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1 - AANDACHT VOOR DE VEILIGHEID(BEVEILIGING) / BEHANDELING

1.1 Meerderheden
De installatie, de ingebruikneming en de exploitatie van interview(onderhoud) van dit materiaal/apparatuur) kunnen gevaarlijk zijn 
als we geen rekening houden met bepaalde factoren(mailmen) passende(vreemde) bij de installatie zoals de aanwezigheid van 
spanningen en elektrische componenten en de plaats van opzetten(aanwezigheid).

De enigen die van installateurs en de speciaal opgeleide(gevormd) en gekwalificeerde technici, na een opleiding(vorming) gaan 
dieper in op het betrokken product zijn toegelaten te installeren(betalen) en in gebruik te nemen dit materiaal/apparatuur).

Tijdens de interventies van de dienst(dienst), is het raadzaam om te voldoen aan alle voorschriften en de instructies die worden 
weergegeven in de maintenance handboeken, op etiketten of in de gebruiksaanwijzing die bij het gehele materiaal/apparatuur), 
evenals alle andere toepasselijke veiligheidsvoorschriften.

- Voor alle verordeningen(betalingen) van de veiligheidscodes.
- Voer(Slijtage) een veiligheidsbril en werkhandschoenen
- traktatie(Bewerken) met voorzorg de zware en logge apparatuur tijdens het optreden van hijs-, en poseren(installatie) op de 
grond

1.2 Bescherming tegen de elektroshocks
Alleen gekwalificeerd personeel volgens de aanbevelingen van het CIS ( International Electric Committee(Commissie) toegang 
hebben tot de elektrische componenten. Het is in het bijzonder aanbevolen om alle voedingen van de eenheid (eenheid) vóór elke 
interventie. Knip de belangrijkste voedsel(voeding) door middel van de sectionneur of de stroomonderbreker.

Belangrijk: onderdelen waarbij(vormen) het regelsysteem V300 bevatten van de elektronica. Als zodanig, ze kunnen 
genereren elektromagnetische storingen of verstoord worden (dwanggedachten) als zij geen geïnstalleerd(opgelost) en 
gebruikt volgens de instructies
Belangrijk: dit materiaal/apparatuur) is in overeenstemming met de essentiële eisen van de richtlijn door gebruik van de 
volgende normen:
- Elektromagnetische compatibiliteit: 2014 / 30 / EU
- Low-voltage Richtlijnen: 2014 / 35 / EU
- richtlijn betreffende de beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in de elektrische en elektronische apparatuur 
( Ro Hs): 2011 / 65 / EU

1.3 Gebruik
Dit toestel is niet te gebruiken door personen (inclusief kinderen) waarvan de fysieke, zintuiglijke capaciteiten, of geestelijk 
worden verlaagd, wanneer mensen afgestoten ervaring(experiment) of kennis hebben, tenzij ze in staat waren om te profiteren, 
door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid (security), voor een toezicht (toezicht) of voor voorbereidende 
instructies betreffende het gebruik van het apparaat.
Het is raadzaam om te kijken naar de kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet spelen met het apparaat. Alle werkzaamheden van 
onderhoud of reiniging moet niet worden gerealiseerd door kinderen zonder toezicht.

1.4 Waarschuwingen en gevaren :
Volg onderstaande voorzorgsmaatregelen en instructies om zowel uw eigen veiligheid te garanderen als die van uw omgeving en 
om uw apparaat te beschermen tegen eventuele schade.

Waarschuwing : het apparaat moet worden aangesloten op een elektrische installatie die voldoet aan de 
geldende landelijke normen. Deze installatie moet zijn voorzien van een overspanningsbeveiliging en een 
aardlekbeveiliging.

Waarschuwing : voor uw veiligheid is het verplicht het apparaat altijd uit te schakelen en de stekker uit het 
stopcontact te halen voordat u er technische werkzaamheden aan uitvoert.

Waarschuwing : de veiligheid van dit product wordt alleen gewaarborgd zolang het gebruikt wordt waar het 
voor bedoeld is. Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

Het PRODUCT mag allen binnen gebruikt worden, op een hoogte van minder dan 2000 meter (dus niet hoog 
in de bergen).
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2 - V300

De V300 regeling is een regeling van CIAT voor de besturing van niet-autonome koelterminalunits (UTA, cassettes...) voor 
toepassingen met 2 buizen, 2 buizen / 2 draden, 4 buizen met gerecyclede lucht.

Hiermee kan een tijdprogramma worden aangehouden (aansluiting op de V300 zonetimer, als optie) en is een master/slave 
functie mogelijk. De regeling stuurt motoren voor thermische regelkranen van 230 V aan.

Het V300 systeem bestaat uit een in de comfortunit geïntegreerde regelaar en een bedieningsapparaat waarmee de 
instelpunten en werkingsmodi kunnen worden geregeld.

De terminal is beschikbaar voor wandmontage (aan te sluiten door de installateur), inbouwmontage (in de fabriek gemonteerd 
en aangesloten) of draadloos (terminal + ontvanger als set geleverd)
Belangrijkste functies:
- PI-actie
- Bediening van een ventilator met 3 snelheden HEE, automatisch of handmatig.
- Automatische omschakeling verwarming / koeling, met omschakelsensor (toepassing met 2 buizen).
- 2 potentiaalvrije ingangen voor venstercontact, alarm of timer.
- 4 werkstanden: Comfort / Eco / Vorstvrij / Uit

Eubac-certificering
• De regelaar V300 is Eubac-gecertificeerd onder licentie nr. 215472
• De corresponderende CA-waarden zijn:
 Toepassingen: → 2 buizen:    Warm: 0,1  Koud: 0,1
   → 2 buizen- 2 draden:   Warm: 0,2  Koud: 0,1
   → 4 buizen:    Warm: 0,1  Koud: 0,1

• Labeling: AA
NB:
- Deze waarden zijn verkregen met de NTC-sonde voor de aanzuigtemperatuur van CIAT van 10k Ω bij 25 °C
- Deze waarden zijn na te lezen op de website van de Eubac-certificering http://www.eubaccert.eu

Algemeen gevaar - Bij het niet naleven van de instructies, bestaat het risico op schade aan de apparaten.

Elektrisch gevaar - Bij het niet naleven van de instructies, bestaat het risico op elektrocutie en lichamelijk 
letsel.

Lees de instructies in de handleiding.

Lees de instructies in de handleiding.

Beveiliging De beveiligingen tegen overbelasting, kortsluiting of aardlekken moeten voldoen aan de geldende norm en moeten 
deel uitmaken van het gebouw waar het apparaat in is geïnstalleerd. De hoofdschakelaar moet overeenkomen met een nominale 
stroomsterkte in Ampère horend bij het gekochte CIAT-apparaat.

Afvalverwijdering binnen de EU door particuliere gebruikers.

Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat het product niet bij uw huishoudelijk afval gegooid mag 
worden. In plaats daarvan is het uw verantwoordelijkheid uw afval naar een speciaal inzamelpunt te brengen voor 
het recyclen van elektrische en elektronische apparaten. Het gescheiden inzamelen en recyclen van uw afval op 
het moment van verwijderen draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en staat garant voor recycling 
met respect voor het milieu en de volksgezondheid. Voor meer informatie over het dichtstbijzijnde inzamelpunt 
kunt u contact opnemen met uw gemeentehuis, de ophaaldienst voor huisvuil of de winkel waar u het product hebt 
gekocht.
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Na het verwarmen of het koelen, blijft de ventilator nog 2 minuten draaien om voor naventilatie van het apparaat te zorgen.

Het gaat om een integraal proportionele regeling. Deze werkt zowel op de klep(pen) als op de elektrische batterij en de 
ventilatiesnelheden (3 snelheden + Auto-stand).

3 - WERKING

Het vermogen van de eventuele elektrische batterij wordt gemoduleerd door een tijdsafhankelijk signaal op een tijdsbasis van 4 min.
Alle berekeningen vinden plaats in de regelaar. Met het bedieningsapparaat kan de ingestelde temperatuur geregeld worden, kan 
gekozen worden tussen een automatische of handmatige ventilatie, en tussen het draaien of stilstaan van het apparaat en kan de 
ruimtetemperatuur gemeten worden.
Voor de aansluiting tussen de terminal en de regelaar worden 4 draden gebruikt (2 afgeschermde getwiste paren), waarbij de 
afscherming is geaard op de comfortunit. (zie p10 & 16)
Regulering sur l'air :
La régulation V300 permet aussi un fonctionnement sur   l'air ( sans vanne )
- Dans ce cas , l' gebruik de pompes de condensats sur les appareils equipes avec ce mode de régulation reste de la responsabilité 
du clientet / ou installateur en cas de dysfonctionnement de cette pompe ( risque de débordement du bac des condensats du à l' 
irrigatie permanente de la batterie Froide ) .
- Pour les appareils verticaux equipes avec ce principe de verordening l' invloed du rayonnement permanente de la batterie d' 
échange sur la sonde ne permettra pas un fonctionnement juiste du système de verordening. A la lading du client de trouver l' 
endroit Adequat pour positionner au mieux cette sonde et ainsi garantir le bon fonctionnement des appareils .

ventiel

elektrisch *

* 2T2F Case
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4 - BEDIENINGSAPPARAAT EN DRAADLOZE TERMINAL
Digitaal 
wandbedieningsapparaat

Ingebouwd digitaal bedieningsapparaat

Draadloze wandterminal + ontvanger

1) Display:
Permanente weergave van de door de sensor gedetecteerde temperatuur, de actuele werkmode, de gekozen ventilatiesnelheid, 
de eventuele aanwezigheid van een alarm.
De gewenste temperatuur kan gewijzigd worden met de toetsen          of  

De door de sensor gemeten temperatuur verschijnt weer 8 s na de laatste druk op een van de toetsen   of 
Het toont ook foutmeldingen, signaleert het openen van vensters of een geforceerd uitschakelen waardoor een eerste diagnose 
mogelijk is.

2) Temperatuurregeltoetsen   of  . Hiermee kan de ingestelde temperatuur geregeld en de parameter- en diagnosewaarden 
geopend worden. Standaardinstelling +/- 4 °K (per parameter instelbaar)

3) Stand-by toets   . . Hiermee kan de werkstand veranderd worden (comfort, eco, vorstvrij of uit in functie van de gekozen 
instelling).

4) Ventilatietoets        . Hiermee kan de ventilatiesnelheid geselecteerd worden (Auto, 1, 2, 3) als de regelaar in de comfortstand 
staat (zie detail van de weergave hierna)

NB:
Met verschillende toetscombinaties is toegang mogelijk tot:
- parameters
- diagnose
- toetsenbordblokkering



 NL 12.54 C  NL - 6 

5 - DETAIL VAN HET SCHERM VAN DE TERMINAL DISPLAYS

 : Comfortmodus

 : Eco-modus

 : Vorstvrije modus

 : Uit-modus

 : Verwarming in bedrijf  : Koeling in bedrijf

 : Snelheden handmatige ventilatie 

 : Automatische stand 
 : Alarm en storing

 : Staafdiagram verschuiving instelpunten

6 - VERKLARING VAN DE SYMBOLEN

Warmteproductie Symbool   vaste verwarming

Koudeproductie Symbool           vaste koeling

Comfort Symbool  

Eco-stand geregeld door de zonetimer of de stand-by toets 
van de terminal (volgens parameterinstelling).

Eco-symbool  
Geen enkele indicatie van de ventilatie

Vorstvrij door venstercontact
Vorstvrij-stand geregeld door de zonetimer of de stand-by 
toets van de terminal (volgens parameterinstelling).

Vorstvrij-symbool

Geen enkele indicatie van de ventilatie

Uit-stand geregeld door de zonetimer of de stand-by toets 
van de terminal (volgens parameterinstelling).

Uit-symbool  

Geen enkele indicatie van de ventilatie

Ingestelde regeling 
Ingestelde regeling is afhankelijk van de parameterinstelling 
(standaard ± 4°K)

Ventilatie
1, 2 of 3: ventilatiesnelheid laag/midden/hoog of automatisch 
geselecteerd
AUTO: ventilatie automatisch aangestuurd door de regeling

Storing kamersensor als kamersensor voorrang heeft
Symbool

  
(zie d07 = 0.0.1)Storing retoursensor als retoursensor voorrang heeft

Gelijktijdige storing van de kamersensor en de retoursensor

Alarm opvoerpomp
Symbool

  
(zie d07 = 0.1.0)Alarm ventilatormotor (indien HEE)

Algemeen alarm 

Masterapparaat, maar verbinding met slave(s) is verbroken Symbool            (zie d07 = 1.0.0)

Masterapparaat of individueel apparaat, maar verbinding met 
zonetimer is verbroken

Symbool            (zie d08 = 2)
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7 - INSTALLATIEPARAMETERS
• De installatieparameters kunnen gewijzigd worden met behulp van ruimtethermostaten.
• Voor toegang tot de modus parameterinstellingen:
- Druk tegelijk op de toetsen         en         gedurende 5 s
→ De parameter P01 verschijnt
- Selecteer de gewenste parameter met de toetsen          en 

- Om een parameter te raadplegen: toets 

- Om een gewijzigde parameter te bevestigen: toets:

→ De gewijzigde waarde knippert gedurende 2 seconden / daarna verschijnt het parameter opnieuw vast: de nieuwe waarde is 
opgeslagen
- Om de modus parameterinstellingen te verlaten: toets 

→ Bij het verlaten van het menu "parameters" blijft dit ongeveer 2 seconden in beeld, waarna de normale weergave weer 
verschijnt
(tijd voor het opnieuw instellen van de regelaar)
• Bij geen actie gedurende meer dan 5 min. achter elkaar verlaat de terminal automatisch de modus parameterinstellingen

om terug te gaan naar de normale weergave. (eventuele wijzigingen van parameters die niet werden bevestigd door         worden 
niet opgeslagen).

