
 

Gebruiks-/montagehandleiding
Aanvullend document

MEnV 180

A.u.b. deze montagehandleiding voor aanvang  
van de installatie doorlezen.

Waarschuwingen: 
Let op: Alle werkzaamheden in spanningsloze toestand 
uitvoeren. De elektrische aansluitingen mogen uitsluitend door 
geautoriseerd vakpersoneel en overeenkomstig de momenteel 
van kracht zijnde voorschriften te worden uitgevoerd. Spanning 
en frequentie van stroomvoorziening dienen overeen te komen 
met de specificaties van het apparaat. Aan installatiezijde dient 
een alpolige scheidingsvoorziening van het net met een contact- 
openingsbreedte van minstens 3 mm te worden voorzien. Het 
installeren in vochtige ruimtes dient conform DIN/VDE 0100 
T701 te geschieden.

Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en door 
personen met verminderde fysische, sensorische of mentale 
capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis worden 
gebruikt, als zij onder toezicht staan of instructies hebben 
gekregen met betrekking tot een veilig gebruik van het 
apparaat en de daaruit resulterende gevaren begrijpen. 
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en 
onderhoud door gebruikers mogen niet zonder toezicht door 
kinderen worden uitgevoerd.

Bij gebruik van een van kamerlucht afhankelijke stookplaats op 
de locatie waar het apparaat gebruikt wordt moet met name bij 
luchtdichte gebouwomhulsels voor voldoende toevoer van lucht 
worden gezorgd.

De desbetreffende van kracht zijnde voorschriften voor het gemeen-
schappelijk gebruik van stookplaats (gasketels, open haard, 
afzuigkappen enz.) en de gecontroleerde luchttoevoer en 
-afvoer (MEnV 180) dienen in acht te worden genomen. Bij 
vragen wendt u zich tot een bevoegde vakschoorsteenveger.

Z-51.3-324 (De DIBt-registratie geldt uitsluitend voor de dialoo- 
gmodus. Verdere informatie over dit product en de documenten 
aangaande de registratie kunt u op www.marley.de inzien.)

Om manipulaties en schade te voorkomen, moet het apparaat 
minstens op 2,30 m hoogte van de grond (buiteninstallatie) 
worden geïnstalleerd.

Algemene aanwijzingen: 
■ Minimumafstand van apparaten tot elkaar 1 m
■ Max. 10 m afstand tussen een apparatenpaar
■ Max. een tussenwand met een dikte van 15 cm

1 – 29  Aanwijzingen voor inbouw verselucht- 
warmtewisselaar MEnV 180



* Technische wijzigingen voorbehouden.

Technische gegevens MEnV 180

Beschermingsklasse/-soort Warmtewisselaar: II/IP X2 binnen, II/IP X4 buiten

Netspanning 220–240 V (~50 Hz)

Motor 24 V DC, kogelgelagerd

Stroomverbruik 3/4,5/7 Watt

Ventilatiecapaciteit 16/25/37 m³/h

Warmteterugwinningsgraad max. 85 %, gemiddeld 79,1 %

Geluidsdruk (3 m) 22/29/35 dB(A)

Geluidsdemping van buiten: 39 dB (komt overeen met geluidsisolatieklasse 3 voor vensters volgens VDI 2719)
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Radiografische afstandsbediening – beschrijving

1   AAN/UIT-schakelaar 
(Om het apparaat luchtdicht af te sluiten dient 
bovendien de afsluithendel aan de onderkant van de 
afsluitkap naar links te worden geschoven)

2   Omschakelaar -/+ 
– Kleine ventilatiestand(-) 37/25/16 m³/h 
– Grote ventilatiestand(+) 16/25/37 m³/h

3   Gebruik in zomer 
De intervalschakeling wordt buiten gebruik gesteld,  
zodat ‘s nachts de ventilatie, afkoeling van de woning 
wordt ondersteund. 

30 – 33  Aanwijzing voor ingebruikname van een 
verselucht-warmtewisselaar

34 – 44  Aanwijzing voor ingebruikname van 
twee verselucht-warmtewisselaars

 – Maximale afstand apparaten 10 m
 – Minimale afstand apparaten 1 m
 –  Max. een tussenwand met dikte  

van 15 cm

INGEBRUIKNAME

ONDERHOUD EN SERVICE

46 – 56  Halfjaarlijkse onderhoudsintervallen/ 
Service 
–  Automatische onderhoudsindicatie door 

oplichten van de LED-indicator.
57  Reserveonderdelen en accessoires 

320663 = MEnV 180 G3 filtermat
 320687 = MEnV 180 buitenrooster
 535302 = MEnV 180 keramiek
 535319 = MEnV 180 filterpatroon
 535326 = MEnV 180 afstandsbediening
 535333 = MEnV 180 motor
 535340 = MEnV 180 elektronica
 320748 = MEnV 180 isolatiebuis
 (ook ter verlenging bij muurdikten > 500 mm)> 500 mm

Binnen de EU wijst dit symbool erop dat dit 
product niet via het huisvuil mag worden 
verwijderd. Gebruikte apparaten bevatten 
waardevolle voor recycling geschikte materi-
alen, die aan een verwerkingsbedrijf dienen 
te worden geleverd en om het milieu resp. de 
menselijke gezondheid niet door ongecon-
troleerde afvalverwijdering te schaden. 
Verwijder gebruikte apparaten daarom a.u.b. 
via daarvoor geschikte inzamelsystemen, of 
stuur het apparaat ter verwijdering aan de 
leverancier bij wie u het hebt gekocht. Deze 
zal het apparaat dan naar een verwerkings-
bedrijf doorsturen.

VERWIJDERING
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