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1.1. Voorwoord
Deze handleiding is bedoeld voor een erkend installateur van het product en 

bevat belangrijke informatie over installatie, gebruik, onderhoud en storingen. 

De installateur is aansprakelijk voor de installatie en de ingebruikname van de 

CERA-unit. De volgende defi nities worden in deze handleiding gebruikt om de 

aandacht te vestigen op gevaren, instructies of aanwijzingen die betrekking 

hebben op personen, product, installatie en/of omgeving.

Deze handleiding is met uiterste zorg samengesteld, er kunnen echter 

geen rechten aan worden ontleend. Barcol-Air behoudt zich het recht voor 

producten en handleidingen te wijzigen zonder voorafgaande mededelingen. 

Door het doorlopende proces van productverbetering onzerzijds, kan dit 

document afwijken van het geleverde product. De laatste versie van deze 

handleiding is te downloaden via de website www.cera-systeem.nl.

1.2. Productbeschrijving
CERA staat voor Central Energy Recovery Airfl ow en betreft een totaal-

ventilatieconcept dat is ontwikkeld voor toepassing in de gestapelde 

woningbouw.

Moderne woningen zijn dermate goed geïsoleerd dat het aandeel 

verwarming in de energiekosten steeds minder wordt. Een groot deel van 

het gebouwgebonden energiegebruik (> 25%) wordt veroorzaakt door

de ventilatie. Juist hier bespaart het CERA-systeem op de energiekosten.

Het systeem is opgebouwd uit een speciaal door Barcol-Air ontwikkelde 

ventilatie controlunit (CERA-unit) welke in de woning wordt geplaatst. 

Deze unit wordt gecombineerd met een speciale, centrale WTW-unit

op het dak. Door het systeem op deze wijze in te richten, wordt het 

energiegebruik voor de ventilatie en ventilatietransmissie verlaagd met 

30% - 50% ten opzichte van conventionele systemen.

BESCHIKBARE UITVOERINGEN: 

CERA-UNIT STAAL:

▪  NXOJOOB  125 L CERA-1

▪  NXOJOOB  125 R CERA-1

▪  NXOJOOB  160 L CERA-1

▪  NXOJOOB  160 R CERA-1

▪  NXOJOOB  200 L CERA-1

▪  NXOJOOB  200 R CERA-1

▪  NXOJOOB  125 L CERA-2

▪  NXOJOOB  125 R CERA-2

▪  NXOJOOB  160 L CERA-2

▪  NXOJOOB  160 R CERA-2

▪  NXOJOOB  200 L CERA-2

▪  NXOJOOB  200 R CERA-2

1.3. Fabrikantinformatie | Barcol-Air B.V.
Barcol-Air is gestart in 1900 onder de naam Barber Colman Company, 

waarna Barcol-Air B.V. in 1982 werd opgericht. In 2020 is Barcol-Air onder-

deel geworden van HC Groep B.V., marktleider op het gebied van binnen-

klimaattechniek. Barcol-Air heeft wereldwijd een goede naam opgebouwd als 

specialist in luchtverdeeltechniek. Het leverprogramma van Barcol-Air omvat 

naast roosters en kleppen, ook producten voor brandveiligheid en diverse 

naregelsystemen.

Contactgegevens Barcol-Air B.V.:

Cantekoogweg 10-12 | 1442 LG Purmerend

T +31 (0)299 689 300 | E barcol-air@hcgroep.com | www.barcol-air.nl

 WAARSCHUWING!

Wijst op gevaar dat lichamelijk letsel bij personen en/of zware materiële 

schade aan product, installatie of omgeving kan veroorzaken.

 LET OP!

Instructie die van belang is voor de installatie, het functioneren, 

de bediening of het onderhoud van/aan het product. Het negeren van 

deze instructie kan licht lichamelijk letsel bij personen en/of zware 

materiële schade aan product, installatie of omgeving veroorzaken.

 OPMERKING

Instructie die van belang is voor de installatie, het functioneren, 

de bediening of het onderhoud van/aan het product. Het negeren van 

deze instructie kan lichte materiële schade aan product, installatie of 

omgeving veroorzaken.

