
Gebruikerskaart Bedienbare 
CO2-sensor ventilatiesysteem

De bedienbare CO2-sensor kan in verschillende ruimtes 

gemonteerd zijn, zoals in de woon- en/of slaapkamers. 

Deze sensor meet continu de hoeveelheid CO2 in de 

ruimte en past daar de ventilatiestand op aan. De lucht in 

uw woning wordt zo dag en nacht automatisch ververst. 

Hierdoor wordt een gezond en comfortabel binnenklimaat 

gerealiseerd, zonder dat u hiernaar hoeft om te kijken.

De CO2-sensor

A. Touch-knop 

B. Status-led

C. Ventilatiestand  

Auto/Auto nacht

D. Ventilatiestanden

E. Timer
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Getoonde led(s) Actieve ventilatiestand Betekenis ventilatiestand

Automatische stand 

Knippert de led? Dan is de 

Auto nachtstand actief.

Het ventileren verloopt volledig automatisch op basis van 

de CO2-metingen.

Laagstand Voor ’s nachts, bij afwezigheid of als er 1 persoon 

aanwezig is.

Middenstand Voor overdag, als er mensen aanwezig zijn.

Hoogstand Voor tijdens het koken, douchen of als er

veel mensen aanwezig zijn.

Timer 10 min 10 minuten ventileren in de hoogste stand.

Timer 20 min 20 min ventileren in de hoogste stand.

Timer 30 min 30 min ventileren in de hoogste stand.

De verschillende ventilatiestanden

De huidige ventilatiestand wordt getoond met een led die groen brandt.



Het kiezen van een ventilatiestand

Met de touch knop (A) kunt u ook zelf verschillende 

ventilatiestanden kiezen. Het kiezen van de gewenste 

ventilatiestand gaat als volgt:

A. Druk één keer kort op de touch-knop (A).

 - Het instellen van de ventilatiestand is nu 

geactiveerd. 

 - De huidige ventilatiestand wordt nu getoond.

B. Druk herhaaldelijk op de touch-knop (A) om door de 

verschillende standen te navigeren.

C. Stop met drukken zodra de juiste ventilatiestand 

is bereikt.

D. Na 2 seconden wordt de gekozen ventilatiestand actief.
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GEBRUIKERSTIPS
 - Indien u visite heeft, aan het koken bent of de 

was laat drogen kunt u de ventilatiestand tijdelijk 
verhogen.

 - Na 10 seconden géén bediening gaan de led’s 
vanzelf uit.

 - Na het aflopen van de timer schakelt de ventilatie-
unit terug naar de Auto-stand.

 - Bij het gebruik van sensoren is de maximale 
tijdsduur dat de ventilatie-unit in een andere stand 
dan de automatische stand kan staan begrensd 
tot 24 uur. Na deze periode schakelt de unit terug 
naar de automatische stand.

 - De leds van de sensor kunnen permanent AAN of 
permanent UIT gezet worden. Raadpleeg hiervoor 
de handleiding (ook terug te vinden op onze 
website). Let op! Het wijzigen naar de permanente 
weergave verhoogt het energieverbruik!

BELANGRIJK
Heeft uw ventilatieunit vuilfilters? Dan is het 
belangrijk dat de filters van uw ventilatie-unit 
periodiek gereinigd of gewisseld worden, dit 
draagt namelijk bij aan het verbeteren van de 
prestaties van uw installatie.

Getoonde led(s) Betekenis Actie?

Groen Alles functioneert correct. U hoeft niets te doen

Oranje knippert 1x Het luchtfilter van de 

ventilatie-unit met 

warmteterugwinning is 

vervuild en moet vervangen 

worden.

Maak de filter van de ventilatie-unit schoon of vervang 

deze. Raadpleeg hiervoor de desbetreffende handleiding 

(ook terug te vinden op onze website) of kijk op ons 

YouTube-kanaal voor instructievideo’s.

Oranje Concentratie CO2 is te hoog 

(‹2000 ppm).

Verlaag de CO2-concentratie. Zet bijvoorbeeld tijdelijk 

een raam open.

Rood knippert 1x CO2-sensorstoring. Neem contact op met uw installateur.

Rood knippert 2x RF-communicatie -

storing.

Neem contact op met uw installateur.

Rood knippert 3x De ventilatie-unit heeft 

een storing.

Neem contact op met uw installateur.

Rood De sensor is nog niet

aangemeld.

Neem contact op met uw installateur.

Betekenis kleurtje status-led

https://www.ithodaalderop.nl/
https://www.ithodaalderop.nl/
https://www.ithodaalderop.nl/
https://www.youtube.com/c/IthoDaalderopNederland

