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1 VOORWOORD
1.1 Algemeen
Het installeren, de inbedrijfstelling en de onderhoudswerkzaamheden van deze uitrusting kunnen gevaarlijk zijn als men 
geen rekening houdt met een aantal factoren die eigen zijn aan de installatie, zoals de aanwezigheid van spanningen en van 
elektrische component en de locatie van de plaatsing. Alleen speciaal opgeleide en gekwalificeerde installateurs en technici, die 
een grondige training over het betreffende product hebben gevolgd, zijn bevoegd deze uitrusting te installeren en in bedrijf te 
stellen.
Bij alle servicewerkzaamheden moet men zich houden aan de aanbevelingen en instructies uit de gebruiksaanwijzing, op de 
stickers of in de instructies bij de uitrusting, alsmede aan alle toepasselijke veiligheidsvoorschriften.
Houd - u aan alle wettelijke veiligheidsreglementen.
- Draag een veiligheidsbril en werkhandschoenen
- Ga voorzichtig om met zware en grote uitrustingen bij het opheffen, verplaatsen en neerzetten

1.2 Bescherming tegen elektrocutie
Alleen personen die gekwalificeerd zijn conform de aanbevelingen van de IEC (Internationale Elektrische Commissie) mogen 
toegang hebben tot de elektrische componenten. Met name wordt geadviseerd voor aanvang van de werkzaamheden alle 
elektrische voedingen van de unit te onderbreken. Schakel de hoofdvoeding uit met behulp van de scheidings- of hoofdschakelaar.
Belangrijk: de componenten in het V300-regelingssysteem bevatten elektronica. Zij kunnen daardoor elektromagnetische 
storingen veroorzaken of zelf verstoord worden als zij niet conform de hier gegeven instructies worden geïnstalleerd en gebruikt.
Belangrijk deze uitrusting is conform de essentiële bepalingen van de volgende richtlijnen:
- Elektromagnetische compatibiliteit: 2014/30/EU
- Laagspanningsrichtlijn: 2014/35/EU
- Machinerichtlijn 2006/42/EG
-  Richtlijn betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur: 

2011/65/EU

1.3 Gebruik
Dit apparaat is niet bestemd om te worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens 
of zonder ervaring en kennis van het apparaat tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik 
van het apparaat en voor zover zij de mogelijke gevaren ervan hebben begrepen.
Let op dat kinderen niet met het apparaat spelen. 

2 ELEKTRISCHE EN HYDRAULISCHE AANSLUITINGEN
2.1 Elektriciteitskasten

2.1.1 Voorstelling van de elektriciteitskasten
Naar gelang van de configuratie kan de luchtbehandelingskast worden bestuurd door een of meer elektriciteitskasten, 

 Hoofdelektriciteitskast
De hoofdelektriciteitskast bestuurt de luchtbehandelingskast en is te herkennen aan een deur met een andere kleur op de 
standaard apparaten.

Voor de hoofdkast is 400 V / 50 Hz-driefasevoeding vereist (zonder nulleider).
echter als de luchtbehandelingskast voorzien is van:

- Lichtvensters
- Verwarmingslinten voor veiligheidskleppen
Dan is een aparte 230 V-voeding vereist.
Raadpleeg het elektrisch schema voor de elektrische gegevens.

 Schakelkast van de elektrische batterij
De schakelkast voor de elektrische batterij is bestemd voor de werking van de elektrische batterij. Hij wordt bestuurd door de 
hoofdkast van de luchtbehandelingskast via twee kabels: een voor de communicatie en een voor de vrijgave van de werking.

Voor de kast van de elektrische batterij is, naast die van de hoofdkast, een extra 400 V / 50 Hz-driefasevoeding vereist (zonder 
nulleider).

 Schakelkast van de bevochtiger
De schakelkast voor de bevochtiger is bestemd voor de werking van de elektrische bevochtiger(s). Hij wordt bestuurd door de 
hoofdkast van de luchtbehandelingskast via een of twee kabels.
Voor de kast van de bevochtiger is, naast die van de hoofdkast, een extra 400 V / 50 Hz-driefasevoeding vereist (zonder nulleider).
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 Schakelkast van de EC-motoren (in geval van meerdere EC-motoren in dezelfde luchtstroom)

De schakelkast van de EC-motoren regelt de besturing van en verdeelt de vermogens naar de betreffende ventilatoren.
De schakelkast van de EC-motoren wordt gevoed vanuit de hoofdkast.

 Schakelkast van de rookmelder

De schakelkast van de rookmelder dient voor het detecteren van rook in de ruimte van de pulsieventilator. Hij kan overal op de 
unit of op een andere plaats worden gemonteerd waar de lengte van kabels (max. 10 meter) dat toelaat.
De schakelkast van de rookmelder wordt gevoed vanuit de hoofdkast

Grootte van de kast: lxhxd of hxlxd = 200x300x120 mm

2.1.2 Voorstelling van de print van de hoofdelektriciteitskast
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400 V-driefasevoeding (zonder nulleider)
De voedingskabel moet zijn gedimensioneerd volgens de geldende normen. 
Respecteer de nominale stroomsterkte van de scheidingsschakelaar van de luchtbehandelingskast. Deze stroomsterkte staat vermeld op 
het elektrisch schema.

Gegevens van de klemmen van de scheidingsschakelaar

Grootte van de 
scheidingsschakelaar

Stroomsterkte Max. sectie van de klemmen Aanhaalmoment
A mm2 Nm

OT16 16 0,75 tot 10 mm² 0,8 Nm
OT25 25 0,75 tot 10 mm² 0,8 Nm
OT40 40 0,75 tot 10 mm² 0,8 Nm
OT63 63 1,5 tot 35 mm² 2 Nm
OT80 80 1,5 tot 35 mm² 2 Nm
OT100 100 10 tot 70 mm² 6 Nm
OT125 125 10 tot 70 mm² 6 Nm
OT160 160 M8x25 15 tot 22 Nm
OT200 200 M8x25 15 tot 22 Nm
OT250 250 M8x25 15 tot 22 Nm
OT315 315 M10x30 30 tot 44 Nm
OT400 400 M10x30 30 tot 44 Nm
OT630 630 M12x40 50 tot 75 Nm

Extra 230 V-eenfasevoeding (bij optie verlichting en verwarmingslint)
Stroomopwaarts van de 230 V-voedingsklemmen (oranje klemmen) moet een handmatig te bedienen scheidingsschakelaar 
zijn gemonteerd. Deze moet in geopenden positie vergrendeld kunnen worden tijdens de duur van de installatie- en 
onderhoudswerkzaamheden. Deze scheidingsschakelaar moet voldoen aan de lokale veiligheidsvoorschriften.

De voedingskabel moet worden bevestigd op de hiervoor bestemde kabelsteun.

Aarding

Aarding is verplicht. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af voor ongevallen die het gevolg zijn van een onjuiste of ontbrekende 
aarding.
Houd u altijd aan het bij het apparaat gevoegde elektrische schema.

Oranje klemmen onder spanning

De scheidingsschakelaar van de kast onderbreekt niet de voeding van de oranje klemmen

2.1.3 Externe voeding
De externe voedingen kunnen naar keuze worden aangebracht via de onderkant van de deur van de kast of via de kabelgoot aan 
de bovenkant door het hiervoor bestemde schuimplastic.
Na het aansluiten van de bekabeling moet beslist de aanwezigheid en de correcte positie van het schuimplastic van de 
kast en aan het eind van elke kabelgoot worden gecontroleerd.
Wij wijzen elke aansprakelijkheid van de hand in geval van schade ontstaan door het negeren van dit voorschrift.

Ligging aan onderkant van de kast

Schuim van de kalbelgootSchuim van de kast
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2.1.4 Andere uitrusting
Frequentieregelaar
Raadpleeg de handleiding van de "Frequentieregelaar"

EC-motor
Raadpleeg het algemene handboek

2.2 Opnemers

2.2.1 Woordenlijst
Retour: kanaal van de afgezogen lucht uit het gebouw
Verse lucht: buitenlucht van het gebouw
Uitblaaslucht: kanaal van de toevoerlucht (in het gebouw geblazen)
Omgeving: lucht in de ruimte
Gecombineerde opnemer: opnemer die de temperatuur en de vochtigheid meet
DAD: Optische rookdetector.