 TIP

Aanwijzing die van belang kan zijn voor de installatie, het functioneren, 

de bediening of het onderhoud van/aan het product, niet gerelateerd 

aan lichamelijk letsel bij personen of materiële schade.

1. ALGEMEEN

CERA-UNIT EPP:

▪  NXOJOEB 125 L CERA-1

▪  NXOJOEB 125 R CERA-1

▪  NXOJOEB 125 L CERA-2

▪ NXOJOEB 125 R CERA-2

( L = Links  |  R = Rechts)
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2.1. Veiligheid
Werkzaamheden en onderhoud aan het ventilatiesysteem mogen uitsluitend 

door erkende installateurs (1) worden uitgevoerd volgens de in deze hand-

leiding vermelde voorschriften. Hierbij mag uitsluitend gebruik worden 

gemaakt van accessoires en onderdelen zoals die door de fabrikant zijn 

voorgeschreven. Deze veiligheidsvoorschriften dienen door de installateurs 

te worden opgevolgd om persoonlijke, lichamelijke verwondingen danwel 

schade aan het CERA ventilatiesysteem te voorkomen.

▪ Gebruik het product niet voor andere doeleinden dan waar het voor  

 bedoeld is, zoals beschreven in deze handleiding (productwijzigingen 

 door derden zijn niet toegestaan).

▪ Het is niet toegestaan om een motorwasemkap op het CERA ventilatie- 

 systeem aan te sluiten (gebruik het systeem daarnaast niet om water-

 kokers etc. af te zuigen.)

▪ Vermijd het gebruik van brandbare of vluchtige substanties zoals alcohol,  

 insecticiden, benzine etc. in de buurt van het product.

▪ Installatie- en aansluitwerkzaamheden uitsluitend spanningsloos uitvoeren.  

 De randaardesteker dient uit het stopcontact te zijn voor onbedoelde  

 inschakeling. Tenzij nadrukkelijk omschreven in het aansluitschema, 

 is er geen sprake van een aansluiting met de standaard huisinstallatie 

 en de bijbehoren de sensoren. Let op: er mag in dat geval geen 230V  

 worden aangesloten op de aansluitklemmen!

▪ Het elektrisch systeem waarop het product wordt aangesloten moet vol- 

 doen aan de gestelde voorwaarden. Het product is enkel geschikt voor  

 een 230 V 50 Hz wisselstroomsysteem; het elektrisch circuit mag niet  

 beschadigd worden.

▪ De bedrading tussen de CERA-unit en de sensoren/schakelaars mag  

 niet gecombineerd worden met de bestaande huisinstallatie en dient 

 gescheiden aangelegd te worden. Daarnaast dient deze bedrading 

 ordelijk en 2-zijdig te worden aangesloten, zonder onderbreking door 

 loze lasklemmen of kroonstenen.

▪ Houd de ventielen en/of roosters die gekoppeld zijn aan het CERA- 

 ventilatiesysteem vrij van obstakels en vuil - Instellingen van ventielen  

 mogen niet gewijzigd worden.

▪ Al het bedradingzichtwerk dient zoveel mogelijk in beschermende 

 kabel-/wandgoten te worden weggewerkt, dit ter voorkoming van 

 loshangende draadbundels.

(1) Een erkend installateur is een (elektrotechnische) installateur werkzaam 

bij een cv- of werktuigbouwkundig installatiebedrijf dat is ingeschreven bij 

de Kamer van Koophandel en is opgenomen in het SEI-erkenningsregister 

(Stichting Erkenning Installatiebedrijven) of dat een Sterkin-erkenning heeft.

2.2. Normen en richtlijnen
De installateur dient ervoor te zorgen dat de gehele installatie voldoet aan de 

wettelijke eisen, de voorschriften zoals die zijn opgenomen in dit document 

en overige van toepassing zijnde documentatie van de fabrikant. Voor alle 

wettelijk eisen en voorschriften geldt dat aanvullingen, wijzigingen of later 

van kracht geworden wettelijke eisen en voorschriften op het moment van 

installeren van toepassing zijn.

