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OMSCHRIJVING

Alle HOPPER D-Serie Residentiële toestellen zijn 
uitgerust met dezelfde sturing. De paramaters van 
deze sturing kunnen aangepast worden met behulp 
van de service tool hardware en software.

BENODIGDHEDEN
- PC met service tool software (bij eerste gebruik is een 
internetverbinding nodig!) (Link naar software: Service 
tool)
- Service tool connector + usb convertor + ethernet kabel

STAPPENPLAN

Stap 1: Stroomvoorziening

Om aanpassingen te kunnen 
aanbrengen aan de sturing 
van een toestel moet dit 
toestel voorzien zijn van 
spanning.

Stap 2: Connectie van de componenten
Als eerste wordt de ethernet kabel verbonden met de TCP/IP poort op de sturing.

Sturing D200: verwijder het paneel vooraan om 
toegang te krijgen tot de sturing (zie overzicht).

Sturing D 375 / 525: verwijder het deksel van de 
behuizing bovenop de unit. (zie overzicht).

Connectieschema: een overzicht van de 
verschillende componenten en de volgorde van 
verbinding.

Service Tool Handleiding
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Stap 3: Opstart van de software
Start de software door het 
bestand ‘I2CServiceTool.exe’ 
aan te klikken

Stap 4: Correcte COM poort selecteren
In het drop-down menu de 
juiste COM poort selecteren 
(1) (de lijst kan vernieuwd 
worden door op de knop met 
de twee groene pijltjes (2) te 
klikken). Eenmaal de juiste 
poort geselecteerd kan er 
verbinding gemaakt worden 
met het toestel (3).

Stap 5: Benaming van de variabelen updaten

Om een overzichtelijke lijst van 
instellingen te verkrijgen moet men de 
benamingen synchroniseren. Dit kan 
door in het menu Options > Edit Product… 
in de rechterbovenhoek op ‘Download 
Names’ (1) te klikken. Vervolgens 
kunnen de namen gekopieerd worden 
(2) en opgeslaan (3).

Als laatste moet dan enkel nog de 
verbinding geupdate worden. Dit kan 
door de knop met de blauwe pijl aan te 
klikken.

Stap 6: Aanpassen instellingen
Eenmaal de software correct opgesteld is 
kunnen de waarden van settings eenvoudig 
aangepast worden door een nieuwe waarde te 
typen en te bevestigen met ENTER.

Een lijst met relevante variabelen is terug te 
vinden op de website.
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OMSCHRIJVING

Parameterlijst

De instellingen van de HOPPER D-serie Residentiële 
toestellen kunnen aangepast worden met behulp van 
de Service tool. Hieronder volgt een lijst van de meest 
relevante parameters die gewijzigd kunnen worden.

o Low speed supply [#63]
o Low speed exhaust [#64]
o Medium speed supply [#65]
o Medium speed exhaust [#66]
o High speed supply [#67]
o High speed exhaust [#68]
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Inblaas debiet - Lage stand ('Away')
Uitblaas debiet - Lage stand ('Away')
Inblaas debiet - Medium stand ('Home')
Uitblaas debiet - Medium stand ('Home')
Inblaas debiet - Hoge stand ('Party')
Uitblaas debiet - Hoge stand ('Party')
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De D200 unit is het kleinste toestel van het HOPPER 
Gamma met top aansluitingen. De unit is ontworpen 
om een gedeelte van de energie van de afgezogen 
lucht in een ventilatiesysteem terug te winnen. De terug 
gewonnen energie wordt onmiddellijk overgedragen 
aan de toegevoerde verse lucht, wat de behoefte aan 
extra verwarming of koeling doet afnemen.

STANDAARDUITVOERING

Sturing

Uitblaas ventilator

Inblaas ventilator

Deze ventilator zuigt de ‘natte’ lucht 
aan uit de woning en blaast deze uit 
naar buiten. Ook omschreven als 
‘Exhaust Air’.

Deze ventilator zuigt ‘droge’ lucht aan 
van buiten via de warmtewisselaar en 
blaast deze naar binnen in de woning. 
Ook omschreven als ‘Supply Air’.

De sturing verzorgt de regling van het 
toestel en bevat ook de connectie voor 
het aansluiten van een PC

Antenne
De antenne garandeert de draadloze RF 
connectie met de afstandsbediening 
en sensoren (CO2, RH, ...)

