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Hartelijk dank dat u voor ons product hebt gekozen.  In dit handboek wordt beschreven hoe u het gebruikt 
en installeert. Lees het handboek aandachtig door voordat u de kanaalverwarming gaat gebruiken en maak 
uzelf vertrouwd met de inhoud. 

WAARSCHUWING! VEILIGHEIDSEISEN! 

Een ondeskundige gebruik van de kanaalverwarming kan tot brand- en explosiegevaar leiden en ernstig letsel 
veroorzaakt door brandwonden of een elektrische schok.  

Het product mag uitsluitend in overeenstemming met de op het typeplaatje aangegeven elektrische spanning 
en frequentie worden gebruikt. Voer geen onderhoud uit terwijl de kanaalverwarming onder spanning staat. 
Het aanraken van spanning geleidende onderdelen kan tot ernstig of zelfs dodelijk letsel leiden.  

Onderdelen van de kanaalverwarming worden tijdens het gebruik erg heet en blijven ook direct na het 
uitschakelen nog steeds heet. Wanneer de kanaalverwarming voorafgaande aan het onderhoud niet 
voldoende is afgekoeld kan dit brandwonden veroorzaken. 

TRANSPORT EN OPSLAG  

Alle producten worden door de fabrikant zodanig verpakt dat deze onder normale omstandigheden 
getransporteerd kunnen worden. Gebruik om letsel of schade aan product tijdens het uitpakken en opslaan 
te voorkomen een geschikte hijsvoorziening. Til het product niet op aan het netsnoer of de aansluitdoos. 
Vermijd stoot- of slagbelastingen.  

Bewaar de producten op een droge plaats met een maximale luchtvochtigheid van 70% (20 °C) en een 
gemiddelde omgevingstemperatuur van 5 tot 40 °C tot de definitieve installatie. De opslagplaats moet worden 
beschermd tegen water en verontreiniging. Bewaar de producten niet gedurende een lange periode. Wij 
adviseren om de producten niet langer dan 1 (één) jaar te bewaren.  

GOEDERENONTVANGST EN BEHANDELING 

Controleer de kanaalverwarming op eventuele transportschade. Controleer of de kabel van het 
verwarmingselement vervormingen vertoont, die kortsluiting of massasluiting kunnen veroorzaken. Zorg 
ervoor dat de behuizing van het verwarmingselement onbeschadigd is. 

ONDERHOUD 

Er mogen geen bijzondere onderhoudswerkzaamheden aan de kanaalverwarming worden uitgevoerd, alleen 
de elektrische aansluiting moet tenminste eenmaal per jaar worden gecontroleerd. 

PRODUCTKWALITEIT 

Wij vinden de kwaliteit van onze producten erg belangrijk. Daarom worden alle kanaalverwarmers getest 
voordat ze worden verzonden.  

AFVALVERWERKING 

   Belangrijke milieu-informatie over dit product.  

Het aangrenzende symbool op het apparaat of de verpakking geeft aan dat het weggooien van 
het apparaat na de gebruiksperiode tot schade aan het milieu kan leiden. Gooi het apparaat 
daarom niet weg in ongesorteerd huishoudelijk afval, maar lever het in bij een gespecialiseerd 
bedrijf voor recycling. Neem de plaatselijke milieuvoorschriften in acht.  

Neem bij twijfel contact op met uw lokale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de 
afvalverwijdering. 
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BESCHRIJVING  

De elektrische kanaalverwarmers van het type EKA zijn bedoeld voor het verwarmen van de aangevoerde lucht 
in ventilatiesystemen. De behuizing is uitgevoerd in de beschermingsklasse IP 30 en bestaat uit een tegen hoge 
temperaturen bestendige staalplaat met een aluminium-zinkcoating De aansluiting op het kanaal gebeurt 
middels rubber afdichtingen. De buis van het verwarmingselement is gemaakt van AISI 304 roestvrij staal. Voor 
een eenvoudige aansluiting zijn 3 beveiligingsthermostaten en schroefklemmen in de kanaalverwarming 
gemonteerd.  

De kanaalverwarmers kunnen zowel horizontaal als verticaal – met boven of onder geplaatste 
klemmendozen – worden geïnstalleerd. De kanaalverwarmers mogen niet in een omgeving worden 
geïnstalleerd die explosiegevaarlijk is of aan agressieve stoffen wordt blootgesteld. De kanaalverwarmers 
mogen uitsluitend voor het verwarmen of voorverwarmen van schone lucht worden gebruikt. De 
kanaalverwarmers mogen uitsluitend binnenshuis worden geïnstalleerd. Als de kanaalverwarming zo is 
geïnstalleerd dat het verwarmingselement van buitenaf kan worden aangeraak moet een beschermend 
rooster worden geïnstalleerd. De lucht in het kanaal van de kanaalverwarming moet met minimaal 1,2 m/s 
stromen. De maximale temperatuur op de uitgang bedraagt 30°C.  