Na de installatie mogen er geen veiligheids-, gezondheids- en milieurisico's 

meer aanwezig zijn conform de CE-richtlijnen die hierop van toepassing zijn. 

Dit geldt ook voor andere, in de installatie opgenomen producten.

2.3. Beschadigingen aan het toestel
Eventuele beschadigingen aan het toestel dienen direct te worden gemeld 

aan de leverancier.

 WAARSCHUWING!

De specifi caties en instellingen van het apparaat voldoen uitsluitend 

aan de normen en wetten van het land waarin het apparaat wordt 

verkocht. Het toepassen van afwijkende instellingen kunnen tot zeer 

gevaarlijke situaties leiden!

2. VEILIGHEID | RICHTLIJNEN

X
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3. MONTAGE

3.1. Montage CERA-unit | Algemeen
De pluggen en schroeven/draaibouten zijn niet inbegrepen bij de levering. 

Degelijke pluggen en schroeven dienen te worden toegepast voor een 

stevige mongtage. Monteer de CERA-unit waterpas (trillingsvrij) aan de 

muur volgens de voorgeschreven afstanden tot muur en vloer; conform 

de montagetekening. Sluit de akoestische, fl exibele slang aan op de 

CERA-unit volgens de montagevoorschriften van de LUKA.

Monteer de CERA-unit dusdanig dat deze te allen tijde normaal staand 

bereikbaar en toegankelijk is. Er dient voldoende vrije ruimte onder de 

CERA-unit beschikbaar te zijn, zodat de deksel normaal geopend kan 

worden. Ook na oplevering van de installatie dient de CERA-unit vrij en

toegankelijk te zijn.

Houd rekening met de aansluiting van de centrale luchtvoorziening en de 

woning kanaalaansluiting, zodat er voldoende ruimte is om de fl exibele 

slang aan te sluiten, zonder haakse bochten en/of lussen.

3.1.1. Montage CERA-unit | Staal
De CERA-unit dient te worden gemonteerd met behulp van de drie ophang-

beugels, (welke op de unit aanwezig zijn) volgens de voorgeschreven 

afstanden tot muur en vloer.

Voor de gewichten en montagetekeningen van de CERA-units verwijzen wij 

naar de technische documentatie. Het elektrisch aansluiten van de unit dient 

door vakkundig personeel te geschieden. De benodigde schema's zijn op 

aanvraag beschikbaar.

3.1.2. Montage CERA-unit | EPP
De CERA EPP is geschikt voor horizontale of verticale montage en dient 

te worden gemonteerd met behulp van de meegeleverde ophangbeugel. 

De meegeleverde ophangbeugel dient eerst aan de muur gemonteerd te 

worden. De CERA-2 unit ophangbeugel is niet-symmetrisch en het is van 

belang dat de 2 lippen aan de woningzijde (uittrede lucht) gemonteerd 

wordt en volgens onderstaande tekening. 

Nadat de ophangbeugel deugelijk aan de muur is bevestigd kan de 

CERA-unit in de beugel geschoven worden en dient deze met alle lippen 

van de ophangbeugel vastgeschroefd te worden aan de CERA-unit (gebruik 

hiervoor 4,5 x 30 mm of 5 x 30 mm schroeven). De schroeven vallen precies 

in een speciale EPP plug welke in de CERA-unit is voorzien en derhalve dient 

de bevestigingsschroef niet langer te zijn dan de opgegeven 30 mm. 

De schroeven dienen met behulp van een handschroevendraaier vastgezet 

te worden. 

Voor de gewichten en montagetekeningen van de CERA-units uitgevoerd in 

EPP, verwijzen wij naar de technische documentatie. Het elektrisch aansluiten 

van de unit dient door vakkundig personeel te worden uitgevoerd. 

De benodigde schema's zijn op aanvraag beschikbaar.

