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Voorwoord 
Deze gebruikershandleiding is bestemd voor de gebruiker en voor de technici die deze ventilatoren 

moeten installeren en onderhouden. De gebruiksaanwijzing en het bedieningsvoorschrift zijn 
samengevat in één document. 

 

Elk hoofdstuk heeft een nummer en waar nodig zijn de hoofdstukken verdeeld in paragrafen. De 
inhoudsopgave op bladzijde 2 geeft een overzicht van de hoofdstukken en de paragrafen en een 

verwijzing naar de bladzijden. 



Van der Ende Groep · Aartsdijkweg 23, 2676 LE, Maasdijk · Telefoon 0174 515050 
IBAN NL71 RABO 0340341610 · KvK Den Haag 27230471 · Btw-nummer NL8000.78.378.B01 · info@vanderendegroep.nl · www.vanderendegroep.nl 

 

    
 

 

 
 

Pagina 3 van 29 

 

Inhoudsopgave 
Voorwoord .................................................................................................................................... 1 
Inhoudsopgave ............................................................................................................................. 3 
1 Identificatie ............................................................................................................................ 4 

1.1 Algemeen ....................................................................................................................... 4 
1.1.1 Beschrijving van het systeem ....................................................................................... 4 
1.1.2 Specificaties ................................................................................................................ 4 
1.1.3 Schematische weergave van het systeem ..................................................................... 5 

1.2 Gebruikers ..................................................................................................................... 6 
1.3 Gebruik .......................................................................................................................... 6 
1.4 Onderhoudsbevoegden ................................................................................................... 6 
1.5 Gebruiksomgeving .......................................................................................................... 6 
1.6 Garantiebepalingen ......................................................................................................... 6 
1.7 Relevante richtlijnen ....................................................................................................... 6 

2 Beschrijving ............................................................................................................................ 7 
2.1 Algemeen ....................................................................................................................... 7 
2.2 Levering ......................................................................................................................... 7 

3 Veiligheidsinstructies ............................................................................................................... 7 
4 Montage................................................................................................................................. 8 

4.1 Enfan onderdelen ........................................................................................................... 8 
4.2 Werkwijze ophangen Enfan Set lange ophangbeugels ......................................................10 

4.2.1 Montage beugel aan traliespant ..................................................................................10 
4.2.2 Afstelling ophangbeugel .............................................................................................10 
4.2.3 Montage van de ZN045 ventilator aan ophangbeugels ..................................................11 
4.2.4 Montage van de ZG045 ventilator aan ophangbeugels ..................................................12 

4.3 Werkwijze ophangen Enfan Set korte ophangbeugels ......................................................13 
4.3.1 Montage beugel aan traliespant ..................................................................................13 
4.3.2 Montage van beugel aan ventilator .............................................................................13 

4.4 Werkwijze ophangen Enfan Set t.b.v. FG035 ventilator ....................................................14 
4.4.1 Montage beugel aan traliespant ..................................................................................14 
4.4.2 Montage van beugel aan ventilator .............................................................................15 

4.5 Uitblaasgeleidingsplaten .................................................................................................17 
4.5.1 Configuratie uitblaasgeleidingsplaten ...........................................................................17 
4.5.2 Montage uitblaasgeleidingsplaten ................................................................................18 

5 Aansluiten thermisch contact AC ventilatoren (50 Hz 230–400 V)..............................................20 
6 Bediening/in bedrijfstelling .....................................................................................................21 

6.1 Aansluitschema ventilatoren ...........................................................................................21 
6.1.1 Aansluitschema ZN045 AC ventilator 230 V ~1 50 Hz ...................................................21 
6.1.2 Aansluitschema ZN045 AC ventilator 230/400 V D/Y ~3 50 Hz ......................................21 
6.1.3 Aansluitschema ZN045 EC-ventilator 200-277 V AC ~1 50/60 Hz ..................................22 
6.1.4 Aansluitschema ZG045 en FG035 ................................................................................23 

7 Onderhoud ............................................................................................................................24 
8 Storingen of reparaties ...........................................................................................................24 
9 Demontage ...........................................................................................................................24 
10 Verklaring van overeenstemming........................................................................................25 
Bijlagen .......................................................................................................................................26 

CE verklaring ventilator .............................................................................................................27 
Notitie .........................................................................................................................................29 
 



Van der Ende Groep · Aartsdijkweg 23, 2676 LE, Maasdijk · Telefoon 0174 515050 
IBAN NL71 RABO 0340341610 · KvK Den Haag 27230471 · Btw-nummer NL8000.78.378.B01 · info@vanderendegroep.nl · www.vanderendegroep.nl 

 

    
 

 

 
 

Pagina 4 van 29 

 

1 Identificatie 
In dit overzicht staat de algemene informatie over de installatie, doel van dit stuk is het aangeven van 

een afbakening, de globale werking en het toepassingsgebied van de installatie.  

