhoud aan het apparaat, zoals het reinigen van de filters en wisselaars. 
 
2.2 Kanaalaansluitingen 
 
Het buitenlucht toevoerkanaal en ook het luchtafvoerkanaal moeten tussen dak/gevel doorvoer en de 
WTA HR dampdicht worden geïsoleerd. Dit ter voorkoming van condenswater aan de buitenzijde van het 
kanaal.  
Het binnen toevoerkanaal systeem, zo nodig isoleren indien deze buiten de geïsoleerde schil van het 
gebouw geïnstalleerd wordt. Aan te bevelen is een akoestische demper in het luchttoevoerkanaal op 
te nemen in verband met eventuele geluidsoverlast van de ventilator. Voor het retourkanaal geldt 
dezelfde voorwaarde.  
Ook moet er rekening worden gehouden met overspraak geluid tussen twee ruimtes welke door 
hetzelfde kanaal worden verbonden. Hiervoor dient een overspraakdemper toegepast te worden. 
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2.3 Condensafvoer aansluiting 
 
Het doel van een balsifon is hetzelfde als bij een zwanenhals sifon. Namelijk zorgdragen voor het 
correct afvoeren van het ontstane condenswater.  
Om het condenswater bij een beperkte beschikbare hoogte toch op een verantwoorde manier af te 
voeren, kan gebruik gemaakt worden van een balsifon. Het balletje in de balsifon neemt de functie van 
de stankafsluiting en het waterslot over. 
 
 

1 Lees deze handleiding aandachtig door 
2 Condensafvoer 

 
 
 
 
Bij installatie van het balsifon dient met het volgende rekening te worden gehouden;  
 

• Houdt rekening met de vereiste minimale hoogte om het balsifon te kunnen plaatsen. De 
effectieve hoogte dient groter te zijn dan de maximale over- of onderdruk (1mm wk ≈ 10 Pa). 
Zie hiervoor de formule op de volgende pagina. Let hierbij ook op de vereiste helling van de 
afvoerleidingen.   
 

• Het balsifon dient altijd horizontaal geplaatst te worden met het deksel aan de bovenzijde.  
 

• Let er op dat het balsifon is uitgerust met het juiste deksel. Bij een overdruk sifon dient deze te 
zijn voorzien van het blauwe deksel.  
 

• Elke condensaatafvoer moet zijn uitgerust met een eigen sifon. Sluit nooit meerdere 
condensaatafvoeren aan op een gedeeld sifon.  
 

• Sluit het balsifon nooit rechtstreeks aan op de riolering. Het sifon dient drukloos te worden 
gekoppeld aan de riolering. Bij een buitenopstelling (dakuitvoering) kan het condenswater via 
het balsifon op het dak worden geloosd. 
 

• Bij inbedrijfstelling of langere perioden van stilstand dient het balsifon te worden gevuld met 
water om een goede werking te garanderen. Controleer jaarlijks of het balsifon is vervuilt en 
vul deze indien noodzakelijk af met water.  
 

• Bij kou ontstaat condens in de WTW-unit. Belangrijk is dat het balsifon wordt beschermd 
tegen bevriezing.  

 
 
Ter voorkoming van bevriezing is voor een buitenopstelling een verwarmde sifon leverbaar.  
De balsifonverwarming is voorzien van een eigen thermostaat, zodat het verwarmingselement alleen in 
werking treedt bij zeer lage temperaturen. De balsifonverwarming kan direct op de VMC next  worden 
aangesloten. Daarnaast is er een balsifonverwarming beschikbaar voor toepassing in combinatie met de 
Web based regelaar. 
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Toepassing onderdruksifon 
 

 
 
Toepassing overdruksifon 
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2.4 Installeren dakmontageframe 
 

• Het dakmontageframe (3) moet waterpas op het dak gemonteerd worden. 
• Tegen het dakmontageframe moet aan de buitenkant thermische isolatie (1) aangebracht 

worden  i.v.m. condensatievorming aan de binnenkant van het frame. 
• Dakleer (2) aanbrengen volgens onderstaande tekening. 
• Compriband (5) aanbrengen op de bovenkant van het frame. 
• WTA HR (6) op het frame plaatsen volgens onderstaande tekening. 
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2.5 Elektrische aansluitingen 
 

De WTA HR is geheel voorbedraad. De aansluitingen zijn naar buiten toe uitgevoerd. Op de 
buitenzijde van de kast is een werkschakelaar gemonteerd, waarop de voeding aangesloten moet 
worden. Voor de afstandbediening moet een 4-draads afgeschermde getwiste kabel (JY(st)Y- 2 x 2 x 
0,8) aangesloten worden op de lasdoos. De 4 draden moeten worden aangesloten op de bijgeleverde 
afstandbediening type VMC next. 
 