2.2.2 Voorstelling van de in de set aanwezige opnemers
Kanaalopnemers
De opnemers die bestemd zijn om in een kanaal te worden gemonteerd zijn geleverd met een kabel met een lengte van 10 meter 
voor de aansluiting op het klemmenblok van de hoofdelektriciteitskast. (indien een kabel langer dan 10 meter (niet meegeleverd) 
noodzakelijk is, raadpleeg dan de aanwijzingen in het hoofdstuk ruimteopnemers)
Ruimteopnemers
De ruimteopnemers in de set zijn geleverd met stekkers voor de aansluiting op het aansluitblok van de hoofdelektriciteitskast. De 
kabel is voor rekening van de klant.
Voor een lengte van minder dan 10 meter kan een niet-afgeschermde kabel worden gebruikt.
Voor een lengte van meer dan 10 meter tot maximaal 30 meter, is een afgeschermde kabel met een getwist paar vereist met een 
aparte draad voor de aarding aan de hoofdkast van de luchtbehandelingskast.

Voorgeschreven sectie van kabel: 0,5 tot 1,5 mm² met een buitendiameter van maximaal 8 mm.

2.2.3 Plaatsing van de opnemers
Kanaaldrukopnemer
De kanaaldrukopnemer wordt gebruikt als de luchtbehandelingskast wordt aangestuurd met "constante druk".

De kanaaldrukopnemer moet in een rechte sectie worden geplaatst. Om een onjuist meetresultaat te voorkomen moet de afstand 
tot een bocht ten minste gelijk zijn aan 5 keer de diameter of de diagonaal van de kanaal

5 x d

5 x d

Drukaansluiting
Drukaansluiting5 x d

5 x d

De zwarte drukaansluiting van de opnemer moet vrij blijven (atmosferische druk).
De rode drukaansluiting van de opnemer moet worden aangesloten op de drukaansluiting in het kanaal, loodrecht op de 
luchtstroom geplaatst en op halverwege de hoogte van het kanaal.

CO2-opnemer, temperatuuropnemer en gecombineerde opnemer van temperatuur + vochtigheid in het kanaal
De CO2-, temperatuur-, en gecombineerde temperatuur- + vochtigheidopnemers moeten in de zone van de luchtstroom worden 
geplaatst.

CO2-opnemer, temperatuuropnemer en gecombineerde opnemer van temperatuur + vochtigheid in de omgeving
De ruimteopnemers moeten volgens onderstaand schema worden geplaatst.
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Speciale aandacht is vereist aan de opstelling van de omgevingsunit in de ruimte (niet in de zon, niet boven een warmtebron.)

Het einde van de draaddoorvoer moet thermisch geïsoleerd zijn.

Rookmelder
De rookmelder is in de sectie van de pulsieventilator geplaatst. De unit wordt compleet met bekabeling geleverd.
In het geval van een unit met filters in de uitblaaslucht moet de rookmelder achter deze filters worden geplaatst

2.2.4 Elektrische aansluiting
Raadpleeg het elektrisch schema (bij de hoofdkast geleverd) voor de aansluiting van de opnemers

2.2.5 Instelling van de opnemers
Switch van de drukopnemers (fabrieksinstelling)
Schakel voor het configureren van uw apparaat de elektrische voeding uit, en voer de gewenste instellingen uit door de switches 
in te stellen zoals aangegeven op het elektrisch schema. Herstel de voeding na het configureren van de opnemer.

Switch

Automatische nulinstelling van de drukopnemers ter plaatse

De "Automatische nulinstelling" moet worden uitgevoerd nadat de uitrusting is aangesloten en onder spanning staat. De unit moet 
zijn gestopt en het luchtdebiet moet nul zijn. Maak voor het uitvoeren van de automatische nulinstelling, de twee 2 slangen van 
de drukaansluitingen los, markeer hun positie en druk op de knop "Autozéro" in de opnemer. Monteer de twee drukslangen weer 
op hun respectievelijke plaatsen.
De automatische nulinstelling garandeert de goede werking van de opnemer.

Autozéro-knop

min. 
20 cm

15
0 

cm
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Switch van de CO2-opnemers (fabrieksinstelling)
Schakel voor het configureren van uw apparaat de elektrische voeding uit, en voer de gewenste instellingen uit door de switches 
in te stellen zoals aangegeven op het elektrisch schema. Herstel de voeding na het configureren van de opnemer.

2.2.6 Belangrijkste kenmerken van de opnemers

Drukopnemer
Verschildrukzender met instelbaar meetbereik
- van 0 tot 1000 Pa
- van 0 tot 2500 Pa
- van 0 tot 5000 Pa

Piëzoresistief gevoelig element

Voeding 24 Vac/Vdc ± 10%
Actieve uitgang 0-10 V
Aantal draden: 3
Minimale belasting: 1 Kohm (0-10 V)
Verbruik: 2 VA (0-10V)

Nauwkeurigheid ±2% van het volle bereik
Reactietijd 1/e (63%) 0,3 sec.
Type medium lucht en neutrale gassen
Beschermingsgraad IP65

Gebruikstemperatuur van -20 tot +50 °C
Temperatuur van de opslag van -30 tot +70 °C

CO2-opnemer
CO2-opnemer met infraroodcel
Meetbereik van 0 tot 5000 ppm

Voeding 24 Vac/Vdc ± 10%
Actieve uitgang 0-10 V
Aantal draden: 3
Minimale belasting: 1 Kohm (0-10 V)
Verbruik: 2 VA (0-10V)

Nauwkeurigheid ±3 % van de aflezing ±50 ppm
Reactietijd T63 = 30 s
Type medium lucht en neutrale gassen
Beschermingsgraad IP20 omgevingsmodel
   IP65 kanaalmodel
Gebruikstemperatuur van 0 tot +50 °C
Temperatuur van de opslag van -10 tot +70 °C



  NL - 8 

Omgevingsmodel

7.5

8

4.5

40

50 68

75
37.5

23
.7

5

14

A

A

Kanaalmodel

Omgevingsmodel

Bevestiging:

Kanaalmodel
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Temperatuuropnemer
Temperatuuropnemer
Meetbereik van 0 tot 50 °C (omgevingsmodel) of van -20 tot + 80 °C (kanaalmodel)

Temperatuur Weerstand
°C Ohm
5 22050

10 17960
15 14690
20 12090
25 10000
30 8313
35 6940

Temperatuurnauwkeurigheid NTC: ±0,3°C (van -40°C tot 70°C) ; ±0,5°C buiten het voorafgaande bereik
Aantal draden: 2
Reactietijd: Vochtigheid 1/e (63%) 4 sec.
Type medium lucht en neutrale gassen
Beschermingsgraad IP20 omgevingsmodel
   IP65 kanaalmodel
Gebruikstemperatuur van 0 tot 50 °C omgevingsmodel 
        van -20 tot +80 °C kanaalmodel
Temperatuur van de opslag van -10 tot +70 °C

Omgevingsmodel, binnen unit en contact
ContactBehalve contact

Kanaalmodel
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Vochtgevoelig element type: capacitief

Temperatuur Weerstand
°C Ohm
5 22050

10 17960
15 14690
20 12090
25 10000
30 8313
35 6940

Voeding 24 Vac/Vdc ± 10%
Actieve uitgang 0-10 V + passieve kring
Aantal draden: 5
Minimale belasting: 1 Kohm (0-10 V)
Verbruik: 2 VA (0-10V)

Temperatuurnauwkeurigheid NTC: ±0,3°C (van -40°C tot 70°C) ; ±0,5°C buiten het voorafgaande bereik

Reactietijd: Temperatuur 1/e (63%) 15 sec.
    Vochtigheid 1/e (63%) 4 sec.
Type medium lucht en neutrale gassen
Beschermingsgraad IP20 omgevingsmodel
   IP65 kanaalmodel
Afmeting: omgevingsmodel

Gecombineerde temperatuur- en vochtigheidopnemer
Vochtigheid- en temperatuuropnemer
Meetbereik van 5 tot 95% RV en van 0 tot 50 °C (omgevingsmodel) of van -20 tot +80 °C (kanaalmodel)

Bevestiging:

7.5

8

4.5

40

50 68

75
37.5

23
.7

5

14

A

A
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Gebruikstemperatuur van 0 tot 50 °C omgevingsmodel en unit van kanaalmodel
  van -20 tot +80 °C kanaalmodel
Temperatuur van de opslag van -10 tot +70 °C

Rookmelder
Detector met optische kamer

Voeding 24 V

  bij alarm 25 mA

Bevestiging

Afmeting: kanaalmodel
Kanaalmodel

Kanaalmodel

Omgevingsmodel

7.5

8

4.5

40

50 68

75
37.5

23
.7

5

14

A

A
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2.3.2 Installatie
De 3-wegventielen met ingebouwde bypass moeten gemengd worden gemonteerd.
De 2-wegventielen moeten worden gemonteerd aan de onderkant van de batterij.

