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Cachet installateur / Installateur stempel 
 

 
F Notez ici les informations utiles concernant l’installation de votre appareil. Conservez 
précieusement ce document dans la pochette prévue à cet effet à l’intérieur de la porte d’accès 
du ventilateur. 
NL Noteer hier alle nutige informatie betreffende de installatie van het toestel.  Bewaar dit 
document in het daarvoor voorziene zakje aan de binnenkant van het toegangspaneel van de 
ventilator. 

 

INFO PLC / PLC informatie 
Type d’appareil: consultez l’étiquette apposée à l’intérieur de la porte d’accès au ventilateur 
Type van het apparaat: bekijk het etiket aan de binnenkant van het toegangspaneel van de ventilator 

 
 
 
 
INFO installateur / Installateur informatie 

Remarques / Opmerkingen: 

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
---------------------------------- 

Date d’installation/Installatiedatum: ____/____/20__ 
 
Info Client / Klant Informatie 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________ 
Nous sommes continuellement à la recherche d'améliorations pour nos produits. De ce fait, nous nous réservons le droit de 
modifier ceux-ci sans avis préalables. Un soin particulier a été porté à la constitution de cette brochure, néanmoins nous ne 
pouvons être tenus responsables pour d'éventuelles erreurs et/ou omissions. 
 
Doordat wij voortdurend op zoek zijn naar verbeteringen voor onze produkten, behouden wij ons het recht voor deze zonder 
voorafgaande verwittiging te wijzigen. Er werd een uiterste zorg besteed aan het opmaken van deze brochure, wij kunnen evenwel 
niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten en/of weglatingen. 
 
We are constantly working to make our products better and more reliable. Therefore we cannot guarantee the information contained in 
our leaflets reflects the last version of the described product. Also, although we put a lot of care in the making of our documentation, we 
cannot be held responsible for any error and/or omissions that could have slipped in. 

© PLC 05/2009. 



 

Nederlands 
 

1. Constructie (AE, AirA, CUBUS, LCO, REC, COMPO) 
Alle PLC kasten (uitgezonderd de TV) zijn volgens hetzelfde principe opgebouwd. De structuur bestaat uit 
geanodiseerde aluminium profielen, verbonden met ingespoten stukken uit versterkt polypropyleen. De panelen zijn 
dubbelwandig (elk 0,6 mm), de buitenkant is uit voorgeverfd staal (5 µm grondlaag + 20 µm polyester deklaag), de 
binnenkant uit gegalvaniseerd staal (DIN 17162). De thermische isolatie bestaat uit volgens klasse M1 behandeld 
15mm dik PSE (dichtheid 30kg/m³), dat tussen de platen wordt geschoven. 30 mm panelen zijn beschikbaar in optie 
voor de COMPO en REC X series, en in basis voor de REC HR DUO, HRg en RHRm serie. 
Voor de TV serie : zie de documentatie hieromtrent. 
 

2. Assemblage van verschillende modules  (AE, LCO, REC, COMPO) 
Om 2 modules aan mekaar te bevestigen heeft u 4 bijgeleverde sets bestaande uit 1 vijs, 2 rondellen, 1 moer en 1 
verbindingsstuk.  De bevestiging dient te gebeuren zoals schema’s en foto’s in bijlage 2. 
 
3. Ventilator (AE, AirA, CUBUS, TV, LCO, REC, COMPO) 
Alle kasten zijn uitgerust met direct aangedreven centrifugaal ventilatoren met voorwaarts gerichte schoepen.  Alle 
noodzakelijke informatie bevindt zich op het etiket op de ventilator.  Besteed voldoende aandacht aan de spanning 
en de temperatuurgrenzen die vermeld worden. 
 