Parameter Naam Uitleg Regelbereik Standaardwaarde
Param. schrijven 

over slave

P01 Zonenummer Met dit zonenummer kan de link worden gemaakt met de 
zonetimer V300 1...6 1 X

P02 Comfort instelpunt 
verwarming

Instelpunt voor de regeling van de verwarming in de 
comfortstand

P04 + 0,5...P03-2,0
stappen van 0,5 19.0 X

P03 Comfort instelpunt 
koeling

Instelpunt voor de regeling van de koeling in de 
comfortstand

P02 + 2,0...P05-0,5
stappen van 0,5 26.0 X

P04 Instelpunt spaarstand 
verwarming

Instelpunt voor de regeling van de verwarming in de 
spaarstand

P53 + 0,5...P02-0,5
stappen van 0,5 14.0 X

P05 Instelpunt spaarstand 
koeling

Instelpunt voor de regeling van de koeling in de spaarstand P03 + 0,5...40
stappen van 0,5 32.0 X

P06 Instelbereik instelpunten 
comfort 

Liniaal voor de maximum verschuiving +/- van het 
instelpunt voor apparaten met kamermeting

0,0...9,0 resolutie
gedefinieerd door 

P07
4.0 X

P07 Geen instelling 
instelpunten comfort

Definieert de weergaveresolutie voor de verschuiving van 
het instelpunt comfort voor apparaten met kamermeting 0,5 : 1,0 1.0 X

P08

Werkstand geactiveerd 
door de toets 
stand-by van de 
gebruikersterminal

0 = Comfort → Uit
1 = Comfort → Vorstvrij
2 = Comfort → Eco
3 = Comfort → Eco → Vorstvrij → Uit → Comfort

0...3 1 X

P09 Temperatuurweergave 
op de terminal

Weergave van de werkelijke temperatuur op het display 
van het apparaat in de kamer: 
1 = Ingesteld 
2 = Gemeten

1 : 2 2 X

P10
Weergave van de 
verschuiving van de 
instelling

Weergave van de werkelijke waarde van de 
temperatuurverschuiving:
1 = Geen weergave (staafgrafiek)
2 = Weergeven verschuiving + staafgrafiek
3 = Weergeven instelling + staafgrafiek

1 : 2 : 3 1 X

P11

Selectie 
temperatuursensor 
(indien toepassing 
gerecyclede lucht)

Selectie van de regelsensor
0 = Voorrang retoursensor
1 = Voorrang kamersensor master 0 : 1 1 X
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Parameter Naam Uitleg Regelbereik Standaardwaarde  
Param. schrijven 

over slave

P12 Kalibrering van de 
sensor S1

Correctiefactor voor de sensor S1 - 9,9...+ 9,9
resolutie van 0,1 0

P13 Kalibrering van de 
kamersensor

Correctiefactor voor de kamersensor - 9,9...+ 9,9
resolutie van 0,1 0

P14
Actierichting van  
het hulpcontact op 
ingang D1

Het hulpcontact op ingang DI1 kan normaal gesloten zijn 
of normaal open zijn: 
0 = Normaal open
1 = Normaal gesloten

0 : 1 1 X

P15
Actierichting van  
het hulpcontact op 
ingang D2

Het hulpcontact op ingang DI2 kan normaal gesloten zijn 
of normaal open zijn: 
0 = Normaal open
1 = Normaal gesloten

0 : 1 1 X

P16 Functie van de  
ingang D1

Dankzij deze parameter kan deze ingang meerdere 
functies hebben:
0 = Niet actief voor de regeling
1 = Vorstvrij
2 = Eco
3 = Alarm
4 = Luchtzuivering lage snelheid
5 = Luchtzuivering middelste snelheid
6 = Uit

0...6 1 X

P17 Functie van de  
ingang D2

Dankzij deze parameter kan deze ingang meerdere 
functies hebben:
0 = Niet actief voor de regeling
1 = Vorstvrij
2 = Eco 
3 = Alarm (HEE-motor)
4 = Luchtzuivering lage snelheid
5 = Luchtzuivering middelste snelheid
6 = Uit 

0...6 3 X

P18 Aantal 
ventilatiesnelheden

0 = 3 snelheden alle standen
1 =  3 snelheden in comfortstand / 2 snelheden in 

spaarstand
0 : 1 0 X

P19 Ventilatie in neutrale 
zone

0 = Ventilatie uit alle standen
1 =  Periodieke heropstart in comfortstand / uit in eco- en 

vorstvrij-stand
2 = Periodieke heropstart alle standen
3 =  Permanente ventilatie in comfortstand / uit in eco- en 

vorstvrij-stand
4 =  Permanente ventilatie in comfortstand / periodieke 

heropstart in eco- en vorstvrij-stand
5 =  Permanente ventilatie in comfortstand koud / uit in 

comfortstand warm, eco- en vorstvrij-stand
6 =  Permanente ventilatie in comfortstand koud / 

periodieke heropstart in comfortstand warm, eco- en 
vorstvrij-stand

7 =  Permanente ventilatie in comfortstand koud / 
periodieke heropstart in comfortstand warm/ uit in eco- 
en vorstvrij-stand 

0...7 0 X

P20 Werking elektrische 
batterij

0 = Elektrische batterij uitgeschakeld 
1 = Elektrische batterij alleen als hoofdverwarming
2 = Alleen aanvullende elektrische batterij
3 =  Elektrische batterij alleen als hoofdverwarming + 

aanvullend

0 : 1 : 2 : 3 3 X
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8 - DIAGNOSE
Om de Diagnosemodus te openen: 

- Druk tegelijk op de toetsen         en         gedurende 5 s
 → diagnose d01 verschijnt

- Selecteer de gewenste diagnose met de toetsen         en        

- Om een diagnose te raadplegen: Toets 

- Om de Diagnosemodus te verlaten: Toets  

Diagnose Naam Uitleg

d0 Groep master / slave Aantal door de master gedetecteerde slave-regelaars (als de terminal op een slave 
is aangesloten, aantal slaves dat na die slave is aangesloten).

d1 Status van de regeling 0 = Vraag naar verwarming bezig
1 = Vraag naar koeling bezig
2 = Neutrale zone

d2 Status van de change-over 0 = Warm water
1 = Koud water
2 = Geen water (noch warm noch koud water)

d3 Status autorisatie warm / koud 011 = Warm en koud toegelaten
001 = Warm toegelaten
010 = Koud toegelaten

d4 Status autorisatie elektrische verwarming 0 = Elektrische verwarming uit
1 = Elektrische verwarming toegelaten

d5 Huidige werkstand 0 = Uit
1 = Vorstvrij
2 = Eco
3 = Comfort

d6 Aan/uit-ingang 000 = DI2 gedeactiveerd / DI1 uitgeschakeld
001 = DI2 gedeactiveerd / geactiveerd DI1
010 = DI2 geactiveerde / gedeactiveerde DI1
011 = ingeschakeld / geactiveerd DI1 DI2

d7 Alarm 000 = Geen alarm
001 = Storing sensors (kamer of retour)
010 = Alarm per D1- of D2-uitgang
100 = Geen verbinding meer met een of meerdere slaves

d8 Verbinding met zonetimer 0 = Geen verbinding sinds de laatste reset
1 = Verbinding in orde
2 = Verbinding verbroken

d9 Softwareversie regelaar

Volgorde voor het blokkeren / deblokkeren van het toetsenbord:

- Druk tegelijk op de toetsen         en         gedurende 5 s: het toetsenbord is vergrendeld

- Druk tegelijk op de toetsen         en         gedurende 5 s: het toetsenbord is ontgrendeld
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9 - PRINCIPESCHEMA BEDRADING INDIVIDUEEL APPARAAT
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Snelheidskeuze op basis van ARC

Materiaal voor rekening van 
de klant Montage door CIAT 
als optie

Aansluiting klant

Per paar getwist 
afgeschermd
Aansluiting door klant indien 
component afzonderlijk 
geleverd

Meeraderige kabel

Aardklem

Massa

Verbinding regelaar / terminal: getwiste en afgeschermde kabel: zie p20

Afscherming moet worden aangesloten op klem 23, aan zijde regelaar en terminal 
Sommige problemen kunnen worden opgelost door het controleren van een paar belangrijke punten. Voer de controles uit die op 
de lijst hieronder staan voordat u de storingsdienst waarschuwt.