 

De besturing voor de elektrische kanaalverwarmers van het type EKA met geïntegreerde temperatuurregelaar 
EKR-K… werkt met PID-regelaars. Dat maakt een bijzonder nauwkeurige temperatuurregeling mogelijk. De 
regelaar EKR-K… regelt de belasting zonder mechanisch bewegende onderdelen met behulp van triacs – dus 
een zeer laag geluidsniveau. 

INSTALLATIE EN ELEKTRISCHE AANSLUITING 

De elektrische kanaalverwarmers van het type EKA kunnen in elke positie – horizontaal of verticaal – worden 
geïnstalleerd, de klemmendoos mag echter nooit direct naar beneden wijzen (zie afb. 1) 

Afb. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELANGRIJK: 

De aansluiting op het stroomnet mag uitsluitend door een elektricien worden uitgevoerd. De doorsnede van de 
stroomkabel is afhankelijk van het vermogen van  de kanaalverwarming . Bij het installeren van onze 
kanaalverwarmers moeten de normen en voorschriften die van toepassing zijn in uw land strikt worden nageleefd. 
In de installatie moet een over alle polen gezekerde zekeringsautomaat (wordt niet meegeleverd) worden 
geïnstalleerd, zodat de installateur alle voedingskabels kan onderbreken. De zekeringsautomaat moet 
schakelkarakteristiek B hebben en zodanig worden gekozen dat het vermogen en de nominale stroomsterkte (zie 
typeplaatje met de elektrische gegevens op het deksel van  de kanaalverwarming ) bij  de kanaalverwarming past. 
Sluit de kanaalverwarming aan op het voedingsnet en controleer of spanning, frequentie, vermogen en 
stroomsterkte overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje.  De kanaalverwarming moet geaard zijn. 
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Wij adviseren om de temperatuurvoeler voor de aangevoerde lucht op een afstand te monteren die gelijk is 
aan drie keer de diameter van het verwarmingsregister (3xd). Voorbeeld: de diameter van de 
kanaalverwarmer van het type EKA is 160 mm; daaruit resulteert een montageafstand van de sensor: 3 x 160 = 
480 mm.  

Wanneer het niet mogelijk is om de luchttemperatuurvoeler op de aanbevolen afstand te monteren, installeer 
deze dan zoals weergegeven op de afbeelding (zie afb. 2). De aanbevolen inbouwdiepte van de 
luchttemperatuurvoeler is opgenomen in de tabel.  

Type 
verwarmingsr

egister 
D (mm) E (mm) 

Minimale 
afstand 
(mm) 

EKA 125 125 62 50 
EKA 150 150 75 50 
EKA 160 160 80 50 
EKA 180 180 90 50 

 

Wij adviseren om de behuizing van de voorverwarmer en het luchtkanaal voor de voorverwarmer te isoleren 
met steenwol of een vergelijkbaar isolatiemateriaal. 

 

 

 

Afb. 2 Montagevoorbeeld EKA NV… (voorverwarmer)  

*– De knop voor de ingestelde temperatuur wordt alleen in de versie EKA NV van de voorverwarmer gebruikt.  

Afb. 2  

AHU – ventilatieapparaat 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Afb. 3 Aansluitschema EKA NV…2AT PTC K 

Afb. 3 

 

 

AFMETINGEN 

Afb. 4 kanaalverwarmers van het type EKA met afmetingen van de externe warmtegeleidingsplaten 

Afb. 4 

 

 

 Type 
verwarmingsregist
er  

A (mm)  B (mm)  C (mm)  D (mm) 

EKA 125  370  276  71  125 
EKA 150 370 276 71  150 
EKA 160  370  276  71  160 
EKA 180 370 276 71  180 
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TECHNISCHE SPECIFICATIES 

EKA  ø (mm)  Min. luchtstroom 
(m³/h) 

Voedingsspanning 
(V AC/50 Hz) 

EKA 125  125  55  1~ 230  
EKA 150  150  80  1~ 230  
EKA 160  160  90  1~ 230  
EKA 180  180  110  1~ 230  

 

Deze verklaring voldoet aan de eisen van de normen:  

LST EN 60335-2-30:2010+AC:2010+A11:2012+AC:2015 (EN60335-2-30:2009+ AC:2010+ A11:2012+ +AC:2014);  

LST EN61000-4-2:2009 (EN61000-4-2:2009);  

LST EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010 (EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010);  

LST EN 61000-4-4:2013 (EN 61000-4-4:2012);  

LST EN 61000-4-5:2014 (EN 61000-4-5:2014);  

LST EN 61000-4-11:2004 (EN 61000-4-11:2004);  

LST EN 61000-6-2:2005 (EN 61000-6-2:2005);  

LST EN 61000-3-2:2014 (EN 61000-3-2:2014);  

LST EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 (EN 61000-6-3:2007 + A1:2011);  

LST EN 61000-3-3:2014 (EN 61000-3-3:2013).  