Om de aansluiting of de ventielen niet te beschadigen, moet u de aandraaimomenten toepassen uit de tabel in paragraaf 2.3.3. 
Gebruik om de dichtheid te garanderen 2 sleutels, één om tegen te houden, de andere voor het vastzetten.
Houd u aan de montagerichting van het ventiel. Op deze 2 aansluitingen moet de circulatie zijn van A -> AB. Wij raden aan om 60 
kPa niet te overschrijden.
Voer de montage uit overeenkomstig de onderstaande voorschriften.
De leidingen en ventielen mogen in geen geval een mechanische belasting uitoefenen op de unit. Ondersteun de leidingen aan 
de muur of op de vloer van het gebouw.

Open de kap van de servomotor en controleer de positie van de richtingomschakelaar (raadpleeg het elektrisch schema)

Zet de regelaar in de testmodus en forceer de beweging van het ventiel naar geheel open en geheel dicht om de richting van de 
werking te controleren. Controleer de slag van de bedieningsstift (zie de documentatie van het ventiel)

luchtbehandelingskasten binnen in een gebouw geïnstalleerd
Na het aansluiten van de waterverbindingen

- Met montage van het ventiel buiten de unit
wordt aangeraden de ventielen thermisch te isoleren om condensatie te voorkomen.
- Met montage van het ventiel binnen de unit
Als het ventiel en de servomotor niet boven de condenswater opvangbak zijn gemonteerd, is thermische isolatie verplicht.

Luchtbehandelingskasten buiten een gebouw geïnstalleerd
- Met montage van het ventiel buiten de unit
Monteer na het aansluiten van de waterverbindingen de beschermkap weer op het ventiel en de servomotor.
- Met montage van het ventiel binnen de unit
Als het ventiel en de servomotor niet boven de condenswater opvangbak zijn gemonteerd, is thermische isolatie verplicht, en 
moet u de motor van het ventiel tegen vorst beschermen als de buitentemperatuur daalt tot onder 0° C (omgeving van de motor)
Voor ventielen die buiten worden gemonteerd moet u de motoren beschermen tegen weer en wind.

2.3.3 Montage van de onderdelen
Voor geschroefde ventielen, plaatst u het ventiel verticaal op de draaiende aansluitingen, vergeet niet de afdichtring te plaatsen.
Controleer tijdens de installatie van het ventiel, of de richting van de stroming goed is (zie merkteken op het ventiel).
Het ventiel mag niet gemonteerd worden met de steel naar beneden gericht.
Zet de aansluitingen definitief vast.

Voor ventielen met flensmontage, plaatst u het ventiel goed in lijn op de flens. Controleer tijdens de installatie van het ventiel, of 
de richting van de stroming goed is (zie merkteken op het ventiel). 
Het ventiel mag niet gemonteerd worden met de steel naar beneden gericht.
Zet de flenzen definitief vast met een kracht in dezelfde richting als de watercirculatie.

2.3 Ventielen

2.3.1 Ontvangst
Bij ontvangst van de kit is het belangrijk dat u, voordat u de kit monteert, eerst de ontvangen onderdelen controleert en bekijkt of 
ze niet beschadigd zijn tijdens het transport.
- Ventiel
- Leidingen + O-ringen of flenzen
- Servomotor van het ventiel en elektrische kabel
- Omhulsel (optie voor buitenkast)
- Change-over opnemer (optie)
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Controleer de correcte montage van de ventielen (stroomrichting)
Controleer de voedingsspanning
Belangrijk: In geval van lekkages, slecht vastgezette aansluitingen, middelmatige afdichting, wordt de aansprakelijkheid 
toegeschreven aan een incorrecte installatie. Wij wijzen elke aansprakelijkheid voor eventuele schade door waterlekkage af.
Maximale werkdruk 16 bar
2-wegklep
Debiet uitsluitend toegestaan in de richting van pijl van A -> AB (pijl op het kleplichaam)
Weg A = variabel debiet in de rechte doorgang (ingang)
Weg AB = variabel debiet in de rechte doorgang (uitgang)

Type Aandraaimoment

DN15 25 Nm

DN20 50 Nm

DN25 75 Nm

DN32 100 Nm

DN40 125 Nm

DN50 150 Nm

Het toe te passen aandraaimoment is afhankelijk van de diameter:

Te schroeven ventielen

Ventielen met flens:

Type Aandraaimoment

DN65 15 Nm

DN80 15 Nm
Flenzen conform aan ISO 7005-2

Ventielen VSMF2 en V5832B

Ventielen V5011E en V5328A
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3-wegklep 4-wegklep

Stift van het ventiel naar buiten: rechte doorgang A -> AB sluit, bypass B opent:

3- of 4-wegklep met bypass met ingebouwde T-aansluiting
Mengmontage:
Debiet van A en B -> AB
Weg AB = totale constante debiet (uitgang)
Weg A = variabel debiet A -> AB (ingang A)
Weg B = variabel debiet B - AB in de bypass (ingang B)

Stift van het ventiel naar binnen: rechte doorgang A -> AB opent, bypass B sluit:

3-wegklep 4-wegklep

Houd u aan de richting van de circulatiepijl die op het ventiel staat

Zolang het temperatuur setpoint niet is bereikt, werkt de servomotor op de stift van het ventiel.
Deze gaat open om het water in de batterij te laten circuleren.
De waterintrede en -uittrede van de batterij zijn afhankelijk van de luchtrichting. De stroomrichtingen van de lucht en van het water 
moeten tegengesteld zijn.

De aansluiting van het ventiel hangt af van de richting van de waterintrede/uittrede op de batterij

LUCHTLUCHT

WATER

WATER
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3 of 4-wegventielen 2-wegventielen

Wij raden aan om een verschildruk van 60 kPa niet te overschrijden.

2.3.4 Ontwerp van de hydraulische netwerken
Het ontwerp van het waternetwerk is een belangrijke factor voor de goede werking van de installatie. Zorg daarom voor de juiste 
plaatsing en een voldoende aantal van de aftapkranen, slibvangers, correct op het bovenste punt van het circuit geïnstalleerde 
ontluchters, balans-T-stukken en afsluitkranen op elke batterij en ontlastventielen, indien nodig.

De concentratie glycol in het water mag niet hoger zijn dan 50%.
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2.3.5 Filtratie
Een effectief filtratiesysteem is vereist (aangeraden wordt 0,5 mm) in de watertoevoer.

2.3.6 Doorspoelen
De installatie moet compleet worden doorgespoeld en het water moet zijn behandeld om vervuiling van het circuit te voorkomen. 
Tijdens het doorspoelen van het circuit, moeten de ventielen zijn geopend zodat er geen slib of vuil in de batterij achterblijft.

2.3.7 Openen van het ventiel
Er zijn twee mogelijkheden:
1) Verwijder de servomotor en vervang deze door een dop (indien beschikbaar) die tegen de as rust zodat het ventiel kan openen.
2) Laat het ventiel openen door een commando van de regelaar.

Let op: Als de elektrische voeding wordt onderbreken terwijl het ventiel gesloten is, dan is er geen watercirculatie meer in de 
batterij (risico op bevriezen)

2.3.8 Met water vullen
Ontlucht de batterijen bij het inbedrijfstellen.

2.3.9 Aanbevolen kwaliteit van het water voor de waterbatterijen
Aangeraden wordt een bacteriologische analyse van het water uit te laten voeren (detectie van ijzerhoudende bacteriën en 
bacteriën die zwavelwaterstof produceren en sulfaten reduceren) en een chemische analyse (om problemen van verkalking en 
corrosie te voorkomen).

