
Convectieventilator kit
Voor Studio & Elise Cassettes

Gebruikshandleiding Installatie en Onderhoud 

Voor gebruik in NL (Nederland)

PM1240NL Uitgave 2 (Oktober 2016)

BELANGRIJK
Alleen voor het gebruik met een 230v 50 - 60Hz voeding

Lees deze instructies zorgvuldig door, samen met de juiste Studio/ Elise installatie en gebruikshandleiding.
Er dient met zorg met de haard omgegaan te worden om verwondingen of beschadigingen aan de  

haard te voorkomen.

U zult deze instructies nodig hebben wanneer er onderhoud op de haard uitgevoerd moet worden.

DIT APPARAAT MOET GEAARD WORDEN
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Model Kit part geen

Studio 500/ Elise 540/540T/680 RVST-500SFAN

Studio 1/ Elise 850 RVST-SFAN

Studio 2 RVST-LFAN

Studio 3 RVST-LFAN
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Afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur 
(WEEE) mag volgens Europese 
Richtlijn 2002/96/EC niet worden 

weggegooid met huishoudelijk afval. 

Breng dit product aan het einde 
van zijn levensduur naar een 
geschikt recyclage- of inzamelpunt. 
U kunt uw dichtstbijzijnde 
afvalverwerkingsbedrijf vinden via de 
bankvinder
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Installatie van een fan kit zorgt voor meer convectielucht vanuit het apparaat. Dit vergroot de efficiency en de mate waarin er warmte 
wordt geleverd aan de ruimte.

Gebruiksaanwijzing

Gebruiksvoorschriften

1

Positie

Aan

Handbediening

Zuinig

Maximum

Uit

Automatisch

Laag

Positie

Aan - zet de fan AAN.

Uit - zet de fan UIT

Automatisch - zet het apparaat AAN wanneer de apparaat  de gebruikstemperatuur bereikt en zet de fan automatisch uit wanneer het appa 
          raat afkoelt. Dit voorkomt dat de fan koude wind blaast wanneer de apparaat niet warm genoeg is.

Handbediening - de fan werkt zelfs wanneer de Studio koud is. Dit is een handige functie voor in de zomer.

Laag  - de fan werkt op de laagste snelheid. Dit is de meest stille instelling.

Zuinig - de fan werkt op Medium snelheid. Dit is een stille en efficiënte instelling.

Maximum -de fan werkt op topsnelheid om de lucht snel te laten circuleren.

De fan wordt bediend door middel van vier 2-weg schakelaars.
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Algemeen
 Deze handleiding is voor gebruik conform de 

Gebruiksinstructies, Installatie & Onderhoud voor de het 
apparaat. 

 Dit fan systeem wordt geleverd in de vorm van een kit 
en dient te worden geïnstalleerd door een deskundig 
elektricien en conform deze instructies.

Paklijst
 • Convectieventilator kit
 • Instructies
 • Inbouwdoos
 • Bevestigingsmaterialen
 

Benodigd Gereedschap
 • Sterschroevendraaier
 • Ø 3.8mm boorkop
 • Boormachine

Voeding

Een 230v 50 - 60Hz voeding is vereist.

DIT APPARAAT MOET GEAARD WORDEN

 Er moet een stopcontact aanwezig zijn voordat het 
product geïnstalleerd wordt en de aansluitingen moeten 
door een erkende installateur via een 3 Amp voeding 
aangesloten worden, en voldoen aan lokale en nationale 
regels en richtlijnen.

    — Het apparaat moet door een 3 Amp zekering beveiligd  
 worden.

    — De elektrische aansluiting moet afgesloten kunnen worden.

 — Gebruik hittebestendige kabel als de bedrading op enige  
 wijze verlengd of aangepast wordt.

 
   Indien de elektriciteitskabel beschadigd is, gebruik 

het apparaat dan niet totdat het vervangen is. Om 
veiligheidsredenen moet de vervanging door een Stovax 
servicebedrijf of een elektricien met een gelijksoortige 
ervaring uitgevoerd worden.