3.1 Aansluiting  

   
Vooraleer de ventilator electrisch aan te sluiten, gelieve de volgende punten na te kijken : 
- komen frekwentie en spanning overeen met de op de ventilator aangegeven waarden ; 
- werd de ventilator wel degelijk aangesloten volgens bijgeleverd aansluitschema (zie bijlage 1), volgens de richtlijn 

voor laagspanning, volgens de Europese richtlijnen en normen en andere lokale, van kracht zijnde normen ; 
- werden de motor en het ventilatorhuis geaard (moet door de installateur worden voorzien) ; 
- werd de thermische veiligheid van de motor wel aangesloten (enkel voor AC motoren met uitwendige thermische 

veiligheid, t.t.z. waarvan de ventilatoren een ' i ' in de benaming hebben) ; 
- staan de kabels van de motor niet in contact met het motoromhulsel, noch met de turbine ; 
- de motoren moeten worden aangesloten aan een aangepaste beveiligingsschakelaar (cfr. de op het etiket van de 

motor vermelde intensiteit). Houd ook rekening met de stroomstoot bij het starten. 
 
Aansluitschema :  
Ventilatoren AC: zie schema’s in bijlage 1). 
Ventilatoren TAC (ECM motoren): zie installatiehandleiding geleverd met TAC controle box. 
 
3.2. Ingebruikstelling 
Vooraleer de ventilator in gebruik te nemen controleert u of : 
-de turbine zonder weerstand draait ; 
-de turbine in de juiste richting draait ; 
-het werkelijk opgeslorpte vermogen bij nominale spanning en frekwentie gelegen is tussen de minimum- en 
maximumwaarden op het etiket van de ventilator. Zoniet moet de tegendruk worden gewijzigd ; 
-de installatie en de aansluiting conform zijn aan de huidige normen; 
-de nodige maatregelen zijn genomen om ongevallen met draaiende onderdelen te vermijden (beschermings-
rooster, sluiten van de kast,…). 
 
3.3. Werkingscondities 
De ventilator is voorzien om lucht te verplaatsen waarvan de minimum temperatuur niet lager mag zijn dan -10°C 
voor de TAC ventilatoren en -30°C voor de AC ventilatoren. De maximum werkingstemperatuur is afhankelijk van de 
toepassing en mag in geen geval hoger zijn dan de maximum temperatuur vermeld op het etiket van de ventilator. 
De ventilator is niet geschikt om te werken in de buurt van agressieve of ontplofbare stoffen. Hij is ook voorzien om 
continu te werken, en mag niet vaker dan om de 5 minuten aan en uit worden gezet. 
 
3.4 Snelheidsregelaar 
Alle monofazige ventilatoren (niet TAC) kunnen met onze toerenregelaars worden gebruikt (ES serie). Deze moeten 
geselecteerd worden in functie van de totale opgeslorpte intensiteit van de ventilator bij nominale spanning en 
frekwentie ; de mogelijkheid bestaat om meerdere ventilatoren op één regelaar aan te sluiten, mits u de 
verschillende intensiteiten optelt. 
Zie de specifieke installatie-handleiding die bij de regelaars (ES) geleverd wordt. 
 



3.5 Controle - onderhoud 
De stroomtoevoer van de ventilator moet steeds afgesloten worden vooraleer te beginnen met inspectie of 
onderhoud. 
Controleer of de turbine of de motor niet vuil of beschadigd is. 
Indien nodig, de onderdelen reinigen, er zorg voor dragend de balanceerclips niet van de lamellen v/d turbine te 
verwijderen. Bij de reiniging houdt u uiteraard rekening met de beveiligingsfactor (IP) die u op het etiket van de motor 
vindt. 
Nadat de stroomtoevoer werd hersteld, altijd nakijken in de toepassing condities of de opgeslorpte intensiteit bij 
nominale spanning en frequentie begrepen is tussen de minimum- en maximum-instensiteit die u op het etiket van 
de ventilator vindt. 
 