Let op: Na het inschakelen van de voeding van de regelaar, duurt het een paar minuten voordat de regeling van het systeem 
effectief is.. (de terminalsegmenten branden allemaal ongeveer 2 sec.)

Na een stroomonderbreking:
1. Na terugkeer van de spanning, start de regelaar in alle gevallen weer op in de comfortmodus:
 → Het volgende is dan echter niet opgeslagen:
  - De ingestelde ontheffing (gaat terug naar het middelpunt)
  - De ventilatiesnelheid (gaat terug naar Auto)
2. Foutmelding: de diagnose d07 geeft de Alarmstatus van de regelaar.
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STORING REMEDIE

GEBRUIKERSTERMINAL

Terminal schakelt uit in comfortmodus

-  Geen 230 V-voeding (controleer zekering, smeltveiligheid, aansluiting op de 
regelaar)

- Controleer de elektrische aansluiting tussen de terminal en de regelaar
Draden "5V en ┴" omgekeerd (raadpleeg het elektrisch schema)    

De terminal blijft branden op 100% (alle segmenten branden) Controleer de elektrische aansluiting tussen de terminal en de regelaar: 
Draden van klem A en B omgekeerd.

De terminal brandt, maar blijft geblokkeerd zonder Alarm en inactieve toetsen.

.  Bedradingsfout in een master/slave-groep: draden van klem A en B omgekeerd 
met de 1e slave van de lus.

. De terminal is verbonden met een slave-apparaat

. Het toetsenbord is geblokkeerd door een toetscombinatie.

Weergave 
-  Controleer de condenswaterpomp, de staat van de condenswaterbak, het 

alarmcontact voor D1 of D2.
- Zie waarde van de d07

Weergave vorstvrij Venster open of commando "Vorstvrij" via zonetimer V300

De terminal brandt, maar geen enkele toets werkt 
Toetsenbordvergrendeling: druk tegelijk op de toetsen          en           gedurende

5 sec. om het toetsenbord te vergrendelen of ontgrendelen.

COMFORTUNITS

De kleppen gaan dicht in plaats van open en omgekeerd

-  Als de regelaar net is ingeschakeld, wacht dan tot de initiatie van het systeem 
klaar is (6 minuten).

-  Controleer de elektrische aansluiting van de kleppen (raadpleeg het elektrisch 
schema).

Geen warmteproductie

- Controleer:
.  De ingestelde T°C voor de verwarming is hoger dan de gemeten en weergegeven 

temperatuur
.  In het geval van een 2-buizensysteem (alleen warmwaterbatterij) is de shunt 

aanwezig tussen de klemmen S2 en ┴ (raadpleeg het elektrisch schema)
.  de eventuele lokale change-over sensor bij omkeerbare 2-buizenbatterij is 

elektrisch goed aangesloten en het gevoelige element maakt goed contact met de 
waterintredeleiding.

.  De regelaar is goed geparametreerd (raadpleeg de procedure Parameters van de 
installatie)

-  Bij een systeem met elektrische batterij, controleer of de T°C begrenzer goed is 
ingeschakeld.

Geen koudeproductie

- Controleer of: 
.  De ingestelde T°C voor de koeling lager is dan de gemeten en weergegeven 

temperatuur
.  De klemmen S2 en ┴ zijn niet door een shunt verbonden, alleen in het geval van 

een 2-buizenkoeling met of zonder elektrische batterij
.  De eventuele lokale change-over sensor bij omkeerbare 2-buizenbatterij is 

elektrisch goed aangesloten en het gevoelige element maakt goed contact met de 
waterintredeleiding

.  De regelaar is goed geparametreerd (raadpleeg de procedure Parameters van de 
installatie)

De ventilator blijft altijd op de hoge snelheid.

- Controleer of: 
. De water intredetemperatuur correct is
. Het waterdebiet voldoende is
. De installatie correct ontlucht is
.  De parameters van de regeling geschikt zijn (proportionele band, integratietijd).
. De ventilatie niet op stand III handmatig staat.

10 - METEN VAN DE TEMPERATUUR
De V300 biedt de mogelijkheid de luchttemperatuur te regelen door middel van een retoursensor of een kamersensor (P11).
Voor zover men kan kiezen tussen de twee, heeft de kamersensor de voorkeur, want deze geeft een beter beeld van de 
temperatuur van de ruimte.

De kamersensor bevindt zich in de gebruikersterminal. Als deze wordt gebruikt, moet speciaal gelet worden op de plaats van de 
gebruikersterminal in de ruimte (niet in de zon, niet boven een apparaat dat warmte ontwikkelt, monteren op een binnenwand).

Het einde van de draaddoorvoer moet thermisch geïsoleerd zijn.
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Het kiezen van de sensor gebeurt door middel van de parameter P11 (= 0: retoursensor; = 1: kamersensor).
Als de geselecteerde sensor defect is, neemt de andere sensor het automatisch over. Een symbool           verschijnt op het scherm 
en de storing is ook te raadplegen in de diagnosevariabele d07.
De meting van de sensor kan worden gecorrigeerd door middel van de parameter P12 (retoursensor) of P13 (kamersensor).

11 - KENMERKEN VAN DE DOOR DE V300 GEBRUIKTE SENSORS
Alle sensoren van de V300 (retour, change-over) hebben dezelfde kenmerken

Temperatuur °C 5 10 15 20 25 30 35

Weerstand Ohm 22 050 17 960 14 690 12 090 10 000 8 313 6 940

12 - METEN VAN DE WATERTEMPERATUUR
De comfortunits met 2 buizen warm/koud kunnen een sensor hebben voor het meten van de watertemperatuur (of change-over 
sensor). Hij moet door de installateur voor de 4-weg klep worden geplaatst (aan de kant van het watercircuit). Deze wordt op de 
leiding bevestigd met klemmen en onder de thermische isolatie van de leiding geplaatst.