1.1 Algemeen 

1.1.1 Beschrijving van het systeem 

De Enfan is een verticaal geplaatste ventilator, gemonteerd aan een traliespant met behulp van 
ophangbeugels en bevestigingskrammen. Optioneel kunnen er diversen toebehoren bij geselecteerd 

worden, zoals in/uitstroomrooster of aansluitsnoer met stekker. Dit laatste afhankelijk van het type 
ventilator. Ook is het mogelijk een uitstroomgeleidingsplaat bij te bestellen, dit om een bepaalde 

richting te geven aan de luchtstroom. 

De Enfan heeft geen besturing. 

1.1.2 Specificaties 

Tabel 1 Specificaties ventilatoren 

Type ZN045 AC 

ZAplus 

50Hz 

ZN045 AC 

ZAplus  

50Hz 

ZN045 EC  

50Hz /  

60 HZ 

ZG045 EC 

50Hz /  

60Hz 

FG035 EC 

50 Hz /  

60Hz 

Vermogen (kW) 0.38 0.38 0.42 0.17 0.16 

Spanning (V) 230 400 200-277 ~1 200-240 ~1 200 –240 ~1 

Stroom (A) 1.7 0.64 1.5 – 2.1 1.5-1.8 1.35-1.65 

Toerental (rpm) 1250 1250 1470 1230 1710 

Capaciteit 

(m3/uur) 

5800* 5800* 6400* 5700* 3600* 

Thermisch 
contact 

Ja Ja Nee Nee Nee 

Kabellengte (m) Optie Optie - 5 m - 

Totaalgewicht 
(kg) 

8.2 8.2 9.3 7.6 5 

Certificering CE, EAC CE, EAC CE, EAC, 

cURus 

CE, EAC, 

cURus 

CE, EAC, 

cURus 

 
*Zonder roosters 

 
Andere uitvoeringen en spanningen zijn op aanvraag beschikbaar. 

 
Figuur 1: van links naar rechts: FG035 EC / ZN045 / ZG045 EC 
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1.1.3 Schematische weergave van het systeem 

Schets met daarin de belangrijkste componenten benoemd. 

 

 
Figuur 2 Weergave Enfan 

 

De lange en korte ophangbeugels kunnen op zowel de ZN045 en ZG045 ventilator worden toegepast. 

Wanneer de ZG045 of FG035 ventilator aan lange ophangbeugels wordt opgehangen, moeten 
hiervoor afstandsbussen gebruikt worden. Voor een uitgebreide montagehandleiding zie hoofdstuk 

4.2.2. 
 

 

 

4. Traliespant 

1. FG035 Ventilator  

2. ZN045 Ventilator  

3. ZG045 Ventilator  

5. Ophangbeugel 
    T.b.v. FG035   

6. Lange ophangbeugel 

6. Lange ophangbeugel 

7. Korte ophangbeugel 

8. U-Kram m8 
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1.2 Gebruikers 

In principe wordt er niet direct met de Enfan gewerkt, deze wordt alleen aangestuurd door een 
bediener/gebruiker middels een schakelkast. Bedoelde gebruikers zijn personen van minimaal 18 jaar 

oud in dienst van het bedrijf waar de Enfan is geïnstalleerd, die door de bedrijfsleiding zijn 
aangewezen als competent en bevoegd om de Enfan aan te sturen. 

Onbedoelde gebruikers zijn gebruikers die niet aan bovenstaande omschrijving voldoen. Onbedoelde 

gebruikers zijn alle gebruikers die door de Enfan te gebruiken zorgen voor onveilige situaties of gevaar 
voor zichzelf of anderen.  

1.3 Gebruik 

De Enfan is bedoeld voor het creëren van een horizontale luchtrecirculatie in kassen ten behoeve van 

het verbeteren van de klimaatverdeling in een kas.  

De Enfan is niet bedoeld om te gebruiken voor andere zaken dan hierboven omschreven, zoals 
transport van gassen anders dan lucht en bij temperaturen van onder -10°C en boven +50°C.  

