
Inregelen BoxStream+, 
BoxStreamRF+ en BoxStream II

BoxStream+, RF+ en II woonhuisventilator

Mechanische aansluitingen

1. Sluit de kanalen aan op de BoxStream+, BoxStreamRF+ of BoxStream II woonhuisventilator.
2.  De zuig- en persaansluiting moeten altijd aangesloten worden op een recht kanaal met een 

lengte van tenminste 90 cm.
3. Monteer de installatie met zo min mogelijk luchtweerstand en vrij van lekkage.
4. Minimaliseer het gebruik van fl exibele leidingen.
5. Dop de niet gebruikte openingen aan de zuigzijde af.
6. Sluit de persmond altijd aan op een ontluchtingsvoorziening/dakkap.
7.  Monteer de BoxStream+, BoxStreamRF+ of BoxStream II woonhuisventilator aan een wand
 of plafond met een massa van minimaal 200 kg/m2.
8. Pas minimaal 0,5 meter akoestisch fl exibele slang toe op zowel zuig- als persaansluiting.

Inregelen BoxStream+ en BoxStreamRF+

1. Sluit de ramen en deuren.
2. Open de ventilatieroosters aan de gevelzijde (in en boven ramen).
3. Zet alle ventielen in de nulstand (open).
4.  Zet het systeem in de MAX-stand.
5.  Meet de lucht over alle ventielen.
6.  Bepaal de som van de capaciteit van alle ventielen.
7.  Vergelijk de som van de capaciteit met de benodigde capaciteit voor de woning.
8.  Komt de gemeten capaciteit overeen met de benodigde capaciteit, regel dan de ventielen per   
 verblijfsruimte af. Begin met het verste afzuigpunt.
9.  Is de capaciteit te hoog of te laag, stel dan met behulp van de DIP-switch op de hoofdbediening  
 en de capaciteitsgrafi ek de juiste capaciteit in.
10. Na aanpassen van de DIP-switch is het noodzakelijk ongeveer 5 seconden de spanning van de   
 BoxStream woonhuisventilator en de hoofdbediening te verbreken.
11. Meet daarna het systeem opnieuw in en regel de individuele ventielen af.

BUVA BoxStream 5

Snelheid / drukval selectie
Op de hoofdbediening van BoxStream+ BoxStreamH2O en BoxStream RF+ kan met behulp van dipswitch de snelheid 
van de ventilator worden ingesteld. De standaard ingestelde snelheid is 5. Afhankelijk van de drukval in het 
kanalenstelsel  kan een hogere of lagere snelheid gekozen worden. Bij BoxStream II kan de ventilator volledig 
traploos ingeregeld worden via de hoofdbediening. (Zie voor exacte instelling BoxStream+, BoxStream RF+ en 
BoxStream II de gebruikers- en installatiehandleiding die bij elke BoxStream wordt meegeleverd).

Snelheid Opgenomen vermogen Opgenomen stroom Cos.ϕ
  Watt A (-)
 1 21 0,17 0,54

 2 27 0,22 0,55

 3 33 0,27 0,54

 4 39 0,32 0,53

 5 48 0,37 0,55

 6 55 0,44 0,54

 7 73 0,58 0,55

Geluidswaarden BoxStream in dB per oktaafband 

 Stand 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz

 1 60 59 52 44 37 33 33

 2 63 63 54 46 43 38 34

 3 66 65 59 50 47 43 37 

 4 68 68 62 54 51 48 41 

 5 70 71 67 59 54 52 43 

 6 74 74 70 64 58 55 47

 7 80 78 76 69 64 61 53

Snelheid selectie 
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Tabel DIP-switch standen

DIP-switch 
hoofdbediening

Connector 
hoofdbediening

BoxStream+ en RF+ hoofdbediening



Inregelen BoxStream II

1.  Sluit ramen en deuren.
2. Open de ventilatieroosters aan de gevelzijde (in en boven ramen).
3. Zet alle ventielen in de nulstand (open).
4. Zet het systeem in stand 4.
5. Meet de lucht over alle ventielen.
6. Bepaal de som van de capaciteit van alle ventielen.
7. Vergelijk de som van de capaciteit met de benodigde capaciteit voor de woning.
8. Komt de gemeten capaciteit overeen met de benodigde capaciteit, regel dan de ventielen op verblijfsruimte af.  
 Begin met het verste afzuigpunt.
9. Is de gemeten capaciteit te hoog of te laag, stel dan het systeem opnieuw in. (Zie ‘Aanpassen van de capaciteit  
 BoxStream II’.) Gegevens over de verschillende instelstanden zijn af te lezen in de capaciteitsgrafi ek.   

 Snelheid 1 komt overeen met instelling 40%
 Snelheid 2 komt overeen met instelling 50% 
 Snelheid 3 komt overeen met instelling 60% 
 Snelheid 4 komt overeen met instelling 70% 
 Snelheid 5 komt overeen met instelling 80% 
 Snelheid 6 komt overeen met instelling 90%
 Snelheid 7 komt overeen met instelling 99% 

10. Na aanpassen van de instelling van de capaciteit is het noodzakelijk ongeveer 5 seconden de spanning van   
 de BoxStream woonhuisventilator en de hoofdbediening te verbreken.
11. Meet daarna het systeem opnieuw in en regel de individuele ventielen af.

Aanpassen van capaciteit BoxStream II

1.  Zet het systeem in stand 4.
2. Druk  minimaal 3 seconden in. De standaanduiding gaat nu knipperen.
3. Met behulp van + en – kunt u de aan te passen stand selecteren.
4. Kies hiervoor altijd stand 4.
5. Na indrukken van  gaat het ingestelde percentage knipperen (default dit is 75%).
6. Met behulp van + en – is de default instelling aan te passen.
7. Pas deze aan.

 Stand 4 van het systeem is standaard op 75% ingesteld. Het is niet mogelijk stand 4 lager in te stellen dan  
 stand 3. Om stand 4 lager in te stellen dan 40% (standaard instelling van stand 3) dient u dus eerst stand 3  
 aan te passen.

8. Om de instellingen op te slaan drukt u minimaal 3 seconden op .

Inregelen BoxStream+, 
BoxStreamRF+ en BoxStream II

BoxStream II hoofdbediening