Daarmee voldoet het aan de essentiële eisen en voorschriften van de 2014/35/EU (laagspanningsrichtlijn), 
2014/30/EU (EMV), 2011/65/EU (RoHS) en REACH. Het apparaat is voorzien van de CE-markering. 
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MODELCODE 

EKA NV 125-1.5-1f 2AT PTC K met geïntegreerde regelaar  
            1        2        3    4       5        6    7 
1 – Regelaartype:  

NV – de potmeter voor de temperatuurregeling is op het deksel van de kanaalverwarming aangebracht  

2 – Diameter van het kanaal (mm)  

125 – 125 mm 160 – 160 mm 

3 – Verwarmingsvermogen (kW) 

1,5 – 1,5 kW … 3,0 – 3,0 kW  

4 – Voedingsspanning:  

1f – 230 V eenfase  

5 – Thermostaten:  

2AT – twee automatische thermostaten. 

6 – Overige toebehoren:  

PTC – sensor voor het registreren van de minimale luchtstroom.  

7 – Spoelspanningsbeveiliging (relais): 

K – beveiliging tegen oververhitting. 

 

 

TYPECODE  

S1 1 1 1, S1 1 1 2, S1 1 1 3, S1 1 1 4, S1 1 2 1, S1 1 2 2, S1 1 2 3, S1 1 2 4, S1 1 3 1, S1 1 3 2, S1 1 3 3, S1 1 3 4, 
S1 1 4 1, S1 1 4 2, S1 1 4 3, S1 1 4 4, S1 1 5 1, S1 1 5 2, S1 1 5 3, S1 1 5 4, S1 1 6 1, S1 1 6 2, S1 1 6 3, S1 1 6 4, 
S1 1 7 1, S1 1 7 2, S1 1 7 3, S1 1 7 4 – (EKA) 

Markering:  

S1 X Y Z  

Markeringsaansluiting type 1 – 4 (1 – 230 V,  

2 – 2 x 400 V, 3 – 3 x 400 V, 4 – 3 x 230 V);  

Geïntegreerd regelaartype 1 – 7 (1 – NV (PTC/PS) AL 2NTC, 2 – NI (PTC/PS) AL 
2NTC, 3 – NIS (PTC/PS) AL 2NTC, 4 – RECO (PTC/PS), 5 – ESKM (PS), 6 – SS PSR, 
7 – alleen kabel (AAN/UIT PS);  

1 – rond (kanaaldiameter 100 mm tot 550 mm; vermogen 0,3 kW tot 27 kW) 
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OVERVERHITTINGSBEVEILIGING 

In de elektrische de kanaalverwarmers voor ronde kanalen van het type EKA zijn twee soorten thermostaten 
als oververhittingsbeveiliging gemonteerd. De eerste thermostaat reset zichzelf en schakelt de verwarming uit 
zodra een temperatuur van 50°C is bereikt. Als de temperatuur weer tot onder de 50°C daalt, schakelt hij de 
verwarming weer in. De tweede thermostaat moet met de hand worden gereset en schakelt de verwarming 
uit zodra een temperatuur van 100°C is bereikt. Als deze reageert, moet de oorzaak van de oververhitting 
worden opgespoord. Druk, nadat de oorzaak van de oververhitting is verholpen, op de „RESET“-knop op het 
deksel van het verwarmingsregister.  

BESCHRIJVING VAN DE WERKING VAN DE SERIE EKA NV … PTC 

Na het inschakelen van de voedingsspanning voor de kanaalverwarming staat de regelaar (EKR-K…) (zie afb. 7) 
gedurende 30 seconden in de voorbereidingsmodus. LED 1 knippert eens in de 5 seconden. Zodra de PTC-
sensor een voldoende grote luchtstroom detecteert (LED 1 knippert snel wanneer de luchtstroom minimaal 
1,2 m/s bedraagt), knippert LED 1 keer per seconde en start de regelaar met de benodigde 
verwarmingsmodus. LED 2 geeft aan de verwarming draait. Als de gemeten luchtstroom in het kanaal te laag 
is wordt de verwarming niet door de regelaar gestart. Deze start pas nadat de luchtstroom voldoende groot 
is. De kanaalverwarmers uit de serie EKA NV…PTC werken met de meegeleverde temperatuurvoeler (TJ-K10K).  