1.4 Onderhoudsbevoegden 

Onderhoud aan de Enfan mag uitgevoerd worden door elk onderhoudsbedrijf, maar hiervoor heeft 
VDEG de voorkeur, omdat hier alles over de Enfan bekend is.  

Door periodiek onderhoud te plegen kunnen onnodige kosten of storingen worden vermeden en een 
hogere bedrijfszekerheid worden verkregen. 

1.5 Gebruiksomgeving 

De Enfan dient te worden gemonteerd aan de onderste legger van het tralie spant in de kas. Hiervoor 
dienen door VDEG geleverde ophangbeugels gebruikt te worden. Personen moeten niet zonder 

hulpmiddelen bij de ventilator kunnen komen en het spant moet in goede conditie zijn om de 
ventilator te kunnen dragen.  

De Enfan is niet bedoeld om te gebruiken in een omgeving anders dan hierboven omschreven, met 

uitzondering van klant specifieke wensen onder begeleidend advies van VDEG. De Enfan is niet 
geschikt voor gebruik in een explosieve omgeving. 

1.6 Garantiebepalingen 

De garantietermijn is tot 6 maanden na in gebruik stelling.  

Wanneer er aanspraak wordt gedaan op de garantie moeten de betreffende onderdelen ter 

beoordeling aangeboden worden aan de producent.  
De garantie vervalt bij één of meer van de volgende voorwaarden; 

• Ondeskundig gebruik 

• Negeren van adviezen van producent en/of de leverancier 

• Reparatie, onderhoud of gebruik door onbevoegden 

• Gebruik van ongeschikte aansluitingen wat betreft de elektrische voeding 

• Gebruik van de machine in een ongeschikte omgeving 

• Opzettelijke beschadiging of wijziging van de machine 

1.7 Relevante richtlijnen 

De Enfan voldoet aan de bepalingen in de volgende richtlijnen; 

• Machinerichtlijn 2006/42/EG 

• Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG 

• EMC-richtlijn 2004/108/EG 

Volgens de Laagspanningsrichtlijn is de Enfan geclassificeerd als Klasse I apparaat. 
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2 Beschrijving 

2.1 Algemeen 

Het doel en de functie van de Enfan is het creëren van een horizontale luchtbeweging in de 

glastuinbouw. Door invloeden van buitenaf ontstaat er een natuurlijke trek in de kas, wat een 
temperatuurverschil veroorzaakt. Naast deze onwelkome trek, is er ook nog een verschil in 

luchtvochtigheid. Door de lucht in de kas in beweging te zetten met de Enfan ventilatoren worden de 
verschillen in temperatuur en luchtvochtigheid tot een minimum gebracht. De luchtstroom heeft een 

gunstig effect op groei, rijping en de vatbaarheid voor schimmelziektes. 
 

De Enfan is te gebruiken in allerlei soorten groente-, fruit- en sierteelten. 

2.2 Levering 

De Enfan wordt standaard zonder bevestigingsbeugels en andere opties geleverd. De verschillende 

onderdelen worden in losse verpakkingen erbij geleverd en kunnen ter plekke worden geassembleerd. 
 

3 Veiligheidsinstructies 
Zorg altijd dat bij werkzaamheden aan de Enfan de stekker uit het stopcontact is! Dit voorkomt 
onvoorzien en/of onbedoeld starten van de ventilator. 

 

Bij het monteren van de Enfan moet er zorg worden gedragen dat alle gebruikte moeren zelfborgend 
zijn. Gebeurt dit niet, dan kunnen er onderdelen lostrillen en vallen. 

 
Onderstaande voorschriften zijn van toepassing op de Enfan. 

 

Veiligheidssymbool Omschrijving 

 

Automatisch startende machine! 

 

Elektrische spanning aanwezig! 

 

Draaiende delen! 

 

Instructies lezen verplicht! 
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4 Montage  
In dit hoofdstuk wordt de montage van de Enfan beschreven. Het betreft de montage van losse 

onderdelen tot één geheel, klaar om opgehangen te worden. Er zijn twee manieren van bevestigen 
van de Enfan, ofwel via korte ophangbeugels ofwel via lange ophangbeugels.  