-]
²-

-] = 0 mg/l

2

2

2.3.10 Aanbevelingen m.b.t. de grenzen van de werking
Minimum waterintredetemperatuur koelbatterij: 5 °C
Maximum waterintredetemperatuur warme batterij: 80 °C
Maximum werkdruk: 16 bar
Min./max. omgevingstemperatuur ventielmotor: +0 °C / +50 °C
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2.3.11 Adviezen voor de werking
Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af voor het beschadigen van ventielen als gevolg van een verkeerd ontworpen waternetwerk 
of een verkeerde inbedrijfstelling.

Om ieder gevaar van condensatie tijdens de werking met gekoeld water te voorkomen, moeten de leidingen over hun gehele 
lengte worden geïsoleerd met isolatiemateriaal dat ook aan de einden perfect dicht is.
Wij raden aan om een verschildruk van 60 kPa niet te overschrijden.

2.3.12 Change-over opnemer (optie)
Deze kan niet worden gebruikt op luchtbehandelingskasten die uitgevoerd zijn met 2-wegventielen.
De installateur moet hem stroomopwaarts van de 3- of 4-wegklep monteren. Hij wordt met slangklemmen op de leiding bevestigd.

Elektrische aansluitingen
Raadpleeg het elektrisch schema voor de bekabeling.

De detectietemperaturen van warm of koud water zijn afhankelijk van de gebruikte regeling. 
Let op: de change-over opnemer 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.

Let op in dit speciale geval:
Als een gemengde batterij wordt gevoed door een eigen warmtepomp, moet de temperatuuropnemer van het waternet worden 
gemonteerd op de uitgang van de 3-wegklep (aan de kant van het waternet AB) om de begrenzingsfunctie te kunnen gebruiken 
(zie 4.11.1).

Omschakelsensor

Change-over opnemer
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2.4 Vermogens- en besturingskabels

2.4.1 Voorstelling van de kabelbundels
Elke kabelbundel wordt op lengte geleverd en moet in de daarvoor bestemde en hieronder beschreven kabelgeleiders worden 
gevoerd.
De kabelbundels worden opgerold geleverd op blokken en moeten ter plaatse worden afgerold.

Elke kabelbundel heeft een etiket met daarop de naam van de kabel, die is terug te vinden op het elektrisch schema en het 
bijbehorende kabelboekje.

Voorbeeld: Temperatuuropnemer retourlucht
De naam van de kabel is op elke afbeelding omcirkeld.
Kabelbundel:

Kant van de opnemer Kant van het klemmenblok

OF (A)
W1-98

7424737

Vergroting van het etiket:

Uit het elektrisch schema:

EXT

Temperatuuropnemer
retourlucht
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Uit het kabelboekje:

MERKTEKEN TYPE/SECTIE HOUDER PRODUCT OPMERKINGEN

W1.98 CP EXT

2.4.2 Ligging van de kabels
De kabelbundel zijn in de fabriek aangesloten op het product. Bij de aansluiting ter plaatse, moeten de kabels in de hiervoor 
bestemde goten worden gelegd naar de betreffende kasten.

N.B. Scheid de vermogenskabels van de besturingskabels.

Luchtbehandelingskast enkele flux

De kabel lopen door de goot aan de bovenkant van het apparaat naar de kast via de opening aan de bovenkant van de kast.
Luchtbehandelingskast dubbele flux gestapeld

Opening van de kast

FrameKast

Verticale goot

Bovenste goot Opening van de kast

 Onderste units
De kabels lopen door het frame en komen samen in de verticale goot naar de kast via de opening in de bovenkant van de kast.

De goten van de onderste units worden niet gebruikt voor de kabels van onze regeling.
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 Besturingskabels
De kabelbundel met scheidbare klemmen worden als volgt aangesloten op de op bij de merktekens bijbehorende klemmen van 
de klemmenstrook. Raadpleeg het elektrisch schema voor de bekabeling.

 Bovenste units
De kabel lopen door de goot aan de bovenkant van het apparaat naar de kast via de opening aan de bovenkant van de kast.
Luchtbehandelingskast dubbele flux nast elkaar

Opening van 
de kast

Kast

Dwarse goot
Goten aan bovenkant tegenover elkaar

De kabel lopen door de goot aan de bovenkant van het apparaat naar de kast via de opening aan de bovenkant van de kast. Een 
dwarse loopt door de unit om de kabel te verdelen over de twee toegangswanden van de luchtbehandelingskast.

2.4.3 Aansluitingen
 Vermogenskabels

De vermogenskabelbundels worden aangesloten en vastgeschroefd met het in de documentatie van de fabrikant voorgeschreven 
aandraaimoment. Raadpleeg het elektrisch schema voor de bekabeling.

Gegevens van de klemmen van de scheidingsschakelaar (zie tabel hoofdstuk 2.1.3)
Grootte van de 

scheidingsschakelaar
Stroomsterkte Max. sectie van de klemmen Aanhaalmoment

A mm² Nm
OT16 16 0,75 tot 10 mm² 0,8 Nm
OT25 25 0,75 tot 10 mm² 0,8 Nm
OT40 40 0,75 tot 10 mm² 0,8 Nm
OT63 63 1,5 tot 35 mm² 2 Nm
OT80 80 1,5 tot 35 mm² 2 Nm
OT100 100 10 tot 70 mm² 6 Nm
OT125 125 10 tot 70 mm² 6 Nm
OT160 160 M8x25 15 tot 22 Nm
OT200 200 M8x25 15 tot 22 Nm
OT250 250 M8x25 15 tot 22 Nm
OT315 315 M10x30 30 tot 44 Nm
OT400 400 M10x30 30 tot 44 Nm
OT630 630 M12x40 50 tot 75 Nm
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3 DE REGELAUTOMAAT
3.1 Introductie
Met de regelautomaat kan de goede werking van de verschillende onderdelen van de luchtbehandelingskast worden bestuurd 
en gecontroleerd. Afhankelijk van de opties, verzorgt hij de regeling van de temperatuur, van de vochtigheid en beheert hij de 
ventilatoren. Hij kan worden verbonden met een GBS voor een besturing op afstand.

3.2.Ingangen/Uitgangen
D automaat heeft analoge en aan/uit ingangen/uitgangen. Hieronder ziet u de lijst van de ingangen/uitgangen (naar gelang de 
gemonteerde opties).
De automaat is in de hoofdelektriciteitskast gemonteerd en de uitbreidingsmodules (indien van toepassing), bevinden zich in 
extra kasten zo dicht mogelijk bij de te besturen onderdelen.

Omschrijving ingang Type

U Analoge of aan/uit ingang

GND, C Gemeenschappelijk

DI Aan/uit-ingang

Y Analoge uitgang

Out Polariseerde aan/uit-uitgang 24 V

NO Potentiaalvrije aan/uit-uitgang normaal open

NC Potentiaalvrije aan/uit-uitgang normaal gesloten

Stekker Ingang Type Omschrijving

J1
G Voeding +24 Vac

G0 Gemeenschappelijk

J2

U1 0 -10 V Drukopnemer in uitblaasluchtkanaal of CO2-luchtkwaliteitopnemer

U2 CTN Temperatuuropnemer van de retour of omgeving

U3 CTN Temperatuuropnemer van de uitblaaslucht 

GND Gemeenschappelijk

J3

U4 CTN Temperatuuropnemer van de verse lucht

U5 CTN Temperatuuropnemer van het waternetwerk van de gemengde batterij

+Vdc Niet gebruikt

+5VR Niet gebruikt

GND Gemeenschappelijk
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Stekker Intrede Type Omschrijving

J4

U6 0 -10 V Drukopnemer voor het meten van de vervuiling van filter 1

U7 0 -10 V Drukopnemer voor het meten van de vervuiling van filter 2

+Vdc Niet gebruikt

+5VR Niet gebruikt

GND Niet gebruikt

J5

U8 0 -10 V Drukopnemer voor het meten van de vervuiling van filter 3

U9 0 -10 V Opnemer van de vochtigheid bij de retour of in de omgeving

U10 Controle van de werking van de split unit of selectie setpoint

+Vdc Niet gebruikt

+5VR Niet gebruikt

GND Gemeenschappelijk

J6

GND Niet gebruikt

Y1 0 -10 V Commando van het ventiel van de hydraulische batterij 1 of van een inverter split unit