Warmtewisselaar
De warmtewisselaar recupereert de 
warmte uit de ‘natte’ lucht om de 
‘droge’ lucht op te warmen.

Bypass
De bypass maakt het mogelijk om de 
warmtewisselaar te omzeilen indien 
nodig (‘free cooling’).

Filters
De filters verzorgen een gezonde 
luchtkwaliteit van de binnenkomende 
lucht en voorkomen de uitstoot van 
vuile lucht.

HOPPER D200 | Overzicht

04



NL FR

Warmtewisselaar

De D375 en D525 units zijn de grotere varianten in 
het HOPPER Gamma met top aansluitingen. Qua 
afmetingen verschillen enkel de flensaansluitingen.

STANDAARDUITVOERING

Uitblaas ventilator

Inblaas ventilator

Deze ventilator zuigt de ‘natte’ lucht 
aan uit de woning en blaast deze uit 
naar buiten. Ook omschreven als 
‘Exhaust Air’.

Deze ventilator zuigt ‘droge’ lucht aan 
van buiten via de warmtewisselaar en 
blaast deze naar binnen in de woning. 
Ook omschreven als ‘Supply Air’.

De sturing verzorgt de regling van het 
toestel en bevat ook de connectie voor 
het aansluiten van een PC

Sturing

De warmtewisselaar recupereert de 
warmte uit de ‘natte’ lucht om de 
‘droge’ lucht op te warmen.

Bypass ruimte
De bypass maakt het mogelijk om de 
warmtewisselaar te omzeilen indien 
nodig (‘free cooling’).

Filters

De filters verzorgen een gezonde 
luchtkwaliteit van de binnenkomende 
lucht en voorkomen de uitstoot van 
vuile lucht.

Hopper D375 - D525 | Overzicht
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OMSCHRIJVING

STAPPENPLAN

De D375 / 525 unit kan omgebouwd worden van de 
standaard linkse uitvoering (= motoren links) naar 
een rechtse uitvoering (= motoren rechts). Om dit te 
bereiken worden de voorste en achterste wanden 
gewisseld.

Verwijder de 4 schroeven (2 links, 2 rechts) in het 
voorste paneel

BENODIGDHEDEN
- Kruis schroevendraaier

Stap 1: Verwijder voorste paneel

Stap 2: Verwijder achterste paneel

Verwijder de 6 schroeven (2 links, 2 rechts, 1 boven, 1 
onder) in het achterste paneel

D375 / 525 - Ombouwen links / Rechts
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Stap 3: Wissel de panelen en remonteer ze

Plaats het achterste paneel aan de 
voorzijde en het voorste paneel aan 
de achterzijde. Monteer beiden met de 
bijhorende schroeven. Het toestel is nu 
klaar om geplaatst te worden.

Om het toestel extra te ondersteunen bij 
rechtse montage zijn er montagebeugels 
nodig! (bypass module is niet stevig 
genoeg om aan op te hangen)

Standaard Linkse uitvoering Omgebouwde rechtse uitvoering

D375 / 525 - Ombouwen Links / Rechts
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OMSCHRIJVING

Bij de D375 / 525 kan er voor elke aansluiting gekozen 
worden of deze zich bovenaan of onderaan het toestel 
bevindt.

OPGELET: de SA en EA aansluitingen moeten zich ofwel 
beiden bovenaan ofwel beiden onderaan het toestel 
bevinden. Deze kunnen niet afzonderlijk gewisseld worden. 
Zie handleiding: “Omwisselen boven/onder motoren”

BENODIGDHEDEN
- Kruis schroevendraaier

STAPPENPLAN - OMWISSELING FLENZEN

Stap 1: Maak de flens los

Stap 2: Verwijder de afdekplaat en stop onderaan

Stap 3: Wissel de 2 om en remonteer beiden

Verwijder de 4 
schroeven en de 
afdekplaat. Wrik 
daarna de stop 
voorzichtig los.

Bevestig de flens met 
de 4 schroeven op 
de gewenste positie. 
Plaats de stop in de 
af te dekken opening 
en herbevestig de 
afdekplaat met de 4 
schroeven.

D375 / 525 - Ombouwen Boven/Onder aansluiting
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OMSCHRIJVING

Om de Supply Air (SA) en Exhaust Air (EA) aansluitingen 
van boven naar onder te kunnen verplaatsen dienen 
de bijhorende ventilatoren ondersteboven in de unit 
gemonteerd te worden. Hieronder volgt de procedure.