 
Aansluitschema  
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2.6 Afzekering 
De WTA HR dient volgens onderstaande tabel afgezekerd (type C karakteristiek) te worden. 
 

 
 

Voor uitvoeringen met koeling geldt de onderstaande tabel 
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Voor uitvoeringen met koeling geldt de onderstaande tabel 
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2.7 Vorstbeveiliging 

 
Om het invriezen van de warmtewisselaar te voorkomen, wordt de toevoerventilator geheel 
automatisch modulerend geregeld.  
Ter voorkoming van het invriezen van het balsifon, is standaard op de printplaat een aansluiting 
aanwezig, waarop het verwarmingselement aangesloten kan worden.  
Zie installatiehandleiding bij balsifon. 
 
 
3 Werking VMC next  
 

VMC next is de regeling voor WTA HR apparatuur van Ned Air. Uw unit is standaard voorzien van een 
VMC next print. Voor werking en programmering VMC next print, zie handleiding VMC next. 
 
 
4 Onderhoud 
 
4.1 Filters 
 

Het onderhoud aan de filters beperkt zich tot het periodiek controleren van de toe- en afvoerfilters. 
Afhankelijk van de vervuiling wordt geadviseerd om minimaal 2 x per jaar de filters te controleren. 
Vervang de filters als deze ernstig vervuild zijn.  
Aanbevolen wordt om na plm. 6 maand de filters te vervangen. Opmerking: Het WTA HR unit mag niet 
zonder filters worden gebruikt. Let op dat het afvoer- en toevoerfilter niet verwisseld worden. Tevens 
dienen van de gehele installatie de toegepaste componenten zoals kanalen, roosters en ventielen op 
vervuiling gecontroleerd worden. 
 
4.2 Warmtewisselaar 
 
Indien de warmtewisselaar sterk vervuild is, dient u direct contact op te nemen met de service afdeling 
(service@nedair.nl) van Ned Air. 
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4.3 KA, geïntegreerde koeltechniek incl. regeling 
 

De KA module is een module waarmee de volledige koeltechniek geïntegreerd is. In het 
compressorcompartiment staan de scroll compressoren opgesteld. Afhankelijk van het koelvermogen 
is het koelsysteem opgebouwd met 1 of meerdere compressoren waarbij de eerste compressor een 
digitale compressor is. De digitale compressor is te sturen in vermogen van 10-100%.  
De koeler en de condensor zijn opgenomen in de kast. Geheel is volledig aangesloten en afgevuld 
met medium R 407 C of R 410A afhankelijk van het type. De regeling en de hoofdstroom voorziening 
is ook opgenomen.  
 
Voor details m.b.t. hydraulisch schema en elektrisch schema, verwijzen wij naar de map incl. logboek. 
Betreffende map is opgehangen aan de binnenkant van de sectie waarin de koeltechniek is geplaatst. 
 
De koeltechniek wordt gestuurd door de CMC printplaat. De CMC printplaat stuurt, regelt en beveiligd 
de koeltechniek. De CMC print staat in verbinding met de VMC print. Vanuit de VMC print wordt de 
koeltechniek vrijgegeven en wordt tevens het setpoint (gewenste inblaastemperatuur) doorgegeven. 
 
4.4 Onderhoud koeltechniek 
 
Het koelsysteem zal conform het logboek moeten worden onderhouden. Hiervoor verwijzen wij u naar 
het logboek betreffende logboek is opgehangen aan de binnenkant van de sectie waarin de 
koeltechniek is geplaatst. 
 
