Gebruikerskaart RFT AUTO
bediening ventilatiesysteem
De regelaar
De RFT Auto bediening is een draadloze bediening voor het
aansturen van het ventilatiesysteem. Deze kan in verschillende ruimtes gemonteerd zijn, zoals in de woon- en/ of
slaapkamers. Via de bediening kan de ventilatie-unit in
meerdere standen worden gezet. In de Auto-stand reageert
de ventilatie-unit op de meetwaarden van de aangesloten
sensoren, zoals een CO2-sensor. De lucht in uw woning
wordt zo dag en nacht automatisch ververst. Zo wordt een
gezond en comfortabel binnenklimaat gerealiseerd, zonder
dat u ernaar om hoeft te kijken.

RFT AUTO bediening

BELANGRIJK
Heeft uw ventilatie-unit 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. Raadpleeg hiervoor
de desbetreffende gebruikershandleiding (ook
terug te vinden op onze website) of kijk op ons
YouTube-kanaal voor instructievideo’s.

Het kiezen van een ventilatiestand
Uw ventilatiesysteem staat standaard op Automatisch. Op de
regelaar kunt u uit verschillende ventilatiestanden kiezen.
Door de knop van de gewenste ventilatiestand in te drukken,
kunt u deze stand activeren.

Knop

Ventilatiestand

Betekenis van de ventilatiestand

Laagstand

Ventileren bij afwezigheid of als er 1 persoon aanwezig is.

Hoogstand

Ventileren tijdens het koken of douchen of als er veel
personen aanwezig zijn.

Automatische stand

Het ventileren verloopt volledig automatisch aan de hand
van de CO 2-metingen of luchtvochtigheid in de ruimte of
de woning.

Timer

Als u voor een korte tijd wilt ventileren op de hoogste
stand. Door meerdere keren op de timerknop te drukken,
wordt de timertijd verlengd.
x1 = 10 min.
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Indien u visite heeft, aan het koken bent of de
was laat drogen kunt u de ventilatiestand tijdelijk
verhogen.
De timer kan op elk moment onderbroken worden
door op een andere knop te drukken.
Na het aflopen van de timer schakelt het systeem
terug naar de automatische 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.
Om de zoveel jaar kan het zijn dat de knoopcel
batterij aan vervanging toe is. Als u niet meer
kunt schakelen tussen de verschillende standen is
de batterij leeg en moet deze vervangen worden.
Hier kunt u zien hoe u dit zelf kunt doen.

Website

x2 = 20 min.

x3 = 30 min.
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Wanneer u kiest voor de laagstand, hoogstand
of de timer functie ventileert het systeem in
deze stand ongeacht het gemeten CO2 niveau of
de luchtvochtigheid in de betreffende ruimte.
Deze bediening kan zowel bij de mechanische
ventilatie-units als de WTW-units van
Itho Daalderop zijn toegepast.