4. Warmwaterwisselaar (Freon) / lucht  (AE, AirA, LCO, REC, COMPO) 
Alle warmwaterwisselaars hebben koperen buizen en aluminium vinnen, en werden in de fabriek getest op 32 bar. 
Wij raden u aan om: 
- de wisselaar met behulp van filters tegen beschadiging te beschermen; 
- bij de hydraulische aansluiting van de wisselaar goed op de ‘IN’ en ‘OUT’ markeringen te letten;  
- de wisselaar tegen bevriezing te beschermen; 
- bij verwarming de luchtsnelheid te beperken tot 3,5 m/s; 
- voor koeling : de luchtsnelheid beperken tot 2,9 m/s wanneer er geen druppelvanger wordt gebruikt, tot 3,2 m/s bij 

gebruik van een druppelvanger van het type 'mousse bulpren'. 
 
Volgende punten moeten gecontroleerd worden vooraleer tot de aansluiting over te gaan (koelbatterijen) : 
- werd de condensbak, evenals de aansluiting tussen de condensbak en afvoer, goed afgedicht; 
- is de hoogte van de siphon minstens 120mm; 
- maximale drukverschil = 350Pa; 
- werd een neerwaartseverluchting van de siphon voorzien; 
- is de helling van de afwatering van de condensbak minstens 1 cm/m; 
- is de siphon bereikbaar voor later onderhoud. 

 

5. Wisselaar lucht / lucht  (REC) 
Volgende punten moeten gecontroleerd worden vooraleer tot de aansluiting over te gaan : 
- werd de condensbak, evenals de aansluiting tussen de condensbak en afvoer, goed afgedicht; 
- is de hoogte van de siphon minstens 120mm; 
- maximale drukverschil = 350Pa; 
- werd een neerwaartseverluchting van de siphon voorzien; 
- is de helling van de afwatering van de condensbak minstens 1 cm/m; 
- is de siphon bereikbaar voor later onderhoud. 
Wij raden u aan om: 
- de wisselaar met behulp van filters tegen beschadiging te beschermen; 
- de wisselaar te beschermen tegen bevriezing (vooral bij hoge-rendementsrecuperatoren); 
- de luchtsnelheid te beperken tot 2,5 m/s voor de REC X serie en 2,0 m/s voor de HR gamma. 
 

6. Electrische batterij (AirA, LCO, REC, COMPO)  
 

De electrische batterijen bestaan uit gepantserde, gevinde weerstanden, speciaal voorzien voor luchttechnische 
toepassingen.. 
 
Aansluiting 
De electrische batterijen zijn met een regulatie (RKW of RLGE) geleverd en zijn volledig gekableerd.  
Zie bijgeleverd handleidingsmanueel. 
 
 
Thermische beveiliging 
De elektrische batterij is beveiligd door twee in serie geschakelde sonden met een kontakt dat normaal gesloten is, 
de ene met manuele, de andere met automatische reset. Deze moeten absoluut aangesloten worden op het regel-
circuit (en niet op het sterkstroomcircuit). In geval van oververhitting van een element werkt het systeem als volgt : 
de thermische beveiligingen voelen de oververhitting en onderbreken het regelcircuit van de weerstanden voedt. 
De eerste beveiliging met automatische reset slaat af wanneer de temperatuur 75° bereikt en treed opnieuw in 
werking in geval van een tijdelijke oververhitting. De tweede thermische beveiliging met manuele reset slaat af op 
een temperatuur van 115°, als de oververhitting te wijten is aan een belangrijker probleem (vb : panne van de 
ventilator of een onvoldoende debiet). 
Bij de (manuele of automatische) herinschakeling is het absoluut noodzakelijk eerst de reden van de uitschakeling te 
achterhalen alvorens opnieuw te starten. 



 

Opgelet ! 
1. Het is absoluut verboden de weerstand te voeden als de ventilator niet draait !! Als TAC ventilator: sluit de FAN 

ON contact van de SAT3 in serie met het regelcircuit van de weerstanden aan.  
2. Bij de installatie moet nagagaan worden of de thermische beveiligingen niet afslaan bij het afzetten van het 

toestel. Wanneer dit wel het geval is betekent dit dat de natuurlijke warmte-evacuatie onvoldoende is. Om hieraan 
te verhelpen is het noodzakelijk een tijdschakeling te monteren om de ventilator te laten nadraaien (aangeraden 
duur : min. 90 seconden). 
TAC ventilatoren: deze functionnaliteit is inbegrepen in alle CB TAC3 (zie advanced setup). 