Y2 0 -10 V Commando van het ventiel van de hydraulische batterij 2

Y3 0 -10 V Commando van het ventiel van de hydraulische batterij 3

J7

DI1 Controle van de werking van de pulsieventilator en/of van het openen van de deur

DI2 Afstandsbediening

DI3 Antivriesthermostaat

DI4 Eindpositiecontact van de isolatiekleppen

GND Gemeenschappelijk

J8 Niet gebruikt

J9

Vout Niet gebruikt

FBus1 - Verbinding naar pulsieventilator (EC of frequentieregelaar) en uitbreidingsmodules - Tx/Rx -

FBus1 + Verbinding naar pulsieventilator (EC of frequentieregelaar) en uitbreidingsmodules 1 - Tx/Rx +

GND Verbinding naar pulsieventilator (EC of frequentieregelaar) en uitbreidingsmodules 1 - gemeenschappelijk

J10 Niet gebruikt

J11 BMS2 - Verbinding Modbus RS485 GBS - Tx/Rx -

BMS2 + Verbinding Modbus RS485 GBS - Tx/Rx +

GND Verbinding Modbus RS485 GBS - gemeenschappelijk

J12 Niet gebruikt

J13 Plaats voor uitbreidingsbord

J14 pLAN - pLAN - Rx/Tx-

pLAN + pLAN - Rx/Tx+

GND pLAN - gemeenschappelijk
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Stekker Intrede Type Omschrijving

J15 Stekker pLAN voor IHM

J16

NO1 Commando trap 1 van een split unit

NC1 Niet gebruikt

C1 Gemeenschappelijk

J17
Out2 Commando van de pulsieventilator

C2 Niet gebruikt

J18
Out3 Commando openen isolatiekleppen

C2 Niet gebruikt

J19
Out4 Commando openen mengkleppen

C2 Niet gebruikt

J20
Out5 Commando sluiten mengkleppen

C2 Niet gebruikt

J21
C2 Gemeenschappelijk

V-IN Voeding +24 Vac

J22
NO6 Commando trap 2 van een split unit

C6 Gemeenschappelijk

J23
NO7 Relais storingssynthese "Gevaar"

C7 Gemeenschappelijk

J24
NO8 Relais storingssynthese "Onderhoud"

C8 Gemeenschappelijk

J25

DI7H Niet gebruikt

DI7 Controle van de werking van de extractieventilator en/of van het openen van de deur

DI7C Gemeenschappelijk

DI8 Controle van het warmtewiel

DI8H Niet gebruikt

J26

Y4 0 -10 V Commando van de bevochtiger bij de toevoer

Y5 0 -10 V Commando van het warmtewiel

U11 0 -10 V Drukopnemer voor het meten van de vervuiling van filter 4

 GND Gemeenschappelijk

U12 0 -10 V Drukopnemer voor het meten van de vervuiling van de warmterecuperator

GND Gemeenschappelijk

D19 Controle van de werking van de bevochtiger

DI10 Brandcontrole

DI9C Gemeenschappelijk

J27

NO9 Commando openen van de bypass van de platenwarmterecuperator

C9 Gemeenschappelijk

NC9 Niet gebruikt

NO10 Commando sluiten van de bypass van de platenwarmterecuperator

C10 Gemeenschappelijk

NC10 Niet gebruikt
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Stekker Intrede Type Omschrijving

J28

C11 Gemeenschappelijk

NO11 Commando van de extractieventilator

NO12 Commando van de werking van het warmtewiel of van de pomp van de recuperator met glycolwater

NO13 Commando van de adiabatische koeling

C11 Gemeenschappelijk

J29

FBus2 - Verbinding naar de extractieventilator (EC of frequentieregelaar) - Tx/Rx -

FBus2 + Verbinding naar de extractieventilator (EC of frequentieregelaar) - Tx/Rx +

GND Verbinding naar de extractieventilator (EC of frequentieregelaar) - gemeenschappelijk

3.3 Uitbreidingsmodule
Als de unit een elektrische batterij bevat, dan is een uitbreidingsmodule noodzakelijk om ingangen en uitgangen toe te voegen. 
Deze module is verbonden met de poort "J9 FBus 1" van de hoofdautomaat.
Raadpleeg hoofdstuk "7.2 "Adressering" voor meer details 

De connector J6 BMS wordt gebruikt om te communiceren met de hoofdautomaat. Hij moet worden aangesloten op de connector 
J9 FBus 1 van de automaat.
De aansluiting is als volgt:

Stekker Intrede Omschrijving

J1

G Voeding +24 Vac

G0 Gemeenschappelijk

Vbat Niet gebruikt

J2

U1 Afschakeling van de elektrische batterijen

U2 Keuze van de warme batterij

U3 Veiligheidsthermostaat met handbediende reset van de elektrische batterij

GND Gemeenschappelijk

U4 Veiligheidsthermostaat met automatische reset van de elektrische batterij

U5 Niet gebruikt

U6 Niet gebruikt

GND Niet gebruikt

U7 Niet gebruikt

U8 Niet gebruikt

U9 Niet gebruikt

U10 Commando van de triac

GND Gemeenschappelijk
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Stekker Intrede Omschrijving

J6

BMS - Verbinding met de automaat - Tx/Rx -

BMS + Verbinding met de automaat - Tx/Rx +

GND Verbinding met de automaat - gemeenschappelijk

J9

+5VREF Niet gebruikt

GND Niet gebruikt

+Vdc Niet gebruikt

J10

NO1 Commando van de 1e trap van de elektrische batterij

C1/2 Gemeenschappelijk

NO2 Commando van de 2e trap van de elektrische batterij

J11

NO3 Commando van de 3e trap van de elektrische batterij

C3/4/5 Gemeenschappelijk

NO4 Commando van de 4e trap van de elektrische batterij

C3/4/5 Gemeenschappelijk

NO5 Niet gebruikt

J12

NO6 Niet gebruikt

NC6 Niet gebruikt

C6 Niet gebruikt

3.4 Lijst van ingangen/uitgangen van de frequentieregelaar 
Raadpleeg de handleiding van de frequentieregelaar.

Intrede Omschrijving

AI1 Drukopnemer voor het meten van het debiet

DGND Gemeenschappelijk

+24 V Uitgang 24Vdc - voeding van de opnemer

DGND Gemeenschappelijk

DI6 PTC-opnemers van de motor

B+ Aansluiting op de automaat - Tx/Rx +

B- Aansluiting op de automaat - Tx/Rx -

DGND Aansluiting op de automaat - gemeenschappelijk

3.5 Lijst van ingangen/uitgangen van de EC-ventilator 
"Raadpleeg het hoofdstuk aansluiting van het instructiehandboek"

Intrede Omschrijving

E1 Drukopnemer voor het meten van het debiet

GND Gemeenschappelijk

+24 V Uitgang 24Vdc - voeding van de opnemer

A+ Aansluiting op de automaat - Tx/Rx +

B- Aansluiting op de automaat - Tx/Rx -

GND Aansluiting op de automaat - gemeenschappelijk
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3.6 Terminal
De meegeleverde terminal heeft een LCD=display (8 regels x 22 tekens) en 6 toetsen. Hij is aan de voorzijde van de elektriciteitskast 
van de unit of op afstand. gemonteerd .Hij is met de automaat verbonden via een telefoonkabel met J15-connector. 

Hiermee kunnen de parameters van het programma worden gewijzigd en de status van de machine worden bekeken.