4.1 Enfan onderdelen 

Tabel 2 Inhoud Enfan® basispakket 

Aantal  Omschrijving Type 

Enfan® model FG035 

1 Ventilator FG035 

1 Set ophangbeugels t.b.v. FG035 2x ophangbeugels t.b.v. FG035  
2x krammen m8,  

8x zelfborgende moeren m8,  
4x bouten m8x20 

2x bout m8x12 

14x carrosserieringen m8 
1x uitblaasrooster t.b.v. FG035 

4x PA afstandbus 6.3x15.0x15.0 mm 
4x bout m6x40 

12x carrosserieringen m6 
4x zelfborgende moeren m6  

1x Aansluitkabel thermisch contact 

   

Enfan® model ZN045 

1 Ventilator ZN045 AC/EC 

1 Set lange ophangbeugels 2x lange ophangbeugels  

2x krammen m8  
8x zelfborgende moeren m8 

2x bouten m8x20  
2x bout m8x12 en  

10x carrosserieringen m8 

1 Set korte ophangbeugel 1x korte ophangbeugel 
1x kram m8 

8x zelfborgende moeren m8 

4x bouten m8x20  
10x carrosserieringen m8 

Enfan® model ZG045 

1 Ventilator ZG045 EC 

1 Set lange ophangbeugels 2x lange ophangbeugels  

2x krammen m8  

8x zelfborgende moeren m8 
4x bouten m8x20  

2x bout m8x12 en  
14x carrosserieringen m8 

1 Set korte ophangbeugel 1x korte ophangbeugel 

1x kram m8 
8x zelfborgende moeren m8 

4x bouten m8x20  
10x carrosserieringen m8 

 

Bij elk Enfan® model wordt één ophanging set meegeleverd. De bovenstaande tabel toont de 
verschillende mogelijke ophangingen per Enfan® model.  
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Tabel 2 Opties Enfan® 

Opties 

1 Set uitblaasrooster t.b.v. Enfan ZN045 + ZG045 1x uitblaasrooster t.b.v. ZN045 + 

ZG045 

4x Torx schroeven 

1 Set instroomrooster t.b.v. Enfan ZN045  1x instroomrooster t.b.v. ZN045 

4x Torx schroeven 

1 Set instroom mand  t.b.v. Enfan ZG045 1x instroom mand t.b.v. ZG045 
4x bouten m8x70 

4x zelfborgende moeren m8 
8x carrosseriering m8 

4x afstandbus 8.2x18x40 mm 

1 Set uitblaasgeleidingsplaten, toepasbaar op: 

• Enfan® model ZN045 korte ophanging 

• Enfan® model ZN045 lange ophanging 

• Enfan® model ZG045 korte ophanging 
(niet mogelijk i.c.m. uitblaasrooster) 

• Enfan® model ZG045 lange ophanging 

(niet mogelijk     i.c.m. uitblaasrooster) 

 

1x bevestigingsbeugel Enfan/Airmix™ 

4x zeskanttapbouten m10 x 25  

8x sluitringen m10  

4x zelfborgende moer m10  
1x (of 2x) uitblaasgeleidingsplaten  

3x (of 4x) zeskanttapbout m5 x 16 
6x (of 8x) sluitring m5 

3x (of 4x) zelfborgende moer m5 

1 5 m flexibele kabel plus randaarde stekker (type F)  
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4.2 Werkwijze ophangen Enfan Set lange ophangbeugels 

4.2.1 Montage beugel aan traliespant 

• Bevestig de twee ophangbeugels (3) aan het traliespant (2); 

o Gebruik twee krammen M8 (4), vier M8 sluit- of carrosserieringen (1) en vier M8 
zelfborgende moeren (5); 

▪ Zie figuur 2; 
o Zorg ervoor dat de schuine lip aan die zijde komt (van het traliespant) waar het 

schermdoekprofiel aansluit (bewegende gedeelte). 

 
Figuur 3 Montage van beugel aan traliespant 

4.2.2 Afstelling ophangbeugel 

• Stel de ophangbeugel (1) af, zodat de ventilator loodrecht hangt; 

o Gebruikt één M8x12 bout (3) en één M8 carrosseriering (2); 
▪ Zie Figuur 4; 

 

 
Figuur 4: Afstelling montagebeugel 
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4.2.3 Montage van de ZN045 ventilator aan ophangbeugels 

• Bevestig de ZN045 ventilator (1) aan de ophangbeugels (3); 

o Gebruik twee M8 x 20 bouten (2), vier M8 carrosserieringen (6) en twee M8 

zelfborgende moeren (5); 
o Wanneer bij de ZN045 ventilator een instroomrooster of uitblaasrooster wordt 

toegepast, zullen hiervoor Torx schroeven meegeleverd worden.  
▪ Zie Figuur 5; 

 

 
Figuur 5: Montage van ophangbeugel aan ZN045 ventilator 
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4.2.4 Montage van de ZG045 ventilator aan ophangbeugels 

• Bevestig de ZG045 ventilator (1), en eventueel de instroom mand (2), aan de ophangbeugels 

(3); 

o Gebruik vier M8x70 bouten (4), twee afstandsbussen (7), acht M8 carrosserieringen 
(6) en vier M8 zelfborgende moeren (5). 