Plaats en werking van de change-over sensor

Sensor

Motor van het waterregelventiel

3-weg waterregelventiel 
met ingebouwde 
bypass (ook wel 4-weg 
waterregelventiel 
genoemd) 

Isolatiemateriaal
Wateraanvoerleiding

Montageklem

Sensoradapter

Sensor

min.  
20 cm

15
0 

cm

15
0 

cm

- Algoritme van de werking van de change-over:
•  Als de change-over sensor een watertemperatuur meet die 7 °C (P48 regelbaar) hoger is dan de kamertemperatuur, wordt het 

water als warm beschouwd.
•  Als de change-over sensor een watertemperatuur meet die 4 °C (P49 regelbaar) lager is dan de kamertemperatuur, wordt het 

water beschouwd als koud.
• Als de change-over sensor een watertemperatuur meet die tussen deze 2 waarden is, wordt het water als neutraal beschouwd.

- Werking van de change-over met water op neutrale temperatuur:
In deze situatie en als de regelaar nodig is, start de V300 ieder uur een testcyclus op de klep om de beschikbare watertemperatuur 
voor het netwerk te controleren (100% openen van de klep om watercirculatie in de batterij van de terminalunit toe te laten).
- Als deze temperatuur niet varieert, verandert de status van de V300 niet.
-  Als deze temperatuur varieert en terugkeert naar de hiervoor beschreven omstandigheden, staat de V300 opnieuw zijn 

regelcyclus toe.
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Let op: de change-over sensor meet de contacttemperatuur van de leidingen. Er is altijd een verschil tussen de werkelijke 
watertemperatuur en deze contacttemperatuur. Er moet voldoende watercirculatie zijn om het omschakelen te kunnen garanderen.

Voor P47 = 1, als niets is aangesloten op de klemmen S2 en ┴, dan neemt de regelaar aan dat het water dat in de batterij 
circuleert nog steeds koud is. Als een shunt is gemonteerd tussen deze aansluitingen, dan neemt de thermostaat aan dat het 
water in de batterij altijd warm is.

Voor P47 = 0, wacht de regelaar op de waarde van de watertemperatuur uit de zonetimer V300 om te kunnen beginnen met 
verwarmen of koelen (als geen waarde wordt ontvangen, start hij standaard met verwarmen ter beveiliging van de verwarming en 
met het oog op vorstbeveiliging, of standaard met koelen voor toepassingen met 2 buizen + 2 draden).

13 - DRAADLOZE TERMINAL
. De draadloze terminal kan alleen gebruikt worden in combinatie met een radio-ontvanger.
.  De radio-ontvanger wordt bij de set geleverd en moet vooraf worden geïnstalleerd op de comfortunit met behulp van de bij de 

set geleverde steunlip
.  De functies van de terminal zijn hetzelfde als die van de bedrade wandterminal. Deze wordt op dezelfde manier aan de wand 

bevestigd (zie afmetingen en boorgaten).
. De ontvanger en de terminal wisselen periodiek informatie uit (instelpunten, ventilatiesnelheid...)
Deze uitwisselingen kunnen langer duren dan met een bedrade terminal en enkele seconden duren.
.  De draadloze terminal werkt met 2 alkalinebatterijen van het type LR03 (meegeleverd). Aangeraden wordt deze batterijen 

eenmaal per jaar te vervangen (afhankelijk van het gebruik).
Batterij
- 2 alkalinebatterijen van het type LR03/AAA 1,5V
- Houd rekening met de min-/pluspool
- De bijgeleverde batterijen zijn niet oplaadbaar

Let op, het plaatsen van een verkeerde batterij kan leiden tot een explosie. Verwijder gebruikte batterijen volgens de instructies. 
Zet het product na het wisselen van de batterijen weer correct en volledig in elkaar.

BELANGRIJKE INFORMATIE voor Zwitserland: voor batterijen geldt bijlage 4.10 van norm SR 814.013.

Configuratie van de terminal met zijn ontvanger
. Radio-ontvanger: 
Controlelampje 1 (blauw) :  - Knippert = ontvanger niet gekoppeld
                    - Brandt = koppelen (of ontkoppelen) bezig
                    - Uit = ontvanger gekoppeld
Controlelampje 2 (oranje) :  - Knippert bij ontvangst of verzending van informatie
       - Regelmatig knipperen = verlies van communicatie tussen de ontvanger en de aansluiting
Controlelampje 3 (groen) :  - Geeft de comfortmodus van de unit aan (na voltooiing van het koppelen)
     - De knop van de ontvanger dient dan als aan/uit-knop voor het apparaat
     - Comfortstand: controlelampje brandt / Uit voor alle andere standen.
. Als de terminal niet is gekoppeld aan een ontvanger, wordt het volgende weergegeven: "CF 0"
. Als de terminal "CF 1" weergeeft, is deze gekoppeld aan een ontvanger: 
toegang tot het configuratiemenu door de toets          gedurende 5 sec. in te drukken.

. Bij het inschakelen:  
     - De helderziende(licht) 1 blauwe(heeft onder aan) van de ontvanger knippert snel
     - Zet de ontvanger in configuratiemodus door de toets gedurende 5 sec. De helderziende(licht) 1 blauwe(heeft 
onder aan) wordt langzaam onderuit
- Op de terminal : 

• Druk op de toets         : in beeld verschijnt nu "Add": het koppelen is gestart (ongeveer 5 tot 8 sec.)
• Aan het eind van het programma keert de terminal terug naar de normale schermweergave (temperatuurweergave …) 
     - Het controlelampje 1 op de terminal gaat uit
     - Het controlelampje 3 op de terminal gaat branden als de comfortmodus wordt geactiveerd op de terminal  
                                  (uit voor alle andere modi)
     - Zo kan met de knop van de ontvanger (die dan dienst doet als aan-uit/knop) de verbinding tussen het  
       apparaat en de terminal (via de weergave van de actuele modus) worden gecontroleerd
     - In het configuratiemenu wordt dan "CF 1" weergegeven 
- Om de reeds gemaakte verbindingen tussen een terminal en een ontvanger te verwijderen:
     - Ter hoogte van de terminal: ga naar de configuratiemodus (toets          gedurende 5 sec.) totdat "CF 1"  
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14 - FUNCTIE MASTER/SLAVE

Druk op de toets          : in beeld verschijnt nu "dEL"

De deconfiguratie vindt automatisch plaats. Het programma is afgelopen zodra "CF O" in beeld verschijnt. Vanaf dat moment is 
de terminal en zijn receptor zijn désappairés. .

In verschijnt case " CF2 " op het scherm , betekent dit dat de terminal heeft désapairage gedaan tijdens de communicatie met de 
ontvanger was gebroken 

In dit geval :

→ Druk op de knop opnieuw         teneinde het " CF 0 " display ( CF = 0 désapairé terminal) bezitten 

→ Désapairer de ontvanger individuele manier : druk op de knop 5s   receptor . De blauwe LED ( 1 ) snel knippert .

De ontvanger is désappairé .