3.6.1 Machine status
Met de terminal kan de status van de machine worden bekeken.

Lijst en uitleg van de symbolen

U:01  Geeft het adres van de unit op de pLAN-bus aan

  Geeft het verzoek van aan of uit van de unit aan 

Pictogram Verzoek unit aan of uit

Gestopt vanaf de terminal of het GBS

Gestart vanaf de terminal of het GBS en gestopt door externe opdracht

Gestart vanaf de terminal of het GBS

21,4°C  Geeft de geregelde temperatuur aan (kamer, extractie of pulsie)

 14:32 Geeft de tijd aan

Aan  Geeft de status van de unit aan

Status van de unit Beschrijving

Uit De unit is uit

Gestopt door storing De unit is gestopt als gevolg van een storing

Aan De unit is in bedrijf

Aan met setpoint 1 De unit is in bedrijf met de setpoints 1

Aan met setpoint 2 De unit is in bedrijf met de setpoints 2

Nachtkoeling Nachtbedrijf is actief

Vorstvrij De unit is gestopt maar zorgt wel voor de vorstbeveiliging

Handmatige modus De testmodus is actief

Actieve regeling       Geeft de bedrijfsstatus aan

Bedrijfsstatus Beschrijving

Opening register De isolatiekleppen zijn bezig met openen

Opstarten ventilatie De ventilatie is bezig met opstarten

Regeling actief De functies van de regeling zijn actief

Beperkte regeling Sommige functies van de regeling zijn niet toegestaan (bijv.: onvoldoende debiet 
voor de werking van de elektrische batterij)

Naventilatie De unit is bezig uit te schakelen maar de ventilatie blijft actief voor het koelen van 
de elektrische batterijen of de gasbrander
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Pictogram Status van de timerprogrammering

Geen timerprogrammering bevestigd

Ten minste een timerprogrammering bevestigd maar niet actief 

Ten minste een timerprogrammering bevestigd en actief 

 Geeft de bedrijfsstatus "Koud" aan

 Geeft de bedrijfsstatus "Warm" aan

 Geeft de bedrijfsstatus "Ontvochtiging" aan

 Geeft de bedrijfsstatus "Bevochtiging" aan

 Geeft de werking van de ventilator(en) aan

3.6.1 Menu's
Het bedieningspaneel is ingericht volgende onderstaande menu's (sommige menu's zijn alleen toegankelijk met toegangsniveau 
2 of 3 (zie 4.18) en als de optie aanwezig is op de machine):

1  Machinestatus  
2 / Setpoints  
3 / Storing  
4 / Storingsgeheugen  
5 / Tijdprogrammering
 5.1 / Wekelijks
 5.2 / Jaarlijks
6 / Toegangsniveau  
7 / Parameters van de machine (P01 t/m P99)
8 / Parameters van de instelling (P100 t/m P299)
9 / Parameters van de uitlezing (P300 t/m P549)
10 / Versies (P550 t/m P599)
11 / Storingsniveau (P600 t/m P699)
12 / Communicatie
 12.1/ BMS1 (P700 t/m P709)
 12.1/ BMS1 (P700 t/m P709)
 12.2/ BMS2 (P710 t/m P719)
 12.3/ pLAN (P720 t/m P729)
13 / Kalibratie (P800 t/m P849)
14 / Richting van de ingangen/uitgangen (P850 t/m P899)
15 / Priorisatie (P900 t/m P999)
16 / Frequentieregelaar pulsieventilator.
 16.0 / Instelling frequentieregelaar (P1000 t/m P1099)
 16.1 / Uitlezing frequentieregelaar (P1100 t/m P1199) 

 Geeft de status van de timerprogrammering aan
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17 / EC-motor pulsieventilator
 17.0 / Instellingen ventilator (P1200 t/m P1219)
 17.1 / Pulsieventilator 1 (P1220 t/m P1239)
 17.2 / Pulsieventilator 2 (P1240 t/m P1259)
 17.3 / Pulsieventilator 3 (P1260 t/m P1279)
 17.4 / Pulsieventilator 4 (P1280 t/m P1299)
 17.5 / Pulsieventilator 5 (P1300 t/m P1319)
 17.6 / Pulsieventilator 6 (P1320 t/m P1339)
 17.7 / Pulsieventilator 7 (P1340 t/m P1359)
 17.8 / Pulsieventilator 8 (P1360 t/m P1379)
18 / Frequentieregelaar extractieventilator
  18.0 / Instelling frequentieregelaar (P2000 t/m P2099)
  18.1 / Uitlezing frequentieregelaar (P2100 t/m P2199)
19 / EC-motor extractieventilator
  19.0 / Instellingen ventilator (P2200 t/m P2219)
  19.1 / Extractieventilator 1 (P2220 t/m P2239)
  19.2 / Extractieventilator 2 (P2240 t/m P2259)
  19.3 / Extractieventilator 3 (P2260 t/m P2279)
  19.4 / Extractieventilator 4 (P2280 t/m P2299)
  19.5 / Extractieventilator 5 (P2300 t/m P2319)
  19.6 / Extractieventilator 6 (P2320 t/m P2339)
  19.7 / Extractieventilator 7 (P2340 t/m P2359)
  19.8 / Extractieventilator 8 (P2360 t/m P2379)
20 / Energieteller
  20.1 / Hoofdkast (P3000 t/m P3049)
  20.2 / Elektrische batterij (P3050 t/m P3099)
  20.3 / Stoombevochtiger (P3100 t/m P3149)
21 / Testmodus (P3500 t/m P3599)
22 / Gemeten waarde

3.6.2 Toetsen
Met de 6 toetsen van het bedieningspaneel is het mogelijk de parameters te wijzigen, de storingen te resetten en de unit in en uit 
te schakelen.  De werking van deze toetsen wordt hieronder beschreven.
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Toets Beschrijving

Esc Hiermee gaat men een stap omhoog in de boomstructuur van het menu en naar het 
menu machinestatus vanuit het hoofdmenu

Met deze toets toont het display de storingen en geeft het de aanwezigheid aan van 
een storing (                )

Prg + Resetten van een storing.

Deze toets heeft meerdere functies:
1. voor het beheer van de schermen op het display (volgend scherm)
2. om naar de volgende regel in een menu te gaan
3. voor het instellen van de waarden van de controleparameters (verlagen)

Deze toets heeft meerdere functies:
1. voor het beheer van de schermen op het display (vorig scherm) 
2. om naar de vorige regel in een menu te gaan
3. voor het instellen van de waarden van de controleparameters (verhogen)

Prg + De unit aanzetten.

Prg + De unit uitzetten.

Om de ingevoerde gegevens te bevestigen en naar een menu te gaan.
De achtergrond is constant verlicht om de aanwezigheid van de voeding aan te geven

4 FUNCTIONALITEITEN
4.1 Beheer van het inschakelen en uitschakelen
De unit kan worden gestart via de terminal of het GBS. Met de parameters P706 en P716 kan de besturing door het GBS worden 
toegestaan of niet.
Als de unit in bedrijf is, kan de unit met een aan/uit "afstandsbediening" gestopt worden. Deze moet daaraan voorafgaand zijn 
ingeschakeld via het bedieningspaneel op de stand AAN.
De verschillende bedrijfsstatussen van de unit kunnen ook worden geprogrammeerd (zie timerprogrammering).
De unit heeft een bedrijfsstatus "vorstbeveiliging" die alleen bruikbaar is als de geregelde temperatuur de omgeving is. Als deze 
is geactiveerd, is de unit uit maar schakelt deze automatisch aan als de ruimtetemperatuur onder de grenswaarde van P228 is 
gedaald. 
Om de unit te kunnen starten, moeten de machineparameters zijn vergrendeld (P99 = ja)

99 Vergrendeling van de configuratie

706 Type commando

228 Setpoint temperatuur vorstbeveiliging

4.2 Beheer van de setpoints
De automaat beheert de setpoints 1 en setpoints 2 voor de temperaturen en de debieten/drukken. De setpoints 1 worden 
bijvoorbeeld gebruikt als het gebouw bezet is en de setpoints 2 als het gebouw niet bezet is.
Met de parameter P160 kan worden gekozen tussen de setpoints 1/2, hetzij via de timerprogrammering, hetzij via de aan/uit-
ingang J5 U10 (alleen als er geen DX batterij is) alsmede via een commando van het GBS.
Met de parameter P161 kan worden gekozen of het veranderen van het setpoint gebeurt volgens de setpoints van de temperatuur, 
de ventilatie (debiet of druk) of beide.
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Instelling P161 Werking

Setpoint Selectie 
setpoint 1

Selectie 
setpoint 2

Temperatuur
Temperatuur en menging Setpoint 1 Setpoint 2

Debiet of druk Setpoint 1

Ventilatie
Temperatuur en menging Setpoint 1

Debiet of druk Setpoint 1 Setpoint 2

Temperatuur + ventilatie
Temperatuur en menging

Setpoint 1 Setpoint 2
Debiet of druk

Opmerking: in deze tabel is ingang normaal gesloten, deze kan worden ingesteld op NO / NG.
Als de besturing gebeurt via het GBS dan wordt de ingang inactief.