▪ Zie Figuur 6 en Figuur 7; 
o Het uitblaasrooster kan m.b.v. vier Torx schroeven aan de ventilator bevestigt 

worden.  
 

 
Figuur 6: Schematische bevestiging van beugel aan ZG045 ventilator 

 

 
Figuur 7: Montage van ophangbeugel aan ventilator ZG045 
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4.3 Werkwijze ophangen Enfan Set korte ophangbeugels 

4.3.1 Montage beugel aan traliespant 

• Bevestig de ophangbeugel (3) aan het traliespant (6); 
o Gebruik een kram M8 (4), twee M8 sluit- of carrosserieringen (1) en twee M8 

zelfborgende moeren (2); 
▪ Zie Figuur 8; 

 

 
Figuur 8: Montage van beugel aan traliespant 

  

4.3.2 Montage van beugel aan ventilator 

• Bevestig de ventilator (1) aan de ophangbeugel (3); 

o Gebruik vier M8 x 20 bouten (2), acht M8 carrosserieringen (6) en vier M8 

zelfborgende moeren (5); 
▪ Zie Figuur 9; 

 
Figuur 9: Montage van beugel aan ventilator 
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4.4 Werkwijze ophangen Enfan Set t.b.v. FG035 ventilator 

Om de FG035 ventilator op te kunnen hangen zijn speciale beugels ontwikkeld. Deze beugels fixeren 

zowel de ventilator als eventueel het uitblaasrooster. Met behulp van deze beugels kan de ventilator 
op drie verschillende hoogtes gemonteerd worden.  

4.4.1 Montage beugel aan traliespant 

• Bevestig de ophangbeugel aan het traliespant volgens hoofdstuk 4.2.1.  

 
Figuur 10: Ophanging FG035 ventilator 
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4.4.2 Montage van beugel aan ventilator 

• Bevestig de ventilator (1) aan de ophangbeugels (3) met eventueel het uitblaasrooster (2); 

o Gebruik vier M8 x 20 bouten (4), acht M8 carrosserieringen (6) en vier M8 

zelfborgende moeren (5) voor het bevestigen van de ventilator (1) aan de 
ophangbeugels (3); 

▪ Zie figuur 10 
o Gebruik vier afstandsbussen (7), vier M6x40 bouten (8), twaalf M6 carrosserieringen 

(9) en vier M6 zelfborgende moeren (10) voor het bevestigen van het uitblaasrooster 
(2) aan de ophangbeugels (3); 

▪ Zie Figuur 10 

 
Voor een duidelijker overzicht van de montage van de ophangbeugels aan de ventilator verwijzen we 

naar Figuur 11, op pagina 16.   
 

 
Figuur 10 Bevestiging FG035 ventilator aan ophangbeugels 
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Figuur 11: Bevestiging FG035 aan ophanging 
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4.5 Uitblaasgeleidingsplaten 

De uitblaasgeleidingsplaten dienen als geleiding van de lucht die uit de ventilator wordt geblazen. Er 

zijn verschillende configuraties mogelijk om de luchtstroom te beïnvloeden zijn. De configuraties die in 
hoofdstuk 4.5.1 worden gepresenteerd zijn getest door VDEG op hun effect. Echter, vanwege 

verschillen in installaties wordt aangeraden om een eenmalige test te doen wanneer 
uitblaasgeleidingsplaten worden gebruikt, om zo de beste configuratie te bepalen. 

4.5.1 Configuratie uitblaasgeleidingsplaten 

Het aantal uitblaasgeleidingsplaten dat aan de bevestigingsbeugel wordt gemonteerd en de oriëntatie 
t.o.v. de ventilator zijn essentieel voor het bepalen van de luchtstroom. In Figuur 12 zorgt de linker 

configuratie voor een beperking van de luchtstroom naar beneden. Dit kan worden toegepast wanneer 
de luchtstroom van de Enfan het gewas te veel in beweging brengt. De rechter configuratie kan 

worden toegepast wanneer de luchtstroom van de ventilator de positie van het schermdoek te veel in 

beweging brengt.  
 