BENODIGDHEDEN
- Kruis schroevendraaier

STAPPENPLAN

Stap 1: Verwijder het paneel vooraan én de bypass ruimte.

Stap 2: Verwijder de warmtewisselaar en bijhorende dichtingsrooster

• Verwijder het paneel 
vooraan.

• Koppel de draden van de 
bypass-kleppen los (noteer 
de positie van de draden!)

• Schroef de bypass ruimte los

• Nu de klep losgekoppeld is en de bypass ruimte verwijderd kan het dichtingsrooster weggenomen worden. Deze kan 
eenvoudigweg uit de behuizing geschoven worden.

• Verwijder de warmtewisselaar eveneens door deze uit de behuizing te schuiven.

D375 / 525 - Omwisselen boven/onder motoren
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Stap 3: Verplaats de module met de ventilatoren totdat de bekabeling vrij is
Beide ventilatoren zitten 
links in het toestel in een 
verwijderbare module 
gemonteerd. Schuif deze 
module naar voor totdat 
de bekabeling links van 
de module bereikbaar is.

• Beide ventilatoren zijn 
gekoppeld met 2 connectoren: 
3-aderige stroomvoorziening 
en 4-aderige stuurspanning. 
Verwissel beide connectoren.

• De toevoer ventilator wordt 
dus de afvoer ventilator en 
omgekeerd.

Stap 4: Verwissel de elektrische connecties van de ventilatoren

• Los de kabelhouders zodat de module vrij 
kan bewegen

• Roteer de module 180° zodat de openingen 
voor de ventilatoren zich onderaan bevinden

• Plaats de module opnieuw in de unit. Schuif 
deze terug tot op zijn plaats zonder de 
bekabeling te beschadigen

• Doorloop stap 2 en 1 opnieuw in omgekeerde 
volgorde. Dit wil zeggen: plaats de 
warmtewisselaar, dichtingsrooster en bypass 
ruimte opnieuw. Verbind de bedrading van de 
bypass kleppen

Stap 5: Roteer de module 180° graden en remonteer

Stap 6: Verplaats de flenzen
• Als laatste moeten de flenzen van 

bovenaan naar onderaan verplaats 
worden.

• Zie hiervoor de handleiding: Omwisselen 
boven / onder aansluitingen

D375 / 525 - Omwisselen boven/onder motoren
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OMSCHRIJVING

Onze HOPPER D-serie toestellen kunnen uitgebreid 
worden met draadloze (RF) sensoren (CO2, RH, ...). 
Onderstaand de procedure voor de RH sensor.

STAPPENPLAN

Stap 1: Plaats de meegeleverde batterijen in de sensor

Stap 2: Voorzie het ventilatietoestel van spanning

Om de sensor te kunnen koppelen 
dient het ventilatietoestel voorzien 
te zijn van spanning. Plug het toestel 
daarom in aan de netspanning.

BELANGRIJK: de sensor dient 
gekoppeld te worden binnen de 
eerste 5 min na het inschakelen 
van het ventilatietoestel. Indien 
er al langere tijd verstreken is 
dient het toestel opnieuw los- en 
aangekoppeld worden van het net.

Stap 3: Koppelen + bedienen

Bedienen: de sensor wordt bediend aan de hand van 
een ‘touch’-knop rechts onderaan. De touch knop staat 
toe om te schakelen tussen de verschillende modi: 
‘Away’, ‘Home’, ‘Boost’ en ‘Auto’ = Gebruik Sensor.

Koppelen: om de sensor in koppelingmodus te 
brengen dient de ‘touch-knop’ een aantal keer ingedrukt 
te worden totdat de ‘indicatie-led’ brandt onder de 
‘Auto’-stand. Daarna dient de ‘touch-knop’ gedurende 
een 4-tal seconden ingedrukt te worden, totdat de 
‘status-led’ (uiterst links) rood/wit knippert. De knop 
mag losgelaten worden. De sensor zal automatisch 
koppelen. Een groen status-led bevestigt de koppeling.

Hopper D-Serie - Connecteren RH Sensor
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OMSCHRIJVING

Onze HOPPER D-serie toestellen kunnen uitgebreid 
worden met draadloze (RF) sensoren (CO2, RH, ...). 
Onderstaand de procedure voor de CO2 sensor.