 

Contactdraad Bruin Met L gemarkeerde / ROOD 
gekleurd pool

Neutraal-
geleider

Blauw Met N gemarkeerde / ZWART 
gekleurde pool

Aardgeleider Groene en 
gele strepen Met E gemarkeerde /  / kleur 

GROEN of GROEN & GEEL
Een 230v 50 - 60Hz voeding is vereist.

 WAARSCHUWING – DOOR DE KABELS INCORRECT AAN 
TE SLUITEN KUNNEN MENSEN HET GEVAAR LOPEN 
EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE KRIJGEN OF KAN ER 
BRAND ONTSTAAN. 

Plaatsingsvereisten
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Installatie-Instructies
1. Installatie - Alle Studio modellen

1.1 Zorg er voor het installeren van deze kit voor dat er onder 
het Studio-apparaat genoeg ruimte voor de fan is, zie 
Afbeelding 1.

250 mm 
minimum bij 
plaatsen van 
fan kit

Zorg dat er plaats 
is voor een luchtgat 

van minstens  
200 cm2

1

1.2 De fan kit moet zijn lucht uit de ruimte onder de Studio 
halen. Er moet een ruimte van minimaal 200 cm2 worden 
vrijgehouden om te zorgen dat er lucht in de ruimte kan 
komen.

 De installatie wordt eenvoudiger als het mogelijk is om 
toegang te krijgen tot de ruimte onder de Studio, zodat de 
kabels op juiste wijze geplaatst kunnen worden. 

1.3 Lees de Installatie Instructies, paragraaf Scheiden van de 
Binnenste & Buitenste Box en zet de binnenste box aan de 
ene kant. 

 Dit vereist twee personen.

1.4 Verwijder de ventilatorbak aan de achterkant van de 
buitenste box.

 Verwijder hiervoor de 2 schroeven op elk uiteinde van de 
ventilatorbak en houd ze bij.

 De schroeven aan de achterkant van de bak, geïdentificeerd 
in afbeelding 2, moeten verwijderd worden om de 
verwijdering van de ventilatorbak mogelijk te maken. Deze 
schroeven moet vervolgens opnieuw aangebracht worden, 
zodat de schroefkoppen vanbinnen zitten. Dit zal helpen bij 
de installatie van de ventilator.

Schroefdraad

Ventilatorbak 

2

1.5 Installeer de buitenste box zoals weergegeven in de 
Installatie Instructies, en zorg ervoor dat wordt voldaan aan 
de voorwaarden voor de toegang en ventilatie uit 1.1 en 1.2 
hierboven. 

 

1.6 Boor 2 gaten Ø 3.8 in de achterkant van de buitenste doos, 
zie Afbeelding 3.

100mm

50mm

Hoogte vanaf frame van 
buitenste box:
55mm Studio 1, 2 & 500
40mm Studio 3

Studio 1, 2 & 500Studio 3

3

1.7 Gebruik een platte schroevendraaier om de fascia voorzichtig 
los te wrikken van de schakelaarplaat via de gleuf aan de 
rechterkant om de bevestigingsschroeven te onthullen,  zie 
Afbeelding 4.

4

Gleuf

1.8 Verwijder alleen de bevestigingsschroeven van de Muurkast,  
zie Afbeelding 5.
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Verwijder de 4 schakelaarschroeven niet bij het losmaken van 
de muurkast. Dit kan het toestel beschadigen.

1.9 Ontkoppel de kabels van het bedieningspaneel en onthoud de 
plaats van de kabels.  Een volledig bedradingsschema vindt u 
op Pagina 11. 
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1.10 Schuif de fan kit in de opening van de lade (zie Diagram 7) en 
zet deze vast op het frame van de buitenste box, via de gaten 
aan beide zijden van de fan en door de twee meegeleverde 
schroeven te gebruiken. 

1.11 Markeer de plaats van de 7 overgebleven gaten en verwijder 
vervolgens de schroeven en fan unit.

1.12 Boor de bevestigingsgaten eruit en zorg ervoor dat er geen 
slijpsel is. 

1.13 Bepaal de positie voor het Bedieningspaneel (zie Diagram 6) 
en houd daarbij rekening met de kabellengte en de uitgang 
uit het hart van de schoorsteen.  De schakelaar kan op een 
afstand van maximaal 1,5 m van de haard geplaatst worden. 
Hij wordt meegeleverd met een Inbouwdoos.