3.2. Aansluiten akoestische fl exibele slangen
We raden aan om akoestisch geïsoleerde, fl exibele kanalen te gebruiken 

aan zowel de primaire als de secundaire zijde van de CERA-unit. Trek de 

akoestische, fl exibele slang volledig uit; een niet-volledig uitgetrokken slang 

leidt tot onnodig veel drukverlies. Gebruik nooit meer slang dan absoluut 

nodig is, tenzij bij de berekening hiermee rekening is gehouden. 

Als richtlijn geldt dat er minimaal 0,5 meter aan schachtzijde en minimaal 

1 meter aan woningzijde van de CERA-unit gebruikt wordt. Indien grotere 

lengtes worden toegepast, dient de slang op een correcte wijze te worden 

gebeugeld. Let er bij montage op dat beschadigingen aan de slang worden 

voorkomen. Beschadigde binnenslangen dienen direct vervangen 

te worden. Bij kleine beschadigingen aan de buitenmantel dienen deze 

afgewerkt te worden met tape. 

 OPMERKING

Zie voor aanvullende montage-instructies de technische documentatie.E
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3. MONTAGE

3.2.1. Afkorten van akoestische fl exibele slangen
▪  Trek de slang goed uit.

▪  Meet de juiste lengte af en markeer dit punt met een viltstift.

▪  Snij met een scherp mes door de buitenmantel, het isolatiemateriaal 

 en de binnenslang.

▪  Snij de slang over de volle omtrek door en gebruik een kniptang om de   

 spiraal van de binnenslang door te knippen. Knip de overtollige spiraal weg.

▪  Werk met een schaar de eventuele overtollige isolatie af.

3.2.2. Maken van een aansluiting
▪  Kort de slang op de juiste manier af (zie 3.2.1. afkorten van akoestische

fl exibele slangen). 

▪  Schuif de slang minimaal 50 mm over de aansluiting. 

▪  Duw het isolatiemateriaal en de buitenmantel een klein stukje terug en   

 plak met tape de binnenslang op de aansluiting stevig vast door middel 

 van het rondgaan om de windingen.

▪  Gebruik bij voorkeur tape met een breedte van tenminste 50 mm. 

▪  Zorg ervoor dat het tape half op de slang en half op de aansluiting 

 wordt aangebracht.

▪  Klem met behulp van een stevige slangklem de buitenmantel met de 

 binnenmantel op de aansluiting vast. Voorkom dat het isolatiemateriaal   

 tussen de klem terecht komt, omdat de verbinding dan niet luchtdicht is.

▪  Gebruik aluminium tape voor zuiver aluminium en aluminiumfolie slangen;  

 gebruik kunststof tape voor kunststof slangen. Eventueel de slangklem   

 en de aansluiting in zijn geheel omwikkelen met het juiste tape.

3.2.3. Ophangpunten
De maximaal toelaatbare doorzakking van de slang tussen twee bevestigings- 

punten mag niet meer bedragen dan 50 mm (vanuit het midden gemeten).

3.2.4. Geluid

3.3. Schakelmateriaal en sensoren
De bedrading tussen de CERA-unit en de sensoren/schakelaars mag niet 

gecombineerd worden met de bestaande huisinstallatie en dient gescheiden 

aangelegd te worden. Daarnaast dient deze bedrading ordelijk en 2-zijdig te 

worden aangesloten, zonder onderbreking door loze lasklemmen of kroonstenen. 

Het aansluiten van het schakelmateriaal en de sensoren dient te allen tijde 

spanningsloos uitgevoerd te worden.

Sensoren dienen zorgvuldig en met beleid gehanteerd te worden tijdens montage, 

De printplaat van de sensor is voorzien van electronica en electronische compo-

nenten. Aanraking van de printplaat kan beschadiging veroorzaken die de werking 

negatief zal beïnvloeden, danwel defect kan opleveren.

3.3.1. Pulsdrukkers
Pulsdrukkers dient voorzien te zijn van een poteniteel vrij contact zonder een 

houdfunctie. De terugmelding- / ledindicator in de pulsdrukker is 24Vac. 