3. In geval van gebruik van een toerenregelaar moet u de schakelaar kortsluiten. 
4. De thermische beveiligingen niet in serie schakelen met de voeding van de weerstanden. 
5. De beveiligingschakelaars moeten worden voorzien door de installateur. 
6. Alle aansluitingen moeten gebeuren volgens de elektrische normen of de van kracht zijnde lokale wetgeving. 
7. We geven geen garantie op het elektrische deel van de kast als er geen regeling type RKW (LCO, COMPO, REC) 

of RLGE (AirA) voorzien is (of een gelijkaardig systeem). 
 
7. Filters (AE, LCO, REC, COMPO) 
Afhankelijk van het type van de kast gaat het beschikbare gamma van klasse G4 (vlakfilter) tot klasse F8 
(zakkenfilter). De kasten kunnen eveneens uitgerust worden met een electronische filter of een filter met actieve 
koolstof. 
Kijk regelmatig de staat van de filters na, en vervang ze wanneer ze te vuil zijn geworden. Vervangfilters kan u 
bekomen bij de firma Camfil of Deltrian. 
Wij raden aan de filters te vervangen wanneer het door hen veroorzaakte drukverlies met 50 tot 100 percent 
verhoogd is ten opzichte van het initiële drukverlies (dus bij propere filters). 
Wanneer de filters te vuil worden loopt u volgende risico's : 
- u bekomt onvoldoende debiet wegens de te sterke verhoging van het door de filter veroorzaakte drukverlies ; 
- een overmatige verhoging van de draaisnelheid, waardoor het geluidsniveau beduidend hoger wordt ; 
- een overdadige verhitting van de motor, met als gevolg een voortijdig in werking treden van de thermische 

beveiligingen, hetgeen in extreme gevallen kan leiden tot onherstelbare schade aan de motor ; 
- het simpelweg scheuren van de filter, zodat u ongefilterde lucht bekomt. 
 

8.  Conformiteit (AE, AirA, CUBUS, TV, LCO, REC, COMPO) 
Alle geleverde toestellen zijn conform de CE regels (zie het certificaat in bijlage 3). Deze verklaring ontslaat in geen geval van 
de gebruikelijke verplichtingen tot gelijkvormigheid van de toepassing en zijn indienststelling. 

 

9.  Garantie (AE, AirA, CUBUS, TV, LCO, REC, COMPO) 
P. Lemmens Company geeft één jaar garantie op de luchtbehandelingskasten (exclusief montagekosten). De 
garantie begint te lopen op de datum van aankoop, en vervalt onder andere in de volgende omstandigheden : 
- de installatie werd niet uitgevoerd volgens bovenstaande instructies ; 
- de gebreken zijn te wijten aan een slechte aansluiting, een niet-aangepast gebruik, of de vervuiling van één of 

meerdere onderdelen ; 
- wijzigingen aangebracht aan de bekabeling of de uitbalancering der ventilatoren ; 
- wijzigingen aangebracht aan de bekabeling van de electrische weerstanden ; 
- herstellingen uitgevoerd door derden ; 
- gebruik van een niet door P.Lemmens Company goedgekeurde toerenregelaar ; 
- de door middel van de toerenregelaar bekomen spanning is minder dan 130 V. 
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Annexe 1 / Bijlage 1/ Appendix 1 :  
Schémas de raccordement / Aansluitschema’s / Wiring diagrams 
 

Moteur 1 vitesse/1 snelheid motor 
 

Moteur 3 vitesses/3 snelheden motor 

 
TYPE 1: 
Moteurs monophasés 
1) sans variateur de vitesse:   
-ponter P et A   
-alimenter C et P en 230V (L-N)  
2) avec variateur de vitesse:  
voir manuel  ES 
 