 Het is belangrijk om minimaal 550 mm speling in de 
bedrading onder het apparaat te houden, zodat de fan 
naar voren getrokken kan worden voor onderhoud 
zonder dat deze losgekoppeld hoeft te worden van het 
bedieningspaneel, zie Hoofdstuk 3. 

6

1.14 Leid kabels door gat in frame van buitenste box en plaats fan 
on opening lade, zie Afbeelding 7.

 Opmerking: Controleer of de kabelafdichting onder 
alle flensen en aan de achterkant van de ventilatorkit is 
aangebracht.

 Bevestig de ventilatorbehuizing aan de buitenste box door de 
2 bevestigingen aan elk uiteinde en de 3 bevestigingen aan de 
achterkant (Studio 3-modellen hebben 5 bevestigingen). De 
achterste bevestigingen zitten binnenin de ventilatorbehuizing.

 Let erop dat u geen schroeven laat vallen in de 
ventilatormotor bij het vastmaken van deze onderdelen.

7 Getoond Model: Studio 2

Achterste bevestigingen
Eindbevestigingen

Installatie-Instructies
Thermostaat

 Zorg er bij het bevestigen van deze onderdelen voor dat 
er geen schroeven in de motor van de fan vallen.  

 Het is raadzaam om de ventilator kit bedekken bij het 
bevestigen van de thermostaat.

1.15 Breng de beugel voor thermostaat aan via de 2 gaten die 
hiervoor in de achterkant van de buitenste box zijn geboord, 
zoals getoond in Diagram 8, en gebruik zelftappende 
schroeven (meegeleverd). 

Zelftappende 
schroeven

Thermostaatbeugel

8

1.16 Plaats de kap van de fan, zoals getoond in Diagram 9, en 
gebruik de zelftappende schroeven (meegeleverd). 

Zelftappende schroeven

Getoond Model: Studio 2

Fan kap

9

1.17 De fan kit kan aangesloten worden op de netstroom (zie 
vorige Stroomvoorziening  hoofdstuk en bedradingsschema 
hierboven).
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Installatie-Instructies
1.18 Bevestig kabels aan bedieningspaneel en stroomvoorziening.
 Zorg ervoor dat er 550 mm speling op alle kabels is om 

toekomstig onderhoud mogelijk te maken. 

BELANGRIJK: ZORG ERVOOR DAT DE 
SCHAKELAARSPLAAT IN DE JUISTE STAND IS 
AANGESLOTEN. 

BEKIJK HET BEDRADINGSSCHEMA OP PAGINA 11.

10
Schakelaarsplaat Schakelaarskap

Let op de richting 
van de Pijl.

1.19 Druk de kap in de juiste stand op de schakelaarsplaat.

1.20 Controleer de werking van de ventilator. 

1.21 Installeer binnenste box conform de Installatie Instructies die 
bij het apparaat geleverd zijn.

 Opmerking: Bij een Studio-ventilatorinstallatie is de 
bijkomende achterste ventilatorplaat niet nodig.

2. Installatie - Alle Elise Modellen

2.1 Zorg er voor het installeren van deze kit voor dat er onder 
het Studio-apparaat genoeg ruimte voor de fan is, zie 
Afbeelding 11.

250 mm 
minimum bij 
plaatsen van 
fan kit

Zorg dat er plaats 
is voor een luchtgat 

van minstens  
200 cm2

11

2.2 De fan kit moet zijn lucht uit de ruimte onder de Elise 
halen. Er moet een ruimte van minimaal 200 cm2 worden 
vrijgehouden om te zorgen dat er lucht in de ruimte kan 
komen.

 De installatie wordt eenvoudiger als het mogelijk is om 
toegang te krijgen tot de ruimte onder de Studio, zodat de 
kabels op juiste wijze geplaatst kunnen worden. 

2.3 Lees de Installatie Instructies, paragraaf Scheiden van de 
Binnenste & Buitenste Box en zet de binnenste box aan de 
ene kant. 