De LED terugmelding heeft een bedrijfstatusweergave. Wij adviseren om gebruik 

te maken van een neutrale kleur (wit / blauw / groen), aangezien een rode kleur 

geassocieerd kan worden met een alarm weergave.

3.3.2. CO2-sensoren
De voedingspanning van de CO2-sensoren is polariteitsgevoelig! 

Alle CO2-sensoren worden door één 24V Trafo gevoed vanuit de CERA-unit. 

Men dient ervoor te zorgen dat de "positieve" ingangsklemmen "24Vac +" 

van alle CO2-sensoren met elkaar verbonden zijn.

Alle "negatieve" ingangsklemmen (-) (=referentiepotentiaal) dienen met 

elkaar verbonden te zijn. Alle meetsignalen van de CO2-sensoren moeten op 

hetzelfde potentiaal worden gerefereerd ten aanzien van de CERA-regelaar.

3.3.3. Vervuiling CO2-sensoren
Wij adviseren om de montage van de CO2-sensoren op het laatste moment in 

het bouwproces uit te voeren. De sensor heeft een nauwkeurig meetelement, 

dat gevoelig is voor stof veroorzaakt door bouwwerkzaamheden.

Wij adviseren na montage een beschermhoesje over de sensor te plaatsen 

en zorg te dragen voor een goede aansluiting, zodat de ventilatie gleuven geheel 

bedekt zijn.

3.3.4. Hygrostaat
Indien de woning voorzien is van een hygrostaat in de badkamer dient deze pas

geïnstalleerd te worden, nadat de schoonmaakwerkzaamheden van de badkamer 

hebben plaatsgevonden. De hygrostaat mag niet op een positie gemonteerd 

worden waarbij de kans aanwezig is dat de hygrostaat nat kan worden bij 

(normaal) bad- en douche gebruik. Uiteraard dient de installatie spanningsvrij 

uitgevoerd te worden.

 LET OP!

Flexibele slangen welke niet correct zijn aangesloten (denk aan haak-

se bochten, geknakte slangen, S-bochten en ovaal gedrukte slangen) 

zullen direct resulteren in een hogere geluidproductie.

 WAARSCHUWING!

Zorg ervoor dat er geen voedingsspanning op het meetsignaal 

(Y / Output) aangesloten wordt.
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4. WERKING | BEDIENING

4.1. Werking CERA-systeem algemeen
Voor het CERA-systeem is in de woning in een stalen of een kunststof (EPP) 

versie in de CV-ruimte geplaatst, welke is aangesloten op een centrale WTW-

unit voor alle appartementen. Daarnaast zijn er pulsdrukschakelaars met 

LED-indicatie in de woning aanwezig en een CO2-sensor die standaard 

gemonteerd wordt in de woonkamer. In de badkamer is optioneel een 

pulsdrukker en/of een hygrostraat gemonteerd.

De lucht zal verdeeld worden door meerdere inblaasroosters (ventielen/

rozetten). De verdeling van de lucht zal bepaald worden door de handmatige 

instellingen van deze ventielen. Deze instellingen dienen tijdens de inbedrijf-

stelling gedaan te worden.

4.1.1. CO2-sensoren
De CO2-opnemer meet de aanwezige CO2 in de ruimte. Indien door 

intensiever gebruik van de woning het CO2-gehalte stijgt, zal de CERA-unit 

automatisch voor meer verse lucht zorgen, zodat de CO2-waarde weer zal 

dalen. De hoeveelheid lucht is gelimiteerd tot een maximaal berekende 

luchthoeveelheid. Mocht de woning uitgerust zijn met een CERA-2 model 

welke een verdeelklep tot zijn beschiking heeft, zal de verdeelklep naar de 

desbetreff ende zone gestuurd worden, zodat alleen de zone die een hogere 

CO2-waarde meet de benodigde zone luchthoeveelheid krijgt. In dit geval zal 

er ook in de hoofdslaapkamer een CO2-sensor aanwezig zijn.