Monofasige motoren 
1) zonder snelheids-regelaar  
- overbrug P en A  
- 230V (L-N) op C en P 
2) met snelheidsregelaar:  
zie handleiding ES 
 
Monophase motors 
1) without speed controller:  
-Bridge between P and A 
-supply 230V (L-N) on C en P 
2) with speed controller:   
see ES installation manual 

 
1) Raccordement moteur non adapté pour variateur de vitesse 

Aansluiting van motor niet aangepast voor toerenregelaar 
Motor wiring not adapted for speed controller 

 

 
 

 

 
 
 
2) Raccordement moteur adapté pour variateur de vitesse 

Aansluiting van motor aangepast voor toerenregelaar 
Motor wiring adapted for speed controller 
 

 
 
 

 

 
 



 
TYPE 2: 
Moteurs triphasés (3x400V) 
Trifasige motoren (3x400V) 
Threephase motors (3x400V) 

Vert / Jaune - Groen / Geel - Green / Yellow

Brun - Bruin - Brown

Bleu - Blauw - Blue

Rouge - Rood - Red

Rouge - Rood - Red

Noir - Zwart - BlackL1

L2

L3

Vert - Groen - Green
Blanc - Wit - White
Jaune - Geel - Yellow

TH

 
TYPE 3: 
Moteurs triphasés (3x230V) 
Trifasige motoren (3x230V) 
Threephase motors (3x230V) 

Vert / Jaune - Groen / Geel - Green / Yellow

Brun - Bruin - Brown

Blanc - Wit - White
Noir - Zwart - Black

Vert - Groen - Green

Jaune - Geel - Yellow
Bleu - Blauw - Blue

Rouge - Rood - Red

Rouge - Rood - Red
TH

L1

L2

L3

L1

L2

L3

 



Annexe 2 / Bijlage 2 / Appendix 2:  
Assemblage des modules  / Assemblage van verschillende modules / Modules assembly   

 
 

Panneaux 15 mm – Panelen 15 mm – 15 mm panels 
 

 
 

 
Joint à placer par l’installateur (photo 3) 
Rubber te plaatsen door installateur (foto 3) 
Joint to be placed by installer (picture 3) 

 

 

Photo 1 – Foto 1 – Picture 1 
 

 
 

 

Panneaux 30 mm – Panelen 30 mm – 30 mm panels 
 

 
 
Joint à placer par l’installateur (photo 3) 
Rubber te plaatsen door installateur (foto 3) 
Joint to be placed by installer (picture 3) 

 

 

Photo 2 – Foto 2 – Picture 2 

 

 

Photo 3 – Foto 3 – Picture 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Annexe 3 / Bijlage 3 / Appendix 3:  

Conformité 
 
o Unités avec ventilateurs AC 
 

EN 60034-1:2005  
“Rotating Electrical Machines” 
 

EN 60335-1:2003  
+ A1:2005 + A2: 2005  
“Safety of household and 
electrical appliances – General 
requirement”. 
 

d'après ce que les directives 
73/23/EEC, 93/68/EEC, 
prévoient. 
 

Directive machines :  
89/392/EEC (II B) 
 
o Unités avec ventilateurs TAC 
 

EN 55014-1:2001  
+ A1:2001 + A2:2003 
“Electromagnetic compatibility - 
Requirements for household 
appliances, electric tools and 
similar apparatus - Part 1 : 
Emission” 
 

EN 55014-2:1997 + A1:2002  
Electromagnetic compatibility - 
Requirements for household 
appliances, electric tools and 
similar apparatus - Part 2 : 
Immunity - Product family 
standard 
 

EN 61000-3-2 (*) + A1:2006 
Electromagnetic compatibility 
(EMC) - Part 3-2 : Limits - Limits 
for harmonic current emissions 
(equipment input current < 16 A 
per phase) 
 

EN 61000-3-3:1995 (*) 
Electromagnetic compatibility 
(EMC) - Part 3 : Limits - Section 3 
: Limitation of voltage fluctuations 
and flicker in low-voltage supply 
systems for equipment with rated 
current up to and including 16 A 
 

(*) voir certificat de conformité 
“Série TAC”. 
 