160 Selectie setpoint 1 / setpoint 2

161 Toepassing van de selectie setpoint 1 / setpoint 2

4.3 Isolatie- en veiligheidskleppen
De unit kan tot 4 isolatiekleppen en een veiligheidsklep hebben. Deze zijn alle parallel bekabeld en de eindpositiecontacten in 
serie. De aanwezigheid van ten minste een kleppensectie wordt gegeven door de parameter P26. 
De isolatieklep wordt aangedreven door een aan/uit-servomotor met terugtrekveer. De benodigde tijd voor het openen is P108.
Als de unit stopt, wordt deze klep normaal gesloten. 

Als het opstarten van de unit wordt gevraagd, gaat hij open en stuurt hij naar de automaat de informatie dat hij open is (via een 
eindpositiecontact). De unit gaat dan in de bedrijfsmodus "Aan" en de klep blijft open tot het stoppen van de unit of tot er een 
"gevaar"-storing optreedt

26 Isolatieklep

108 Vertraging opening van de klep

4.4 Mengkleppen
Als de unit een mengklep heeft (P27 = met) moet de openingstijd ervan worden ingesteld (P166).
Er kan een minimum openingspercentage worden ingesteld, dat overeenkomt met een minimum percentage verse lucht, met 
behulp van de parameters P208 en P209.
De klep werkt met 100% verse lucht bij nachtkoeling. Hij wordt gemoduleerd naar gelang de behoefte van de luchtkwaliteit of de 
vrije koeling.

27 Mengklep

166 Openingstijd mengklep

208 Minimum openingspercentage 1 van de mengklep

209 Minimum openingspercentage 2 van de mengklep

P208 en P209 corresponderen met de ingestelde percentages verse lucht.



NL

  NL - 31 

4.5 Beheer van de filters
De automaat meet het drukverlies van de in de unit gemonteerde filters (max. 4 filters). Verschildrukopnemers meten de 
vervuilingsgraad en er wordt een storing aangegeven als het filter is vervuild (er moet een nieuw filter worden besteld en 
gemonteerd) of verstopt (de machine stopt).

Het aantal filters is instelbaar (P20 en P21), evenals de storingsactiveringsdrempels (P138 t/m P147).

20 Aantal filters in de toevoer

21 Aantal filters in de afzuiging

138 Storingsdrempel pulsiefilter 1 vervuild

139 Storingsdrempel pulsiefilter 1 verstopt

140 Storingsdrempel pulsiefilter 2 vervuild

141 Storingsdrempel pulsiefilter 2 verstopt

142 Storingsdrempel pulsiefilter 3 vervuild

143 Storingsdrempel pulsiefilter 3 verstopt

144 Storingsdrempel extractiefilter 1 vervuild

145 Storingsdrempel extractiefilter 1 verstopt

146 Storingsdrempel extractiefilter 2 vervuild

147 Storingsdrempel extractiefilter 2 verstopt

Het drukverlies van elk filter kan worden getoond (P310 t/m P315).

4.6 Regeling van de temperatuur
De geregelde temperatuur kan zijn: 
- de retourtemperatuur 
- de kamertemperatuur 
- de uitblaastemperatuur 
De keuze gebeurt via de parameter P154
De temperatuur wordt geregeld via een PID die een verwarmingsbehoefte (P395) of een koelingsbehoefte (P394) berekent. Er 
is een setpoint voor het verwarmen en een setpoint voor het koelen, met de mogelijkheid van een neutrale zone (tussen P170 
en P180) en van twee verschillende setpoints. De benodigde behoefte wordt vervolgend verdeeld over de elementen voor de 
verwarming of de koeling.

Koelingsbehoefte (%)Verwarmingsbehoefte (%)

Proportionele band P172Proportionele band P182 Setpoint
verwarmen

Setpoint 1: P180
Setpoint 2: P181

Setpoint
koelen

Setpoint 1: P170
Setpoint 2: P171

Kamertemperatuur
Retourtemperatuur
Uitblaastemperatuur

- De setpoints van het verwarmen en koelen mogen elkaar niet overlappen in de automatische modus (P155)
- in alleen koelbedrijf of alleen verwarmingsbedrijf kunnen de setpoints elkaar overlappen.

154 Keuze van de te regelen temperatuur

155 Selectie regelmodus van de temperatuur

168 Vertraging toestemming veranderen koelen of verwarmen

PID koelen:

170 Setpoint 1 temperatuur in koelbedrijf

171 Setpoint 2 temperatuur in koelbedrijf

172 Proportionele band (P) van de PID van de temperatuurregeling in koelbedrijf

173 Integratietijd (I) van de PID van de temperatuurregeling in koelbedrijf

174 Derivatietijd (D) van de PID van de temperatuurregeling in koelbedrijf
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PID verwarmen:

180 Setpoint 1 temperatuur in verwarmingsbedrijf

181 Setpoint 2 temperatuur in verwarmingsbedrijf

182 Proportionele band (P) van de PID van de temperatuurregeling in verwarmingsbedrijf

183 Integratietijd (I) van de PID van de temperatuurregeling in verwarmingsbedrijf

184 Derivatietijd (D) van de PID van de temperatuurregeling in verwarmingsbedrijf

Begrenzing bij de uitblazing
Wanneer de regeling gebeurt op de retour- of de kamertemperatuur, is een begrenzing van de temperatuur van de uitblaaslucht 
mogelijk. Deze begrenzing voorkomt uitblazing van lucht met een te hoge temperatuur in verwarmingsbedrijf of met een te lage 
temperatuur in koelbedrijf. Deze begrenzing wordt geactiveerd via de parameter P156.

Uitblaasband P231 Uitblaasband P233

Ondergrens
uitblazing: P230

Bovengrens
uitblazing: P232

Begrenzing koelen Begrenzing verwarmen

Standaard 
ondergrens
P240

Standaard 
bovengrens
P241

Uitblaastemperatuur

156 Uitblaasbegrenzing = Met of Zonder

230 Setpoint ondergrens uitblaastemperatuur

231 Proportionele band ondergrens uitblaastemperatuur

232 Setpoint bovengrens uitblaastemperatuur

233 Proportionele band bovengrens uitblaastemperatuur

Compensatie bij de uitblazing
Wanneer de regeling gebeurt op de retour- of de kamertemperatuur, is een compensatie van de temperatuur van de uitblaaslucht 
mogelijk. Deze begrenzing voorkomt uitblazing van lucht met een te hoge of te lage temperatuur als de regeling in de neutrale 
zone is (geen berekende behoefte noch in verwarmings- noch in koelbedrijf). Deze compensatie wordt geactiveerd via de 
parameter P157.
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Standaard
ondergrens
P240

Compensatie koelen (%)Compensatie verwarmen (%)

Standaard
bovengrens
P241

Compensatieband P235 Compensatieband P237 Uitblaastemperatuur
Ondergrens
compensa t ie 
uitblazing P234

Bovengrens
compensa t ie 
uitblazing P236

157 Compensatie uitblaaslucht in neutrale zone = Met of Zonder

234 Setpoint compensatie lage uitblaastemperatuur in neutrale zone

235 Proportionele band compensatie lage uitblaastemperatuur in neutrale zone

236 Setpoint compensatie hoge uitblaastemperatuur in neutrale zone

237 Proportionele band compensatie hoge uitblaastemperatuur in neutrale zone

Met de boven- en ondergrenzen van de temperatuur (P240 à P245) kan een storing worden geactiveerd als de temperatuur 
buiten deze grenzen is.

240 Drempel ondergrens uitblaastemperatuur

241 Drempel bovengrens uitblaastemperatuur

242 Drempel ondergrens retourtemperatuur

243 Drempel bovengrens retourtemperatuur

244 Drempel ondergrens kamertemperatuur

245 Drempel bovengrens kamertemperatuur

4.7 Regeling van de vochtigheid
De regeling beheert de be- en ontvochtiging. Met de boven- en ondergrenzen van de luchtvochtigheid (P246 à P247) kan een 
storing worden geactiveerd als de luchtvochtigheid buiten deze grenzen is.

246 Drempel ondergrens luchtvochtigheid

247 Drempel bovengrens luchtvochtigheid

4.7.1 Bevochtiging
De aanwezigheid van een bevochtiger in de toevoer wordt ingesteld met parameter P39. De behoefte aan luchtvochtigheid 
(P397) wordt berekend door een PID. De vochtigheidsopnemer kan ofwel in de afgezogen luchtstroom ofwel in de ruite worden 
geplaatst. Deze moet op dezelfde plaats zijn als de geregelde temperatuur.
Het luchtvochtigheidssetpoint (P194) en de parameters van de PID moeten vervolgens worden ingesteld (P195 t/m P197).

