
Bedieningspaneel

Het DemandFlow-systeem werkt volledig automatisch. Echter, de 

mate van ventilatie kan door uzelf geregeld worden. Dit kan door 

middel van de bediening in de keuken. De ventilatie beschikt over 

vier standen:

Schoonmaken luchtafvoerroosters

De luchtafvoerroosters van het ventilatiesysteem moeten regelmatig gereinigd worden. U kunt hiervoor een zach-

te zeepoplossing gebruiken:

1. Haal het rooster uit het plafond/de wand.

2. Haal de schuimrubberen ring van het rooster af en spoel deze onder de kraan met lauw water en een sopje af. 

3. Was het rooster met een sopje. 

4. Plaats de schuimrubberen ring weer terug op het afvoerrooster.

5. Plaats het rooster terug. 

Afzuigkap

Wanneer u een afzuigkap wilt plaatsen, moet dit een motorloze afzuigkap zijn die u via het linker rooster in het plafond 

boven de keuken aan kunt sluiten op het ventilatiesysteem. U kunt ook kiezen voor een recirculatie afzuigkap met motor 

en een koolstoffilter. Een recirculatie afzuigkap hoeft en mag niet  worden aangesloten op het ventilatiesysteem.

GEBRUIKERSKAART DemandFlow installatie
 

De DemandFlow installatie is een mechanisch vraaggestuurd ventilatiesysteem dat gebaseerd is op na-

tuurlijke luchttoevoer en mechanische luchtafvoer in iedere ruimte van uw woning. De installatie is op-

gesteld in de bergkast achter de keuken of op zolder. De installatie meet regelmatig het CO2-niveau in 

alle ruimten. Zodra het CO2-niveau in een ruimte stijgt, zorgt het systeem er automatisch voor dat er in 

de betreffende ruimte meer wordt geventileerd. Op deze gebruikerskaart leest u hoe u de ventilatie kunt 

bedienen. 

Bij problemen met het ventilatiesysteem kunt u contact opnemen met firma Feenstra 088 - 84 55 000
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1 Eco-stand (standaardinstelling)
Er wordt (automatisch) net zolang geventileerd tot het CO2-niveau tot een 
gewenste waarde is gedaald.

2 Comfortstand
Voor meer/extra ventilatie. 

3 HR-wasemkap (alleen van toepassing voor motorloze HR-afzuigkap)
Druk 1 keer op de knop om 30 minuten te ventileren of 2 keer voor 60 minu-
ten. Het systeem stopt automatisch of kan onderbroken worden door op de 
eco- of comfortstand te drukken. 

4 Timer 
Voor meer/extra ventilatie voor een bepaalde tijd. Druk 1 keer op de knop om 
3 uur te ventileren, 2 keer voor 6 uur of 3 keer voor 9 uur. Het systeem stopt 
automatisch of kan onderbroken worden door op de eco- of comfortstand te 
drukken.