 
Figuur 12 neerwaartse (links) of opwaartse (rechts) restrictie van de luchtstroom 

 
Wanneer de configuratie in Figuur 12 niet genoeg effect heeft kan ervoor gekozen worden om nog 

een extra uitblaasgeleidingsplaat toe te voegen. De linker configuratie in Figuur 13 zorgt voor een 

sterkere vermindering van de neerwaartse luchtstroom t.o.v. die in Figuur 12. Hetzelfde principe geldt 
voor de rechter configuratie in Figuur 13. Deze zorgt ervoor dat er minder lucht, opwaarts naar het 

doek geleidt wordt.   

 
Figuur 13 extra neer- (links) of opwaartse (rechts) restrictie van de luchtstroom 
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4.5.2 Montage uitblaasgeleidingsplaten  

Om de uitblaasgeleidingsplaten aan de 

Airmix te kunnen monteren, moet eerst 
een bevestigingsbeugel aan de ventilator 

bevestigd worden. U kunt er ook voor 
kiezen om eerst de 

uitblaasgeleidingsplaten aan de beugel te 
bevestigen. Om de bevestigingsbeugel 

aan de ventilator te kunnen bevestigen 

heeft men het volgende nodig: 
 

 

• 1x bevestigingsbeugel set (t.b.v. 
Enfan/Airmix™) 

• 4x zeskanttapbouten m10 x 25  

• 8x sluitringen m10  

• 4x zelfborgende moeren m10  
 

 
Figuur 14 Montage bevestigingsbeugel 

 
De bevestigingsbeugel wordt volgens figuur 11 aan de ventilator gemonteerd. Aan de 

bevestigingsbeugel kunnen uitblaasgeleidingsplaten vastgeschroefd worden. Afhankelijk van de 
configuratie, fixeren de bouten, die door het midden van de bevestigingsbeugel steken, één of twee 

geleidingsplaten.   
 

Benodigdheden: 

• 1x uitblaasgeleidingsplaten (t.b.v. Enfan/Airmix™) 

• 3x zeskanttapbout m5 x 16 

• 6x sluitring m5 

• 3x zelfborgende moer m5  

 
Wanneer er één uitblaasgeleidingsplaat aan de bevestigingsbeugel wordt gemonteerd, gebeurd dat 

volgens Figuur 15. 

 
Figuur 15 Montage één uitblaasgeleidingsplaat 
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Wanneer er twee uitblaasgeleidingsplaten aan de bevestigingsbeugel worden gemonteerd, gebeurd 

dat volgens Figuur 16. 

 
Benodigdheden: 

• 2x uitblaasgeleidingsplaten (t.b.v. Enfan/Airmix) 

• 4x zeskanttapbout m5 x 16 

• 8x sluitring m5 

• 4x zelfborgende moer m5  

 

 
Figuur 16 Montage twee uitblaasgeleidingsplaten 

 

De Enfan wordt ook verkocht met een uitblaasrooster. Dit rooster wordt voor de uitlaat van de 

ventilator bevestigd met behulp van vier torx schroeven. 

 
Wanneer er gebruik wordt gemaakt van uitblaasgeleidingsplaten in combinatie met een 

uitblaasrooster moeten deze andersom worden toegepast waarbij deze, met ty-raps, aan het 
uitblaasrooster gemonteerd dienen te worden. 
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5 Aansluiten thermisch contact AC ventilatoren (50 Hz 230–400 V) 
In elke ventilator is standaard een thermisch contact meegegoten in de wikkeling. Wanneer 

aangesloten, zorgt deze ervoor dat de motor bij overspanning en een interne temperatuur van boven 
100°C afgeschakeld wordt. De temperatuur van de motor wordt te hoog wanneer de ventilator 

geblokkeerd staat o.i.d. 

 
Door de ventilator op deze wijze aan te sluiten wordt de levensduur hiervan vergroot. De wijze van 

aansluiten wordt duidelijk gemaakt in Figuur 17 en Figuur 18. Het thermisch contact wordt in serie 
gezet met de fase. De rode draad in figuur 17-18 is de verbinding tussen TB en U1. 

 
Het thermisch contact van de FN035 wordt vanuit de fabriek NIET aangesloten. Dit dient dus  

door de installateur te gebeuren. 

 
LET OP: Dit thermisch contact heeft geen harde reset. Dat betekent dat wanneer de motor 

is afgekoeld deze weer zal starten. Bij onderhoud dient dus altijd de stekker uit het 
stopcontact verwijderd te worden! 

 

NB er is een externe beveiliging leverbaar met wel een harde reset. Deze is op aanvraag leverbaar. 
 