STAPPENPLAN

Stap 1: Connecteer de sensor met netspanning

Stap 2: Voorzie het ventilatietoestel van spanning

Om de sensor te kunnen koppelen dient het 
ventilatietoestel voorzien te zijn van spanning. 
Plug het toestel daarom in aan de netspanning.

BELANGRIJK: de sensor dient gekoppeld 
te worden binnen de eerste 5 min na het 
inschakelen van het ventilatietoestel. Indien 
er al langere tijd verstreken is dient het toestel 
opnieuw los- en aangekoppeld worden van het 
net.

Stap 3: Koppelen + bedienen (idem als RH sensor)

Bedienen: de sensor wordt bediend aan de hand van een ‘touch’-knop rechts 
onderaan. De touch knop staat toe om te schakelen tussen de verschillende 
modi: ‘Away’, ‘Home’, ‘Boost’ en ‘Auto’ = Gebruik Sensor.

Koppelen: om de sensor in koppelingmodus te brengen dient de ‘touch-knop’ 
een aantal keer ingedrukt te worden totdat de ‘indicatie-led’ brandt onder 
de ‘Auto’-stand. Daarna dient de ‘touch-knop’ gedurende een 4-tal seconden 
ingedrukt te worden, totdat de ‘status-led’ (uiterst links) rood/wit knippert. De 
knop mag losgelaten worden. De sensor zal automatisch koppelen. Een groen 
status-led bevestigt de koppeling.

Hopper D-Serie - Connecteren CO2 Sensor
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OMSCHRIJVING

Onze HOPPER D-serie toestellen kunnen bediend 
worden aan de hand van een draadloze (RF) bediening.

STAPPENPLAN

Stap 1: Voorzie het ventilatietoestel van netspanning

Om de bediening te kunnen koppelen 
dient het ventilatietoestel voorzien 
te zijn van spanning. Plug het toestel 
daarom in aan de netspanning.

BELANGRIJK: de bediening dient 
gekoppeld te worden binnen de 
eerste 5 min na het inschakelen 
van het ventilatietoestel. Indien 
er al langere tijd verstreken is 
dient het toestel opnieuw los- en 
aangekoppeld worden van het net.

Stap 2: Koppelen + bedienen + fi lteralarm

Koppelen: de bediening wordt gekoppeld door de 
bovenste (of onderste) twee knoppen tegelijk in te 
drukken gedurende een 3-tal seconden.

Bedienen: elke knop op de bediening schakelt het 
ventilatoestel naar een andere stand. Links-boven: 
'Away' (laagste stand), Rechts-boven: 'Home' (middelste 
stand), Links-onder: 'Timed Boost' (hoogste stand 
gedurende 30, 60 of 90 minuten) en Rechts-onder: 'Party 
Mode' (hoogste stand).

Filteralarm Reset: na het vervangen van de fi lters kan 
het fi lteralarm gereset worden door de knoppen links-
boven en recht-onders tegelijk in te duwen gedurende 
een 3-tal seconden.

Stap 3: Indicatie Led

Hopper D-Serie - Draadloze Bediening
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De HOPPER D-serie toestellen hebben een aantal 
uitbreidingsmogelijkheden die hieronder toegelicht 
worden. 

3- STANDENSCHAKELAAR

Beide aansluitingen verlopen gelijkaardig.
• Er is geen externe voeding nodig!
• De bedrading moet geschikt zijn voor 

230 V spanning
• De laagste stand (stand 1) wordt niet 

verbonden. Een open contact wordt 
door de sturing ingelezen als de laagste 
stand

• Tussen het schakelen is er een vertraging 
van een 5-tal seconden. Houdt dit in 
gedachten tijdens het testen.

• De schakeling gebeurt bij terminal X9

NIKO HOMECONTROL

MODBUS

Er is een uitbreidingsmodule ( 
Bridge BRDG-02R13 ) beschikbaar 
die het mogelijk maakt om modbus 
te communiceren met de eco+ top 
toestellen via RF (draadloos).

De module maakt het mogelijk om 
een bedraad rs485 modbus protocol 
te converteren naar een RF signaal.

De Module werkt op 5 -24 V AC / 
DC en wordt verbonden met het 
gebouwbeheersysteem.

De lijst met modbus variabelen is 
beschikbaar via de website.

Hopper D-Serie - Opties
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