 Dit vereist twee personen.

 De op afbeelding 12 geïdentificeerde schroeven moeten 
verwijderd worden samen met de ventilatorbak op de 
achterkant van de buitenste box. 

 Dit zal helpen bij de installatie van de ventilator.
 Houd deze schroeven bij. U hebt ze later nog nodig.

Zelftappende schroeven

12

Ventilatorbak

2.4 Installeer de buitenste box zoals weergegeven in de 
Installatie Instructies, en zorg ervoor dat wordt voldaan aan 
de voorwaarden voor de toegang en ventilatie uit 2.1 en 2.2 
hierboven. 
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Installatie-Instructies
2.5 Gebruik een platte schroevendraaier om de fascia voorzichtig 

los te wrikken van de schakelaarplaat via de gleuf aan de 
rechterkant om de bevestigingsschroeven te onthullen,  zie 
Afbeelding 13.

13

Gleuf

2.6 Verwijder alleen de bevestigingsschroeven van de Muurkast,  
zie Afbeelding 14.

14
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Verwijder de 4 schakelaarschroeven niet bij het losmaken van 
de muurkast. Dit kan het toestel beschadigen.

2.7 Ontkoppel de kabels van het bedieningspaneel en onthoud de 
plaats van de kabels.  Een volledig bedradingsschema vindt u 
op Pagina 11. 

2.8 Bepaal de positie voor het Bedieningspaneel, zie Diagram 15 
en houd daarbij rekening met de kabellengte en de uitgang 
uit het hart van de schoorsteen.  De schakelaar kan op een 
afstand van maximaal 1,5 m van de haard geplaatst worden. 
Hij wordt meegeleverd met een Inbouwdoos.

 Het is belangrijk om minimaal 550 mm speling in de 
bedrading onder het apparaat te houden, zodat de fan 
naar voren getrokken kan worden voor onderhoud 
zonder dat deze losgekoppeld hoeft te worden van het 
bedieningspaneel, zie Hoofdstuk 3. 

15

2.9 Zorg ervoor dat de achterste ventilatorbak vastgemaakt 
is aan de achterkant van de ventilatorbehuizing en dat 
de achterste plaat voorzien is van de kabelafdichting, zie 
Afbeelding 16.

16 540/540T/680 Ventilator

Ventilatorplaat

Ventilatorplaat

Kabelafdichting

2.10 Leid kabels door gat in frame van buitenste box. 

2.11 Opmerking: Controleer of de kabelafdichting onder 
alle flensen en aan de achterkant van de ventilatorkit is 
aangebracht.
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Installatie-Instructies
2.12 Breng de ventilatorkit in de opening van de ventilatorbak, zie 

afbeelding 17.
 Maak de ventilatorbehuizing vast aan de buitenste box door 

de 2 bevestigingen op elk uiteinde.

 Modellen 540 en 680
 Er zijn 8 gaten in de achterste ventilatorplaat maar er zijn 

maar 4 bevestigingen nodig, maak vast zoals nodig.
 Opmerking: De schroefkoppen zitten nu binnen in de 

buitenste box.

 Modellen 850
 Er zijn 4 gaten in de achterste ventilatorplaat en er zijn in elk 

van deze bevestigingen nodig om de ventilatorbehuizing vast 
te maken.

 Opmerking: De schroefkoppen zitten nu binnen in de 
buitenste box.

 Maak de voorste flenzen van de ventilator in dit stadium niet 
vast met schroeven.

17 Getoond Model: 680

Thermostaat

 Zorg er bij het bevestigen van deze onderdelen voor dat 
er geen schroeven in de motor van de fan vallen. 

 Het is raadzaam om de ventilator kit bedekken bij het 
bevestigen van de thermostaat.

2.13 Breng de beugel voor thermostaat aan via de 2 gaten die 
hiervoor in de achterkant van de buitenste box zijn geboord, 
zoals getoond in Diagram 18, en gebruik zelftappende 
schroeven (meegeleverd). 