Een master kan tot 15 slaves aansturen.
Vanaf het masterapparaat vertrekken twee draden + afscherming die naar de eerste slave gaan. Vanaf de eerste slave vertrekken 
twee draden + afscherming die naar de tweede slave gaan, etc.
Vanaf de laatste slave hoeven geen draden meer te vertrekken. De afstand tussen 2 regelaars mag niet groter zijn dan 30 m.  
(zie kenmerken van de kabels p16)
De master wisselt met de slaves de volgende gegevens uit: 
 ● Instelpunten 
 ● Temperatuur van de lucht 
 ● Temperatuur van het water 
 ● Actuele modus 
 ● Handmatige ventilatiesnelheid 
 ● Status van de ingangen D1 en D2.
Het is mogelijk (via P11) om op de retourluchtsensor slave-apparaten te regelen (bijvoorbeeld in geval van open-space).
Een slave hoeft niet over een kamermodule te beschikken.
De werking als gevolg van de gecombineerde statussen Uit, Vorstvrij, Eco, Comfort, venster open, tussen de master en de slave 
moet het energieverbruik maximaal terugdringen.
Inbedrijfstelling van een master-/slavegroep:
. De detectie van master- en slave-apparaten verloopt automatisch.
 → De master bevindt zich bovenaan de master-/slavebus
 →  Bij het inschakelen van de lus detecteert de master automatisch de daarna aangesloten slaves hiervan  

(zie onderstaand bedradingsschema)
 → Controleer het aantal slaves dat met de Master is verbonden via de diagnose d00
 → Als het aantal niet overeen komt: controleer de aanwezige bedrading
 →  Stel de eventuele parameters in de Master (nieuw instelpunt,...)/ ze worden automatisch doorgestuurd naar de 

verbonden slaves. Zie lijst (p7 en 8)
 → Regel de eventuele parameters voor de Slaves (regeling op retoursensor...)
 2 mogelijke situaties: 
 ●  Als de regeling op de 1e slave van de lus wordt uitgevoerd: alle slaves die zich hieronder bevinden, hebben dezelfde 

regelingen.
 ●  Als slechts een slave geregeld moet worden: koppel de bus tijdelijk los om deze tijdens deze regeling individueel te 

maken.
 →  Alle parameters (zie lijst p5 en 6) van een master kunnen naar alle bijbehorende slaves worden gestuurd (in geval van 

vervanging van een Slave-regelaar): zie p55 = 3
 →  Als de verbinding master/slave wordt onderbroken, vallen alle slaves na de onderbreking terug in een autonome 

modus en blijven ze in hun bedrijfsstatus tijdens de onderbreking.
 →  Op de terminal van de master wordt dan het symbool        weergegeven / d07 geeft aan dat de "verbinding met de  

slaves is verbroken": d07 = 1.0.0 (zie § Diagnose p9)

 Met behulp van de afstandsbediening:

- Na 30 seconden zonder gebruik van het apparaat gaat in stand-by (display uit) om de batterij te sparen. Om "wakker" het 
apparaat, drukt u op een willekeurige toets. Op het scherm wordt weergegeven met "---- ° C" knippert gedurende enkele 
seconden, de tijd die het synchroniseert met zijn receptor.

. Batterij vervangen indicatie:

- In het kielzog van de terminal, de aanduiding "bAt" verschijnt een paar seconden (knippert "---- ° C") is het noodzakelijk om 
de batterijen van de terminal te vervangen.

- In het geval dat "bat" is vast toerental, kan de accu's niet langer voorzien stroom van de terminal.
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. Door de toets         in te drukken kan een diagnose worden uitgevoerd van de apparaten die nog onder controle van de terminal 
staan en kan via d00 het aantal nog verbonden slaves worden bekeken.
. De limiet van een master-/slave-lus is maximaal 15 slaves voor 1 master (zie principeschema met max. kabellengte tussen 
master en slave)
. Als een slave ook over een kamerterminal beschikt, controleer dan of P09 = 2 (verplichte waarde).
Dit geeft de status van deze slave-regelaar aan + de door de master gemeten T° (bij prioriteit kamersensor) of de door de eigen 
sensor gemeten T° (bij prioriteit retoursensor), waarbij de toetsen van het toetsenbord niet actief zijn (toegang tot de parameters 
mogelijk en diagnose van deze slave voor een diagnose)
Ingangen D1 & D2:
. Indien ingang ingesteld als "Alarm" (condenspomp, motorstoring …): 
 → Indien alarm op master: 

De master stopt en geeft         en         weer / het toetsenbord is vergrendeld.
De slaves van de lus blijven werken in de laatste door de master gegeven staat.
De slaves blijven onder controle van de eventueel aanwezige zonetimer V300.
 → Indien alarm op een van de slaves: 
Alleen de betreffende slave stopt / de andere apparaten blijven werken volgens de orders van de master en diens kamerterminal. 
. Indien de ingang is ingesteld op een van de 4 werkstanden: 
 → Indien inschakeling op de master: 
De hele lus master/slave schakelt naar de door de parameterinstelling van de ingang gedefinieerde modus. 
 Alleen een lagere stand kan eventueel worden geregeld via de wandterminal (afhankelijk van parameterinstelling stand-bytoets) 
In geval van venstercontacten: (vorstvrije modus): 
deze moeten in serie worden teruggevoerd op de master
→ Indien inschakeling op een van de slaves: 
Alleen de betreffende slave schakelt naar de door de parameterinstelling van de ingang gedefinieerde modus.
Regeling van de parameters op een lus master/slave:
Als een parameter wordt gewijzigd op het master-apparaat, wijzigt ook het slave-apparaat 
 → Zie tabel met parameters voor de parameters die vanaf de master naar de slaves worden gestuurd (p 7 & 8)
 → Let op: als een parameter rechtstreeks op een slave wordt gewijzigd, wijzigt deze parameter op alle slaves daaronder. 
Om alleen de betreffende slave te wijzigen, moet de bus vooraf worden losgekoppeld (via de snelconnector) en moet een terminal 
worden aangesloten om de actie uit te voeren.

Aansluitschema: Master/Slave

(1)

(2)(2)(2)(2)

V300 Master V300 Slave 1 V300 Master 2

Afscherming

1 x Getwist paar

(1) Naar slave N: klemmen 24, 25 - max. 30 meter
Vergeet niet de bussen te markeren voor onderhoud en opvolging van het bedrijf.
(2) Afscherming: verplichte continuïteit / klem = 23.
Zie schema 7415354
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16 - UNIVERSELE INGANGEN
De regelaar V300 heeft 2 vrij te configureren potentiaalvrije ingangen. Bij het verlaten van de fabriek hebben deze 2 ingangen 
D1┴ en D2-┴ een brug gekregen. Als u contacten wilt aansluiten op de ingangen (bijvoorbeeld een venstercontact), moeten de 
bruggen worden verwijderd.

