
Verschillende klimaatzones

Elke ruimte in een woning wordt anders gebruikt en kan daardoor ook 

een andere behoefte hebben. De Elan E is standaard uitgevoerd met 

twee apart te regelen zones, waarmee binnen de woning  een woon- en 

een slaapzone kan worden gecreëerd.

• De lucht wordt via een kanalensysteem door middel van luchtroos-

ters in de ruimtes gebracht. Door één kanaal per zone van de Elan E, wordt de geventileerde en eventueel 

verwarmde lucht in de woning toegevoerd. Hierdoor kunnen twee zones in een woning naar eigen behoefte 

worden verwarmd en/of geventileerd.  

• De temperatuur kan geregeld worden door middel van een thermostaat in de woonkamer en in de hoofd-

slaapkamer.

De unit kan warm worden dus het is van belang dat deze vrij wordt gehouden van eventuele opslag materia-

len. Meer informatie is te zien op: https://youtu.be/d0V716GgdnI

Ventilatie

In combinatie met een Flair 300 levert het toestel via één kanaal zo-

wel warmte als verse ventilatielucht. De Flair is een ventilatie unit met 

warmteterugwinning (WTW-unit). Dit toestel brengt voorverwarmde 

ventilatielucht in de woning. 

Door middel van een draadloze afstandsbediening in de keuken regel 

je zelf de ventilatiecapaciteit. Op de 4-standenschakelaar zit een ledje 

dat gaat branden als het filter moet worden gereinigd.

Voor een goede werking is een deurspleet onder de binnendeuren 

(ca. 2 cm.) noodzakelijk. Let er op bij het leggen van vloerbedekking 

dat de deurspleet niet wordt afgesloten
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De juiste temperatuur en verse buitenlucht in huis zijn belangrijke factoren voor gezond wonen. Met de 

Elan E is het heel eenvoudig om de woning te verwarmen en tegelijkertijd te voorzien van voldoende 

verse buitenlucht. De Elan E is een volledig elektrische direct gestookte mini-luchtverwarmer. Een groot 

voordeel van luchtverwarming is de snellere reactietijd. Dit komt het comfort en woonplezier ten goede. 

Daarnaast is luchtverwarming vrijwel onzichtbaar en bovendien fluisterstil. 

https://youtu.be/d0V716GgdnI


CO2-sensor

In de woonkamer en in de hoofdslaapkamer hangen CO2-sensoren. Deze zorgen voor een optimale ventilatie in 

de woning door de luchtverplaatsing automatisch aan te passen op basis van het CO2-gehalte. De CO2-sensor met 

de grootste vraag is bepalend voor de luchtverplaatsing. De CO2-sensor is aan de voorzijde voorzien van een rode 

LED.

Onderhoud roosters en filters

Het is belangrijk dat de lucht vrij uit de roosters kan komen, zodat de luchtstroom niet geblokkeerd wordt. De 

roosters en ventielen moeten schoon gehouden worden. Maak ze met water schoon. Elk ventiel is door de instal-

lateur ingesteld op een bepaalde luchthoeveelheid. Het is daarom belangrijk dat de instelling van ventielen niet 

wordt gewijzigd en dat de ventielen na het schoonmaken op dezelfde plek teruggeplaatst worden. 

In de Elan E en de Flair zijn filters aanwezig. Deze filters zuiveren de lucht die de toestellen binnenkomt. Hierdoor 

wordt de binnen- en buitenlucht gefilterd voordat deze (opnieuw) in de woning wordt ingeblazen. Maak de filters 

met een stofzuiger schoon. Het advies is om dit maandelijks  te doen. Zie voor meer informatie: https://www.you-

tube.com/watch?v=awTcptYy1Ds

Bij problemen met het ventilatiesysteem kunt u contact opnemen met firma Feenstra 088 - 84 55 000

Afzuigkap

Wanneer u een afzuigkap wilt plaatsen, 

moet dit een motorloze afzuigkap zijn 

die u via een van de twee ventilatie-

ventielen in de keuken aan kunt sluiten 

op het ventilatiesysteem. U kunt ook 

kiezen voor een recirculatie afzuigkap 

met motor en een koolstoffilter. Een re-

circulatie afzuigkap hoeft en mag niet 

worden aangesloten op het ventilatie-

systeem.

https://www.youtube.com/watch?v=awTcptYy1Ds
https://www.youtube.com/watch?v=awTcptYy1Ds


Warm tapwater

De warmtepompboiler NUOS plus 200 en de NUOS EVO 110 A+ WH van Ariston, zorgt 

voor de verwarming van warm tapwater op een duurzame manier. De warmte wordt 

door een ingebouwde warmtepomp uit de buiten- dan wel binnenlucht gehaald en ge-

bruikt voor het opwarmen van warm tapwater. De boiler heeft een inhoud van 200 liter 

en een opwarmtijd van 4,5 uur. De levensloopwoningen hebben een NUOS EVO 110 A+ 

WH Inhoud 110 liter en een opwarmtijd van 8 uur en 4 minuten.