Zelftappende 
schroeven

Thermostaatbeugel

18

2.14 Plaats de kap van de fan, zoals getoond in Diagram 19, en 
gebruik de zelftappende schroeven (meegeleverd). 

Zelftappende schroeven

Fan kap

19

2.15 De fan kit kan aangesloten worden op de netstroom (zie 
vorige Stroomvoorziening  hoofdstuk en bedradingsschema 
hierboven).

2.16 Bevestig kabels aan bedieningspaneel en stroomvoorziening.
 Zorg ervoor dat er 550 mm speling op alle kabels is om 

toekomstig onderhoud mogelijk te maken.

BELANGRIJK: ZORG ERVOOR DAT DE 
SCHAKELAARSPLAAT IN DE JUISTE STAND IS 
AANGESLOTEN. 

BEKIJK HET BEDRADINGSSCHEMA OP PAGINA 11.

20
Schakelaarsplaat Schakelaarskap

Let op de richting 
van de Pijl.

2.17 Druk de kap in de juiste stand op de schakelaarsplaat.

2.18 Controleer de werking van de ventilator. 

2.19 Installeer binnenste box conform de Installatie Instructies die 
bij het apparaat geleverd zijn.
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3. De Fan Vervangen - Alle Modellen

3.1 Voor het vervangen van de fan kit verwijdert u eerst de 
binnenste box - zie Installatie & Gebruikersinstructies.

3.2 Verwijder de schroeven waarmee de kap van de vastzit en 
vervolgens de thermostaat, zie Afbeelding 21 & 22.

Getoond Model: Studio 2

Zelftappende schroeven
Fan kap

Thermostaat

21

Elise 680 shown

Zelftappende schroeven

Fan kap

Thermostaat

22

3.3 Verwijder de schroeven waarmee de behuizing van de fan 
vastzit aan de buitenste box.

3.4 Til de ventilatorbehuizing uit de basis van de buitenste box, 
zie afbeelding 23 of 24.

23 Getoond Model: Studio 2

24 Getoond Model: Elise 680

3.5 Trek de behuizing van de fan naar voren en laat deze rusten 
op de voorkant van de buitenste box.

3.6 Knip de kabelbinder door waarmee de thermostaat vastzit 
aan de behuizing van de fan. De fan kan nu naar voren 
getrokken worden en de elektrische verbindingen kunnen 
worden verwijderd.

3.7 De fan unit kan nu vervangen worden.

3.8 Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om de fan 
opnieuw te plaatsen. 

Installatie-Instructies
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1. Inbedrijfstelling

1.1  Controleer bedrading en werking van fan kit.

1.2 Leg de werking van de bediening uit aan de gebruiker.

1.3  Bewaar deze handleiding met de handleiding die met de 
cassette zijn meegeleverd.

2. Oververhitten

2.1 Stop niet te veel brandstof in het apparaat en gebruik het 
niet op de hoogste stand voor lange perioden omdat er dan 
oververhitting kan optreden. Oververhitting kan ervoor 
zorgen dat de fan smelt.

 — Sluit de luchtregelaars om de temperatuur te verlagen.

Ingebruikname - Alle Modellen

3. Bedradingschema

Pijltje op de 
voorkant 
indrukken 

0.75mm kabel met 5 kernen
(De aardingskabel wordt 
niet gebruikt)

0.75mm 
kabel met 
2 kernen

0.75mm ka-
bel met drie 
kernen

Omhulsel

LBR

DBR

DBR

DBR LBL W

LBR
DBR

RBL

RBL

RBL

RBL

BLK

BLK

TBL

LBL

LBL

LBL

G/Y
G

RBL
RBL

G/Y

LBL W
1011

78
9

Thermostaat EL 
7004 Pre SetOp de elektriciteit 

aansluiten met 
behulp van een 
schakelaar met 

een dubbele pool.

Stekkerdoos

Aardingspunt

Ventilatorassemblage EL7151

Behuizing ventilator

Kleurcodes bedrading
BLK = Zwart
LBL = Lichtblauw
RBL = Koningsblauw
TBL = Turquoise
DBR = Donkerbruin
LBR = Lichtbruin
G/Y = Groen & Geel
G = Grijs
W = Wit

8

9 7

4 6 5

10 11

15

15
3

1
2
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