. Universele ingang D1
Deze ingang kan worden geconfigureerd met behulp van de parameters P14 en P16
 P14: Actierichting van het contact normaal open of normaal gesloten
 P16: Bekrachtigt de werking van de regelaar bij het openen of sluiten van het contact met de mogelijke instelling als volgt:
 0: Niet actief
 1: Vorstvrij
 2: Eco
 3: Alarm
 4: Luchtzuivering lage snelheid*
 5: Luchtzuivering middelste snelheid*
 6: Uit

De parameters van de regeling (proportionele band, integratietijd) zijn vooringesteld in de fabriek. In het laboratorium werden 
nauwkeurige waarden vastgesteld waarmee een "comfortwerking" mogelijk is voor de meeste toepassingen van comfortunits Het 
wijzigen daarvan blijft de verantwoordelijkheid van de gebruiker.
Ventilatie neutrale zone
In de comfortstand is de ventilatie in de neutrale zone in de fabriek als volgt ingesteld:

. Comfortstand (P19): 0 Ventilatie uit (bij regelaar met kamersensor) of 1: periodieke heropstart (bij regeling met retoursensor).
Het is mogelijk ofwel de ventilatie uit te schakelen na een naventilatie van 2 min (P19 = 0), ofwel permanent te ventileren met lage 
snelheid (P19 = 3), ofwel permanent te ventileren in de zomer en de ventilatie uit te schakelen in de winter (P19 = 5), ofwel elke 
30 min gedurende 1 minuut (P19 = 2).
Als de regeling werkt via de retoursensor, wordt permanent ventileren met lage snelheid geadviseerd.
De regeling van deze parameters is het resultaat van een compromis tussen nauwkeurigheid van de regeling, gevoelscomfort en 
energiebesparing (zie detail van P19 in de parametertabel).

NB: in geval van een regeling aan de lucht (zonder ventiel) moet u ervoor zorgen dat P19 beslist op 0 staat ingesteld om 
problemen door oververhitting of afkoeling door de ventilatie te voorkomen.

Minimum ventilatieduur
Bij automatische ventilatie schakelt de regelaar automatisch de ventilatiesnelheden in. Om het aantal veranderingen van de 
ventilatiesnelheden te beperken, is een minimum werkingsduur van de ventilatie van 2 minuten op elke snelheid voorzien.

Tijdschakeling ontheffing comfort
Om het energieverbruik te beheersen, kan de regelaar de werkingsduur in de comfortstand beperken na een ontheffing door 
de gebruiker. Met de parameter P54 kan een tijdschakeling worden ingesteld tussen 1 uur en 12 uur, of elke ontheffing van de 
comfortstand kan worden uitgeschakeld (P54 = 0). Deze functie kan worden uitgeschakeld (P54 = 13). Deze functie wordt over 
het algemeen gebruikt met een zonetimer (zie bijbehorende handleiding)

Door de stand-by toets geactiveerde werkstand
Afhankelijk van parameter P08 kan door op de stand-byknop te drukken worden geschakeld tussen de 4 werkstanden van de 
regelaar: Comfort, Eco, Vorstvrij en Uit.
Systeem met 2 buizen + radiator of 2 buizen + elektrische convector
De regeling bestuurt een radiator met een thermische 230 V-klep of een elektrische convector (230 V / max. 2000 W) via P21 = 2

In dit geval, in verwarmingsbedrijf, stopt de V300-unit de ventilatie
van de ventilatorconvector en wordt via een aan/uit-signaal de klep van de radiator of de elektrische convector aangestuurd.

De elektrische convector moet dan rechtstreeks worden aangesloten op de V300-regelaar via de uitgang voor de elektrische 
batterij (230 V / max. 2000 W). De thermische 230 V-klep kan worden bestuurd door deze zelfde uitgang of via de vrije klepuitgang 
(P25=1)

15 - PI-REGELING
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●  Als het venster geopend is en de regelaar een terminal met display heeft, toont deze laatste "         " in plaats van de temperatuur 
en zijn de toetsen vergrendeld.

Opmerking: 
- Als het venster weer gesloten is, start de unit automatisch weer
-  De weergave op de terminal wordt weer "normaal" na 10 seconden, de tijd die nodig is voor de synchronisatie tussen de terminal 

en de regelaar.
NB: in geval van een lus master/slave moeten de venstercontacten worden teruggevoerd op de masterunit (geheel van 
seriecontacten, normaal gesloten).

(standaard)

● Richting van het venstercontact

De kabel mag een maximale lengte hebben van 10 meter en een minimaal oppervlak van 0,9 mm². Aangeraden wordt hiervoor 
een getwiste en afgeschermde kabel te gebruiken.
NB: het venstercontact moet geïsoleerd zijn ten opzichte van de aarde. Als er een afscherming is, moet deze worden geaard op 
de comfortunit.

Venstercontact

Controleur

Aansluiting van het venstercontact
● Parameter P16 of P17
Venstercontact aan te sluiten op de ingang D1- ┴ of D2 ┴ afhankelijk van de configuratie van uw apparaat (raadpleeg het 
bijbehorende elektrische schema).

17 - AANSLUITING VAN HET VENSTERCONTACT

. Universele ingang D2
Deze ingang kan worden geconfigureerd met behulp van de parameters P15 en P17
 P15: Actierichting van het contact normaal open of normaal gesloten
  P17: Bekrachtigt de werking van de regelaar bij het openen of sluiten van het contact met de mogelijke instelling als volgt:
 0: Niet actief
 1: Vorstvrij
 2: Eco
 3: Alarm
 4: Luchtzuivering lage snelheid*
 5: Luchtzuivering middelste snelheid*
 6: Uit

. NB D1 en D2:
-  Zorg dat de instellingen van de 2 ingangen D1 en D2 altijd verschillend zijn (om ieder gevaar van een conflict tussen identieke 

waarden op 2 verschillende ingangen te voorkomen).
*NB:
- Let op: Zuiveringsfunctie lage of middelste snelheid, niet compatibel met een regeling aan de lucht (zonder ventiel)
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De comfortunits (kanaliseerbaar, luchtbehandelingskasten of cassettes), allemaal onafhankelijk, zijn uitgerust met een V300 
regeling. Iedere comfortunit beschikt over een eigen comforttemperatuursensor.
Met een gecentraliseerde timer die bestaat uit een zoneregelaar en een bedrade displayterminal in een externe schakelkast, kan 
deze lus op afstand centraal beheerd worden. Op deze regelaar wordt een terminal aangesloten, waarmee de installatie geregeld 
en aangestuurd kan worden.
De timer is geïntegreerd in deze zelfde regelaar voor het tijdsbeheer van de Comfort-, Eco-, Vorstvrij- en Uit-modus.

. Met de terminal:
 → Kan de geïntegreerde dag-/weektimer worden ingesteld
 → Kunnen alle comfortunits worden verdeeld over 6 onafhankelijke zones
 → Kan voor iedere zone het tijdsbeheer van de 4 modi (Comfort/Eco/Vorstvrij/Uit) worden bepaald
 → Kan voor iedere zone het volgende worden geregeld:
  • De instelpunten Comfort warm en koud
  • De instelpunten Eco warm en koud
  • Afwijken van de tijdvensters per zone of voor het hele gebouw.

. Met de zoneregelaar kan zo het gehele gebouw beheerd worden voor wat betreft: 
 → Het lokaal toegestane ingestelde verschuivingsbereik
 → Het instellen van de tijd voor heropstart comfortstatus vanaf de lokale wandterminal
 → De eventuele gecentraliseerde change-over
 → Het van tevoren heropstarten van de verwarming afhankelijk van de buitentemperatuur (afhankelijk van de opties)
Raadpleeg handleiding Nr. 14-13 voor alle mogelijkheden en instellingen van de zonetimer V300.