4.5 Reserveonderdelen 
 
Voor reserveonderdelen kunt u altijd contact op te nemen met de service afdeling (service@nedair.nl) 
van Ned Air via T. 038 -33 70 833. 
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5 Veiligheid 
 
De installatie van de WTA HR dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de algemene- en plaatselijk 
geldende bouw-, veiligheids- en installatievoorschriften van gemeente, elektriciteits- en 
waterleidingbedrijf. 
 
Het apparaat mag pas in werking gesteld worden als alle kanalen aangesloten zijn. Dit ter voorkoming 
van aanraking van draaiende delen. 
 
De WTA is uitgevoerd met een werkschakelaar, deze dient te worden uitgezet, voordat de 
inspectiedeur wordt geopend. Zet eerst de ventilatie middels afstandbediening op 0. Wacht tot de 
motoren stilstaan. Schakel dan pas de werkschakelaar uit. 
 
5.1 Gebruik volgens bestemming 
 
De WTA HR is bedoeld voor het afzuigen van vervuilde lucht uit het gebouw en het toevoeren van verse 

buitenlucht in het gebouw. 

 

De WTA HR is niet geschikt voor het afzuigen van agressieve dampen en hoge temperaturen. Elk ander of 

verdergaand gebruik geld als niet conform de bestemming. Voor hieruit voortvloeiende schade of letsel aanvaardt 

de fabrikant geen enkele aansprakelijkheid. 
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6 Aansprakelijkheid 
 
De WTA HR is ontworpen en gefabriceerd voor toepassing in "Balansventilatie systemen". Elk ander 
gebruik wordt gezien als "onbedoeld gebruik" en kan leiden tot schade aan de WTA HR of persoonlijk 
letsel, waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk kan worden gesteld. 
 
 
7 Garantie en aansprakelijkheid 
 
Ned Air bv streeft voortdurend naar een optimale kwaliteit, wat betreft de toegepaste materialen en 
fabricage methoden van de door haar geproduceerde goederen.` 

 
De installatie moet volgens de geldende voorschriften en overeenkomstig bijgevoegde montage- en 
onderhoudsvoorschriften van Ned Air bv, worden uitgevoerd. 
 
De fabrikant garandeert de WTA HR voor een periode van een jaar na installatie van de WTA HR. 
 
Rekening houdend met een zekere tijd die ligt tussen de datum van productie en de datum van 
aankoop, dit geheel ter beoordeling aan Ned Air bv, zal als koopdatum worden aanvaard een datum 
maximaal 6 maanden na de productiedatum. 
 
Garantieclaims kunnen alleen worden ingediend, voor materiaalfouten en/of constructiefouten, 
ontstaan in de garantieperiode in het geval van een garantieclaim mag de WTA HR niet worden 
gedemonteerd zonder de schriftelijke toestemming van de fabrikant. 

 
Garantie op reserveonderdelen wordt alleen verstrekt indien deze door de fabrikant zijn geleverd en 
door een erkend installateur zijn geïnstalleerd, gebruik van het toestel zonder filters valt niet onder de 
garantie en verkort de levensduur kan de WTA HR. 
 
Wijzigingen voorbehouden 
Ned Air bv streeft steeds naar verbetering van producten en behoudt zich het recht voor zonder 
voorafgaande kennisgeving veranderingen in de specificaties aan te brengen. 
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Ruimte voor notities  
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Ruimte voor notities  
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Ned Air te Kampen is toonaangevend fabrikant van luchtbehandeling- en warmteterugwinsystemen. 
Naast het uitgekiende leveringsprogramma, zet Ned Air haar kennis van luchtbehandeling, koel- en 
regeltechniek graag in voor het leveren van maatwerk. Onze producten worden in vele sectoren 
toegepast van scholen, kantoren en restaurants tot scheepvaart, defensie en tuinbouw.  
 
Ned Air heeft meerdere buitenlandse verkoop-kantoren en is een dochter van het Duitse beurs-
genoteerde Centrotec Sustainable AG. 
 
  
Ned Air bv 
Constructieweg 49 
8263 BC Kampen 
 
T +31 (0)38 33 70 833 
F +31 (0)38 33 22 750 
E info@nedair.nl 
I  www.nedair.nl 
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