Directive machines :  
89/392/EEC (II B) 
 
étant entendu que l'intégration 
finale du produit doit se faire 
conformément à cette même 
directive (et modifications à venir) 
ainsi que des autres normes 
spécifiques éventuellement en 
vigueur. 

Gelijksvormigheid 
 
o Eenheden AC ventilatoren 
 

EN 60034-1:2005  
“Rotating Electrical Machines” 
 

EN 60335-1:2003  
+ A1:2005 + A2: 2005  
“Safety of household and 
electrical appliances – General 
requirement”. 
 

zoals de Richtlijnen 89/336/EEC, 
93/68/EEC voorzien. 
 

Richtlijn machines :  
89/392/EEC (II B) 
 
 
o Eenheden TAC ventilatoren 
 

EN 55014-1:2001  
+ A1:2001 + A2:2003 
“Electromagnetic compatibility - 
Requirements for household 
appliances, electric tools and 
similar apparatus - Part 1 : 
Emission” 
 

EN 55014-2:1997 + A1:2002  
Electromagnetic compatibility - 
Requirements for household 
appliances, electric tools and 
similar apparatus - Part 2 : 
Immunity - Product family 
standard 
 

EN 61000-3-2 (*) + A1:2006 
Electromagnetic compatibility 
(EMC) - Part 3-2 : Limits - Limits 
for harmonic current emissions 
(equipment input current < 16 A 
per phase) 
 

EN 61000-3-3:1995 (*) 
Electromagnetic compatibility 
(EMC) - Part 3 : Limits - Section 3 
: Limitation of voltage fluctuations 
and flicker in low-voltage supply 
systems for equipment with rated 
current up to and including 16 A 
 

(*) zie conformiteitsverklaring 
“TAC serie”. 
 

Richtlijn machines :  
89/392/EEC (II B) 
 
 
onder voorbehoud dat de 
uiteindelijke integratie van het 
produkt ook volgens deze richtlijn 
(en mogelijke latere wijzigingen) 
gebeurt, evenals volgens de 
andere, eventueel van kracht 
zijnde specifieke normen. 

Conformity 
 
o Units with AC fans 
 

EN 60034-1:2005  
“Rotating Electrical Machines” 
 

EN 60335-1:2003  
+ A1:2005 + A2: 2005  
“Safety of household and 
electrical appliances – General 
requirement”. 
 

According to directives 
73/23/EEC, 93/68/EEC. 
 

Machines directive:  
89/392/EEC (II B) 
 
 
o Units with TAC fans 
 

EN 55014-1:2001  
+ A1:2001 + A2:2003 
“Electromagnetic compatibility - 
Requirements for household 
appliances, electric tools and 
similar apparatus - Part 1 : 
Emission” 
 

EN 55014-2:1997 + A1:2002  
Electromagnetic compatibility - 
Requirements for household 
appliances, electric tools and 
similar apparatus - Part 2 : 
Immunity - Product family 
standard 
 

EN 61000-3-2 (*) + A1:2006 
Electromagnetic compatibility 
(EMC) - Part 3-2 : Limits - Limits 
for harmonic current emissions 
(equipment input current < 16 A 
per phase) 
 

EN 61000-3-3:1995 (*) 
Electromagnetic compatibility 
(EMC) - Part 3 : Limits - Section 
3 : Limitation of voltage 
fluctuations and flicker in low-
voltage supply systems for 
equipment with rated current up 
to and including 16 A 
 

(*) see “TAC serie” certificate. 
 

Machines directive:  
89/392/EEC (II B) 
 
under formal condition that the 
final product integration is made 
in conformity with the same 
directive (and possible 
amendments) or any other 
specific applicable standards. 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

votre distributeur    uw verdeler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECCUBUS COMPOAIRAAE
 

 