 

 

 
Figuur 17: Aansluitschema ZN045 AC 

 

 
Figuur 18: Aansluiting Thermisch contact 
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6 Bediening/in bedrijfstelling 
De bediening van de ventilator van Enfan is eenvoudig: wanneer er spanning op de aansluiting van de 

ventilator staat gaat deze draaien, wanneer er geen spanning op de aansluiting staat niet. Er is een 
mogelijkheid om het toerental in te stellen door de spanning die op het stopcontact staat te regelen 

met bijvoorbeeld een regeltransformator of frequentie regelaar, dit valt echter buiten de grenzen van 

de Enfan™ handleiding. 

6.1 Aansluitschema ventilatoren 

6.1.1 Aansluitschema ZN045 AC ventilator 230 V ~1 50 Hz 

Wanneer de ZN045 AC 230 V ~1 ventilator een aansluitfrequentie heeft van 60 Hz. Wordt deze op 

dezelfde wijze aangesloten als die van met een aansluitfrequentie van 50 Hz. Opmerking: In 

onderstaande schema is de thermische beveiliging nog niet aangesloten zie Figuur 17 en 
Figuur 18 

 

 
Figuur 19: Aansluitschema ZN045 AC 230V 1~ 

6.1.2 Aansluitschema ZN045 AC ventilator 230/400 V D/Y ~3 50 Hz 

 

 
Figuur 20: Aansluitschema ZN045 AC 230/400V 3~;    Links is t.b.v. 230V en rechts t.b.v. 400V 
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6.1.3 Aansluitschema ZN045 EC-ventilator 200-277 V AC ~1 50/60 Hz 

 
Figuur 21: Aansluitschema ZN045 EC-ventilator 

 
De voedingskabel voor de ZN045 is een 1-fase voedingskabel. Deze kabel dient aangesloten te 

worden in de klemmenkast van de ventilator op de volgende klemmen (zie Figuur 21) 
- fase – draad (bruin)   op ‘L1’  

- Nul – draad (blauw)  op ‘N’ 

- Aarde draad (groen/geel)  op ‘PE’ 
 

De netspanning, waarop de EC ventilator wordt aangesloten, dient overeen te komen met de 
benodigde spanning welk aangegeven op het typeplaatje van de ventilator. 

De netspanning dient te voldoen aan de kwaliteitskenmerken uit EN50160 en aan de gedefinieerde 
normspanningen van IEC60038. 

 

De digitale ingang (D1) is het startcontact / vrijgavecontact waarop de ventilator in- en uitschakelt. Bij 
het kortsluiten van de aansluitingen ‘DC Out’ en ‘D1’ wordt de ventilator vrijgegeven. De ventilator zal 

de gewenste snelheid gaan draaien. De kabeldiameter welk hier wordt toegepast is afhankelijk van de 
lengte. 

 

Het toerental van de ZN045 kan geregeld worden door een extern signaal. Het advies is om een 
afgeschermde kabel toe te passen. De kabeldiameter is afhankelijk van de kabellengte. Het externe 

signaal kunnen de volgende signalen zijn 

- 0…10V   + op E1, − op GND 

- 0…100% PWM  + op E1, − op GND 

- Potmeter  + op 10V, − op GND en het signaal op E1 

 
De ZN045 heeft een mogelijkheid voor Modbus communicatie. Het aansluiten hiervan dient te 

gebeuren op ingangen ‘A (D+)’ en ‘B (D-)’. Wanneer meerder ventilatoren via Modbus aan elkaar 
gekoppeld worden dienen deze in serie aangesloten te worden, zie onderstaande figuur. 

 
De aanbevolen toe te passen type leidingen t.b.v. Modbus; 

- CAT5 / CAT7 kabels 

- J-Y (ST) Y 2x2x0,6 
- AWG22 (2x2 twisted pair) 
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6.1.4 Aansluitschema ZG045 en FG035 

 
Figuur 22: (links) Aansluitschema ZG045 / FG035 EC-ventilator 
Figuur 23: (rechts) Aansluiting terugkoppeling 

 

De voedingskabel voor de ZG045 is een 1-fase voedingskabel. Deze kabel dient aangesloten te 

worden in de klemmenkast van de ventilator op de volgende klemmen (zie hiervoor Figuur 22) 
- fase – draad (bruin)   op ‘L1’  

- Nul – draad (blauw)  op ‘N’ 
- Aarde draad (groen/geel)  op ‘PE’ 

 
De netspanning waarop de EC ventilator wordt aangesloten dient overeen te komen met de 

benodigde spanning welk aangegeven op het typeplaatje van de EC-ventilator. 