Kantoorruimte 1 Kantoorruimte 2 Kantoorruimte 3Zonetimer

Terminal 
Zonetimer 

Elektrische kast

Gestuurde 
regelaar V300

Terminal V300 Terminal V300 Terminal V300

Sensor
Sensor

Sensor

Sensor

Geïntegreerde 
regelaar V300 
"Individueel"

Geïntegreerde 
regelaar V300 

"Slave"

Geïntegreerde 
regelaar V300 

"Master"

Geïntegreerde 
regelaar V300 
"Individueel"

Naar andere kantoorruimtes/Regelaar 
V300 Individueel of master (max. 30)

Maximaal: 30 kantoorruimtes (overeenkomend met de Master en/of individuele units)

CIAT biedt met V300 een centraal beheer aan.
Beheer via gecentraliseerde zonetimer voor comfortunits.

18 - CENTRAAL BEHEER MET V300
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Installatie wandterminal

  Let op!

Dit apparaat moet geïnstalleerd worden volgens het aansluitschema in de verpakking. Het moet geïnstalleerd worden volgens 
de juiste regels en in overeenstemming met de ter plaatse geldende normen. Voor een installatie die overeenkomt met klasse II, 
moet u zich beslist aan de betreffende installatieregels houden.

Bevestiging: op inbouwdoos in de daartoe bestemde gaten. Kabeldoorvoer via de opening in de voet.
Elektrische bekabeling:
- Verwijder de voorkant van de terminal
- Sluit aan volgens het schema in de verpakking (zie p 10)

Voeding
- 230 / 1 / 50 Hz of 230 / 1 / 60 Hz
Verbinding Terminal / Regelaar
- Max. afstand tussen kamerterminal / regelaar: 30 m.
  → Inclusief eventueel benodigde kabellengte voor de 1e slave 
- Type bedrading RS485: 4 draden + afscherming: 2 paar afgeschermde getwiste paren met afscherming, geaard op de 
comfortunit (verplicht), zie eigenschappen "Verbinding master-slave"
 → Paar 1: A+ en B- / houd rekening met de polariteit 
 → Paar 2: 5V en ┴
 → Afscherming ┴ aan regelaar- en terminalzijde

Verbinding master/slaves
 - max. 15 slaves
 - Maximale afstand tussen de master en de 1e slave: 30 m - inclusief de kabellengte voor de kamerterminal
 - Maximale afstand tussen 2 slave-regelaars: 30 m
 - Bedrading: 
 → Type RS485 + 2 draden + afscherming
 → Topologie: regelaarbedrading in serie 
 → In acht te nemen polariteit
 →  Soepele kabel, 1 of 2 afgeschermde getwiste paren met continue afscherming en afscherming geaard op de Master-

comfortunit
 → Paar 1: A+ en B- / houd rekening met de polariteit
 → Paar 2: ┴ (indien van toepassing)
 → Continue afscherming ┴ tussen de master- en slave-regelaars
 → Max. capaciteit tussen kabel: 150 pF/m
 → Kabeltype Filotex FMA-2P, Belden ref 9842 / 9842NH 24AWG of vergelijkbaar, 2 afgeschermde getwiste paren

Ingang venstercontact
- Bedrading: 2 x 1 mm2 afgeschermd getwist met de afscherming geaard op de comfortunit.
- Aan te sluiten op de masterunits en/of alleen individueel

Wij raden u aan de kabels tussen Master/Slave en Slave/Slave te markeren voor het met de tijd onderhouden en opvolgen van 
uw bedrijf.
Opvolging en onderhoud van uw bedrijf:
Voor het met de tijd opvolgen en onderhouden van uw bedrijf, raden wij u het volgende aan: 
 het opstellen van een schema met de plaats van alle apparaten in het gebouw en het bussysteem
     (Master/Slave en zonetimer-bus indien aanwezig)
 het markeren van de Master-apparaten en hun Slave per groep
 het bepalen van de plaats van de ruimtethermostaten en het apparaat waar ze mee verbonden zijn.
 het maken van een overzicht van de gebruikte buskabeltypes en hun lengte
 het bepalen van de plaats van de zonetimer in het gebouw (indien aanwezig)
NB: wanneer contact opgenomen wordt met CIAT in het kader van aftersales, vragen de monteurs van CIAT Services u naar al 
deze elementen voordat ze ter plaatse komen.

19 - ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN - KABELTYPES
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 FAB: 1625 /0001 = Geproduceerd in het jaar 2016 / week nr. 25 / 1e gefabriceerde product in die week

REF : 7335301
FAB : 1625/0001
LOG : V2.0

Made in France - 2016

  
Bout

Bout

Bout Mannelijke fastonklem
2,8 x 0,8Snelconnector

Elektrisch schema Regelaar

Kleur RAL 9010

Bedrade wandterminal en radiofrequentie

20 - AFMETINGEN VAN DE TERMINALS



Gebruiksprocedure (voor alle systemen):
Met de selectieschakelaar          kunt u kiezen tussen automatische en handmatige ventilatie

Door te kiezen voor de modus         op de terminal, schakelt de regelaar in de modus Vorstvrij (afhankelijk van de 
parameterinstellingen).
Gebruik de toetsen          (hogere temperatuur) of         (lagere temperatuur) om de temperatuur te regelen

Instelbereik: + of - 4 °C
Systemen met “4 buizen” en “2 buizen koud + elektrisch”
De productie van WARMTE of KOUDE gaat automatisch.

Systeem met “2 buizen koud/warm, automatisch omkeren”
De WARMTE- of KOUDE-productie is afhankelijk van de watertemperatuur.

Systeem met “2 buizen, alleen koud”
Het apparaat kan alleen verkoelen

Systeem met "2 buizen, alleen warm”
Het apparaat kan alleen verwarmen.

Systeem met “2 buizen koud/warm + elektrisch”
De WARMTE- of KOUDE-productie is afhankelijk van de watertemperatuur.
- Als het water warm is, kan het apparaat warmen.
- Als het water koud is, kan het apparaat warmen en koelen.

21 - GEBRUIK VAN DE BEDIENINGSAPPARATEN

technische kenmerken
Elektrische voeding Normen, richtlijnen

Voedingsspanning 220 - 240Vac 50/60 Hz Beschermingsgraad IP 20 volgens EN 6059

Max. verbruik 2.5W Isolatieklasse Klasse II volgens EN 60335-1

Verbruik vorstbeveiligingsstand 1.09W

Laagspanningsrichtlijn 2006/95/CE

Toelaatbare omgevingsomstandigheden EN 60335-1

Bedrijfstemperatuur 0...45 °C CEM-richtlijn 2004/108/CE

Temperatuur voor opslag en transport -20...65 °C EN 61000-6-1

Vochtigheid 10 tot 85% relatieve vochtigheid EN 61000-6-3

zonder condensatie EUBAC EN 15500

Montage RoHS 2011/65/UE

Gewicht (kg) 0.315

Afmetingen L x H x D (mm) 105 x 93 x 59

Meer informatie

Montage-instructies NL 12.53A V300

Standaard instellingen Parameterblad FO300
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