Afbeelding van de CO2-opnemer: 

4.1.2. Bediening ventilatiestanden
Met behulp van de pulsdrukschakelaar kan het systeem in de volgende 

standen worden geschakeld:

▪  Verhoogde stand (30 of 60 minuten)

In deze stand zal de CERA-unit een verhoogde hoeveelheid lucht leveren. 

Kies deze stand tijdens het koken en/of douchen.

Door het kort indrukken van de pulsschakelaar (1 sec) in de (open) 

keuken, zal de CERA-unit in deze stand gedurende 60 minuten een verhoog-

de luchthoeveelheid verzorgen. Indien deze stand in de badkamer gekozen 

wordt, zal de CERA-unit, gedurende 30 minuten voor een verhoogde lucht-

hoeveelheid verzorgen. Bij een CERA-2 systeem zal de nalooptijd 

tussen de badkamer en de keuken gelijk zijn, namelijk 60 minuten.

▪  Nachtstand (13 uur) 

Indien de Nachtstand geactiveerd is, zal de luchthoeveelheid op een vaste 

stand zijnde 75% van de in het Bouwbesluit voorgeschreven luchthoeveelheid 

gestuurd worden ongeacht de waarde van de CO2-meting! Kies deze stand 

voor de nacht (slaap/rust) periode. Door het gedurende 2 à 3 seconden lang 

indrukken van 1 van de aanwezige pulsdrukschakelaars, zal de CERA-unit in 

de nachtstand regelen. De LED-indicatie op de pulsdrukschakelaar zal dan 

langzaam pulseren. Na 13 uur zal de CERA-unit automatisch terugvallen naar 

normaal bedrijf. Bij een nieuwbouwwoning is het zinvol om de nachtstand 

dagelijks en voor een langere periode te activeren, hetgeen positief zal bij-

dragen aan het verminderen van bouwvocht (naast additionele maatregelen 

hieromtrent).

4.1.3. Hygrostaat
Indien de badkamer voorzien is van een hygrostaat zal de CERA-unit 

automatisch wanneer de RV (vochtigheid) boven een grenswaarde 

(standaard 72%) naar de verhoogde stand sturen. Zodra de luchtvochtigheid 

daalt, zal de CERA-unit nog 60 min in deze verhoogde stand ventileren.

4.1.4. CERA-2 zone verdeelklep
De CERA-2 zone verdeelklep zal bij een verhoogde CO2-meting in 1 van 

de 2 zones de luchthoeveelheid naar de hoogst vragende zone sturen.

Indien in beide zones geen CO2 vraag is en indien de CERA in de hoogstnad 

of nachtstand is bediend, zal de verdeelklep in de middenpositie gestuurd 

worden.

Type: CERA-S-TCO2
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4. WERKING | BEDIENING

 LET OP! 

Beslist geen motorwasemkap op dit systeem aansluiten! 

 OPMERKING

De steker van de CERA-unit mag in de wandcontactdoos gestoken 

worden, echter pas na goedkeuring van de bouwverantwoordelijke (voor 

goedkeuring dient alle bedrading naar de sensoren en pulsschakelaars 

correct te zijn aangesloten).

 OPMERKING

Bij hogere luchtsnelheden kan er meer geluid te horen zijn, hetgeen 

voorzaakt wordt door de lucht die door de kanalen heen gaat. Dit heeft 

geen invloed op de werking van de CERA-unit.

 OPMERKING

Bij afl evering worden de CERA-units met volledig geopende klepstand 

geleverd.Na het aansluiten van de sensoren en schakelaars, kan de unit 

ingeschakeld worden door de stekker in een wandcontactdoos te steken.

Er bevindt zich geen aan/uit schakelaar op de CERA-unit.
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5. INSPECTIE | ONDERHOUD 6. STORINGEN

5.1. Inspectie
De correcte werking van het ventilatiesysteem, het vermogen en de 

levensduur kunnen alleen worden gegarandeerd als het systeem volgens 

de onderstaande voorschriften wordt geïnspecteerd en onderhouden. 