De netspanning dient te voldoen aan de kwaliteitskenmerken uit EN50160 en aan de gedefinieerde 
normspanningen van IEC60038. 

 
Het toerental van de ventilator kan geregeld worden via het extern signaal. Het advies is om een 

afgeschermde kabel toe te passen. Ook hiervoor geldt; de diameter is afhankelijk van de kabellengte. 

Het externe signaal kunnen de volgende signalen zijn 

- 0…10V   + op E1, − op GND 

- 0…100% PWM  + op E1, − op GND 

- Potmeter  + op 10V, − op GND en het signaal op E1 

 

Beide ventilatoren bevatten geen startcontact / vrijgavecontact. De ventilator zal starten zodra 

bovenstaande bedrading correct is aangesloten en het externe signaal een voldoende waarde uit 
stuurt om de ventilator te laten draaien. 

 
De ZG045 en FG035 hebben beide geen mogelijkheid tot communicatie met Modbus. 

 

Het uitlezen van het actuele toerental (t.b.v. terugkoppeling) kan d.m.v. het aansluitschema in Figuur 
23. Plaats een 5kΩ weerstand tussen ‘10V DC OUT’ en ‘A1 Open-Collector Out’. De gemeten 

frequentie tussen A1-GND geeft het actuele toerental per seconde. Vermenigvuldig deze gemeten 
frequentie met 60 om het toerental per minuut te verkrijgen.  
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7 Onderhoud 
Bij onderhoud aan de Enfan moet de stekker uit het stopcontact worden verwijderd, zodoende wordt 

onverwachts en ongewenst starten voorkomen. 
 

De Enfan heeft een minimum aan onderhoud nodig: 

• Houdt de zuigzijde van de ventilator vrij van vreemde voorwerpen en verontreinigingen. 

• Bij vervuiling van de instroomzijde deze reinigen met droge borstel, hierna met vochtige doek 

afnemen. 

• Bij vervuiling van de ventilatorbladen en het ventilatorhuis deze reinigen met vochtige doek. 

• Vernieuwen van de condensator bij 10.000 draaiuren. Dit voorkomt een grote afwijking van het 
juiste toerental en een toename van energieverbruik. 

8 Storingen of reparaties 
Uit de praktijk is gebleken dat storingen zo goed als niet voorkomen. Het enige wat er praktisch 
gezien kan gebeuren is dat de thermische beveiliging van de ventilator in werking treedt vanwege een 

intern defect door bijvoorbeeld te weinig koeling. 
 

De ventilator kan geblokkeerd staan omdat deze gehinderd wordt in het aanzuigen of uitblazen van 
lucht. In veel gevallen is de ventilator ook echt aan het eind van zijn technische levensduur. De Enfan 

dient dan vervangen te worden.  

 
De instroom- of uitstroomzijde van de ventilator zou vervuild kunnen zijn. Hierdoor loopt de 

weerstand op, wordt de motor te warm en gaat deze thermisch uit. Reinig, in dit geval, de instroom 
en uitstroomzijde en maak de ventilator vrij zodat deze weer kan draaien. 

9 Demontage 
Controleer of de stekker uit het stopcontact is, dit voorkomt onbedoeld en ongewenst starten van de 
ventilator. Zorg voor een veilige werkplek en verwijder de zelfborgende moeren van de U-krammen. 

De Enfan kan nu verwijderd worden. 
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10 Verklaring van overeenstemming 
 

EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING 
(volgens Bijlage II A van de Machinerichtlijn 2006/42/EG) 

 

 
Wij,   

 
 

 
 

 

verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de machine; 
 

 
 

 

 
 

Waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met de bepalingen van de volgende 
Richtlijnen; 

 

 
 

 
 

 
En (in voorkomend geval) in overeenstemming is met de volgende normen)of andere normatieve 

documenten; 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

n.v.t. 

Van der Ende Pompen 

Aartsdijkweg 23 
2676 LE Maasdijk 

Nederland 

Enfan® 

Machinerichtlijn   2006/42/EG 
Laagspanningsrichtlijn   2006/95/EG 
EMC richtlijn    2004/108/EG 

Nederland 
Maasdijk 
14 januari 2020 

L. van der Ende 
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Bijlagen 
• Montagebeugels Enfan 

• CE verklaring ventilator 
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CE verklaring ventilator 
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Notitie  
 