EKA NV … PTC … ingestelde temperatuurwaarde (0 - 30°C);  

Met behulp van de potmeter op de bovenkant van de behuizing van de kanaalverwarming kan de gewenste 
luchttemperatuur (ingestelde waarde) worden ingesteld.  

De kanaalverwarming wordt vrijgegeven voor het verwarmen via een 230 VAC-signaal dat wordt geleverd door 
het Lossnay-apparaat. Bij oververhitting onderbreekt de veiligheidsschakelaar de stroomtoevoer naar de 
verwarmingselementen. 

BELANGRIJK: Wanneer een storing optreedt moet eerst de voedingsspanning worden uitgeschakeld, voordat 
met het verhelpen van de storing wordt begonnen. 

 

ONDERHOUD 

Er mogen geen bijzondere onderhoudswerkzaamheden aan elektrische kanaalverwarming worden 
uitgevoerd, alleen de elektrische aansluiting moet tenminste eenmaal per jaar worden gecontroleerd. 
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VERHELPEN VAN STORINGEN 

De  
kanaalverwarming 
verwarmt niet 
 

1. De thermostaat met handmatige reset is geactiveerd. Spoor als eerste de 
oorzaak van de oververhitting van de kanaalverwarming op. Druk, nadat de 
oorzaak van de oververhitting is verholpen, op de „RESET“-knop op het deksel van 
de kanaalverwarming.  
2. De kanaalverwarming wordt niet van spanning voorzien – controleer alle 
externe aangesloten elektrische componenten (relais, schakelaars).  
3. De temperatuurvoeler is defect. Controleer de weerstand van de voeler, deze 
moet bij 25°C 10 kΩ bedragen.  
4. Wanneer LED 1 permanent brandt, is het volgende defect: PTC-voeler (voor de 
luchtstroom), temperatuurvoeler voor de aangevoerde lucht (TJ-K10K) of 
kamertemperatuur (NTC10), potmeter op de bovenkant van de 
kanaalverwarming. 
5. Na het inschakelen van de voedingsspanning voor de kanaalverwarming of na 
het terugkeren van de voedingsspanning of na een defect staat de regelaar 
gedurende 30 seconden in de voorbereidingsmodus.  
6. Printplaat defect. Contact: quality@ventmatika.lt 

De 
kanaalverwarming 
verwarmt op vol 
vermogen, de 
ingestelde waarde 
wordt genegeerd. 
 

1. De temperatuurvoeler is defect. Controleer de weerstand van de voeler, deze 
moet bij 25°C 10 kΩ bedragen.  
2. De luchtstroomsensor is defect. Controleer de weerstand van de sensor. Tussen 
X15 - X16 moet 22 Ω worden gemeten en tussen X15 - X18 10 Ω. De sensor mag 
door niets worden gehinderd.  
3. Na het inschakelen van de voedingsspanning voor de kanaalverwarming of na 
het terugkeren van de voedingsspanning of na een defect staat de regelaar 
gedurende 30 seconden in de voorbereidingsmodus.  
4. Triac defect. Contact: quality@ventmatika.lt 
5. Printplaat defect. Contact: quality@ventmatika.lt 

De zekeringsautomaat 
wordt geactiveerd. 

1. Controleer de gegevens van de zekeringsautomaat, deze moeten bij de 
elektrische gegevens van de verwarmingsautomaat passen.  
2. Controleer de isolatie van de aansluiting en de bedrading; controleer of de 
kanaalverwarming geaard is.  
3. Controleer de gegevens van de voedingsspanning; deze moeten bij de 
elektrische gegevens van de verwarmingsautomaat passen. 

De 
veiligheidsthermostaat 
is geactiveerd. 

1. De luchtstroom door de kanaalverwarming is te laag. Controleer de filters, 
ventilatoren en kanalen van de installatie.  

 

GARANTIE  

1. De fabrikant verleent een garantie van 2 jaar vanaf de factuurdatum. De garantie geldt alleen dan als aan 
alle eisen met betrekking tot het transport, opslag, installatie en elektrische aansluiting is voldaan.  

2. Als het product tijdens de garantieperiode beschadigd of defect raakt, moet de klant de fabrikant binnen 5 
dagen hiervan in kennis stellen en het product zo snel voor haar/zijn rekening naar de fabrikant sturen. Anders 
vervalt de garantie.  

3. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die ontstaat tijdens het transport of 
installatie. 