Deze voorschriften zijn gebaseerd op normale bedrijfsomstandigheden. 

Bij vragen omtrent dit systeem kunt u terecht bij de toegewezen

onderhoudsfi rma van de woning of de aangesloten Vereniging van Eigenaren.

5.1.1. Inspectie CERA-unit
De CERA-unit moet te allen tijde bereikbaar zijn voor het plegen van even-

tueel "onderhoud", waarbij wordt opgemerkt dat de unit zelf eigenlijk geen 

feitelijk onderhoud behoeft. Wel wordt geadviseerd om inspectie te laten 

plaatsvinden op onderstaande punten:

a)  Inspecteer de unit regelmatig op afwijkende geluiden.

b)  Controleer regelmatig of de unit reageert op de handbedieningen.

c)  Controleer regelmatig of de unit reageert op de CO2-sensor.

d)  Controleer regelmatig of de fexibele luchtslangen op de CERA-unit 

 aangesloten zijn. 

5.2. Inspectie en onderhoud
De CERA-unit dient te allen tijde gesloten en verzegeld te zijn. Laat de CERA- 

unit nooit met geopende deksel achter, haal de steker uit de wandcontactdoos 

indien de CERA-unit onbeheerd wordt achtergelaten zonder deze af te sluiten.

6.1. Storingen CERA-unit
Storingen worden getoond door het knipperen van de LED-indicatie 

in de schakelaar. Indien deze LED-indicatie knippert zonder dat de 

CERA-unit in een bepaalde stand is ingesteld, kan deze storing worden 

gemeld:

Een storing wordt gemeld als 1 van de volgende situaties zich meer dan 

48 uur voordoet:

▪  De ruimte CO2-meting is boven of onder een dusdanige wijze dat deze  

 sensor defect kan zijn.

▪  De regelklep voor een lange tijd helemaal open staat.

 LET OP! 

Wanneer het ventilatiesysteem functioneert onder zware bedrijfs-

omstandigheden of in een extra vervuilde omgeving, kan extra 

onderhoud noodzakelijk zijn.

 LET OP! 

De werking van de CERA-unit wordt niet beïnvloed, indien de deksel 

open is. Maak zelf in de CERA-unit geen aanpassingen op enige wijze.

7.1. Verzegeling CERA-unit
De CERA-unit is voorzien van een zegel (oranje, groen of blauw).

Alleen een erkende installateur mag het zegel verbreken en aanbrengen. 

Aan de kleur van de verzegeling zijn verschillende toestanden te herleiden.

•  Oranje verzegeling

Standaard wordt de CERA-unit voorzien van een oranje label nadat deze 

door de fabriek wordt geleverd.

•  Groene verzegeling

Na complete inbedrijfsname zal de installateur een groen gekleurd zegel aan-

brengen. Op dat moment is de installatie compleet ingesteld voor de woning.

•  Blauwe verzegeling

Een blauwe verzegeling wordt gebruikt als er na oplevering nog werkzaam-

heden zijn verricht aan de CERA-unit.

8.1. Garantie
Voor alle Barcol-Air producten geldt een standaard fabrieksgarantie van 

twee jaar. Binnen deze termijn wordt het product of de onderdelen daarvan 

kosteloos gerepareerd of vervangen. Bepalingen en uitsluitingen zijn 

opgenomen in onze garantievoorwaarden. Aanvullende informatie is te vinden 

op www.barcol-air.nl.

7. VERZEGELINGEN 8. GARANTIEBEWIJS

Toelichting verzegeling CERA-units

Oranje zegel:
Status: af-fabriek

Groen zegel:
Status: na inbedrijfsstelling

Blauw zegel:
Status: na (onderhouds)werkzaamheden

OPMERKING

Garantieverzoeken verlopen te allen tijde via de installateur.
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9. CE CONFORMITEITSVERKLARING

9.1. CERA-unit (staal) | CE Conformiteitsverklaring
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9. CE CONFORMITEITSVERKLARING

9.2. CERA-unit (EPP) | CE Conformiteitsverklaring
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