39 Bevochtiger 

194 Setpoint luchtvochtigheid in bevochtigingsbedrijf

195 Proportionele band (P) van de PID van de luchtvochtigheidsregeling in bevochtigingsbedrijf

196 Integratietijd (I) van de PID van de luchtvochtigheidsregeling in bevochtigingsbedrijf

197 Derivatietijd (D) van de PID van de luchtvochtigheidsregeling in bevochtigingsbedrijf
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4.7.2 Ontvochtiging
Als er een koelbatterij aanwezig is, dan is ontvochtiging mogelijk. Deze functie wordt geactiveerd met de parameter P38. Er moet 
een vochtigheidsopnemer aanwezig zijn. De behoefte aan ontvochtiging (P396) wordt berekend door een PID.
Het ontvochtigingssetpoint (P190) en de parameters van de PID moeten vervolgens worden ingesteld (P191 t/m P193).

38 Regeling in ontvochtigingsbedrijf

190 Setpoint luchtvochtigheid in ontvochtigingsbedrijf

191 Proportionele band (P) van de PID van de luchtvochtigheidsregeling in ontvochtigingsbedrijf

192 Integratietijd (I) van de PID van de luchtvochtigheidsregeling in ontvochtigingsbedrijf

193 Derivatietijd (D) van de PID van de luchtvochtigheidsregeling in ontvochtigingsbedrijf

Alarmdrempel
onder: P246

Behoefte aan luchtvochtigheid (%) Behoefte aan ontvochtiging (%)

Alarmdrempel
boven: P247

Proportionele band P195 Proportionele band P191
Setpoint

Behoefte aan luchtvochtigheid (%)
P194

Setpoint
In ontvochtigingsbedrijf

P190

Ruimteluchtvochtigheid
Retourluchtvochtigheid

4.8 Verdeling van de lucht
De unit kan meerdere verwarmings- en koelingselementen bevatten. Een functie verdeelt de berekende behoeften aan 
verwarming, koeling, be- en ontvochtiging over deze verschillenden elementen.
De de ingestelde percentages kan de inschakelvolgorde van de verschillende elementen naar wens worden gerealiseerd. De 
standaard inschakelvolgorde ziet u in de volgende grafieken (de bereiken zijn aangrenzend). De functie "behoefteverdeling" 
wijst automatisch de percentages toe naar gelang het aantal aanwezige elementen wanneer verwarmingselementen worden 
toegevoegd of verwijderd.

Koudebehoefte
Met de parameters P900 t/m P909 kunnen de percentages van de koelbehoefte voor het in- en uitschakelen van de verschillende 
elementen worden ingesteld..

0% 100%

P900 P901 P902 P903 P904 P905 P906 P907 P908 P909

Vrije
 ko

elin
g

Warm
terecu

perator

Batte
rij 

1

Batte
rij 

2

Batte
rij 

3

Koelbehoefte

900 Percentage koeling inschakeling vrije koeling 1

901 Percentage koeling uitschakeling vrije koeling 1

902 Percentage koeling inschakeling warmteterugwinning

903 Percentage koeling uitschakeling warmteterugwinning

904 Percentage koeling inschakeling batterij 1

905 Percentage koeling uitschakeling batterij 1

906 Percentage koeling inschakeling waterbatterij 2

907 Percentage koeling uitschakeling waterbatterij 2

908 Percentage koeling inschakeling waterbatterij 3

909 Percentage koeling uitschakeling waterbatterij 3

Als vrije koeling en warmteterugwinning aanwezig zijn, worden deze gerekend als één element en hebben deze dus dezelfde 
begin- en eindwaarden.
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Warmtebehoefte
Met de parameters P920 t/m P931 kunnen de percentages van de warmtebehoefte voor het in- en uitschakelen van de 
verschillende elementen worden ingesteld. De standaard volgorde is de volgende (en de bereiken zijn aangrenzend):

100%0%

P920 P921 P922 P923 P924 P925 P926 P929P928 P930P927 P931

Warm
terecu

perator

Batte
rij 

1

Batte
rij 

2

Batte
rij 

3

Elektr
isc

he batte
rij

Warmtebehoefte

920 Percentage verwarming inschakeling warmteterugwinning

921 Percentage verwarming uitschakeling warmteterugwinning

922 Percentage verwarming inschakeling brander

923 Percentage verwarming uitschakeling brander

924 Percentage verwarming inschakeling waterbatterij 1

925 Percentage verwarming uitschakeling waterbatterij 1

926 Percentage verwarming inschakeling waterbatterij 2

927 Percentage verwarming uitschakeling waterbatterij 2

928 Percentage verwarming inschakeling waterbatterij 3

929 Percentage verwarming uitschakeling waterbatterij 3

930 Percentage verwarming inschakeling elektrische batterij

931 Percentage verwarming uitschakeling elektrische batterij

Behoefte aan ontvochtiging
De behoefte aan ontvochtiging wordt gelijkelijk verdeeld over de beschikbare koelbatterijen. Dit is de verdeling als er 3 
koelbatterijen zijn:

0%
100%

33% 66% 100%

Behoefte aan ontvochtiging

Als de ontvochtiging is geactiveerd, kunnen batterijen voor de naverwarming worden aangewezen. Deze dienen voor het 
compenseren van de afkoeling die het gevolg is van de ontvochtiging, en zijn geplaats achter de ontvochtigingsbatterij.  
De warmtebehoefte wordt in dat geval gelijkelijk verdeeld over de beschikbare naverwarmingsbatterijen. Dit is de verdeling als er 
3 naverwarmingsbatterijen zijn:

0% 33% 66% 100%
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4.9 Regeling van de ventilatoren
De regeling kan plug fans met een EC-motor of met een frequentieregelaar beheren. Het type ventilator bij de toevoer en bij de 
afzuiging is instelbaar (P2 en P10).
Voor een regeling net constant luchtdebiet of constante druk in het kanaal (P104), is een drukopnemer voor het meten van het 
luchtdebiet bekabeld op de EC-motor of op de frequentieregelaar. De aanwezigheid en de meetschaal zijn aangegeven bij P4 en 
P12.
Als deze opnemer aanwezig is, moeten de coëfficiënten K van de ventilator van de toevoer en de afzuiging (P5 en P13) 
worden opgegeven om het debiet te kunnen berekenen. Als er meerdere ventilatoren in dezelfde luchtstroom aanwezig zijn, 
vermenigvuldigt de software de gemeten waarde met het aantal in bedrijf zijnde motoren voor het berekenen van het totale debiet.
Regeling met constant luchtdebiet (P104)
De debietsetpoints zijn instelbaar: Setpoints toevoerdebiet 1 / 2 (P112, P113) en setpoints afzuigdebiet 1 /2 (P128, P129)
Het PID voor het aansturen van de motoren van de toevoer wordt beheerd via P114 t/m P116 en van de motoren van de afzuiging 
via P130 t/m P132

112 Debietsetpoint 1 van de pulsieventilator

113 Debietsetpoint 2 van de pulsieventilator

114 Proportionele band (P) van de PID van de regeling van het debiet van de pulsieventilator

115 Integratietijd (I) van de PID van de regeling van het debiet van de pulsieventilator

116 Derivatietijd (D) van de PID van de regeling van het debiet van de pulsieventilator

Afzuigdebiet

128 Debietsetpoint 1 van de extractieventilator

129 Debietsetpoint 2 van de extractieventilator

130 Proportionele band (P) van de PID van de regeling van het debiet van de extractieventilator

131 Integratietijd (I) van de PID van de regeling van het debiet van de extractieventilator

132 Derivatietijd (D) van de PID van de regeling van het debiet van de extractieventilator

Regeling met constante druk in het kanaal (P104)
Er moet een drukopnemer worden toegevoegd en geïnstalleerd in het luchtuitblaaskanaal. Deze opnemer moet worden 
aangesloten op de hoofdautomaat.
De setpoints van de toevoerdruk zijn instelbaar: setpoints 1/2 (P118, P119)
De PID voor het aansturen van de motoren van de toevoer wordt beheerd via P120 t/m P122
In dit geval werken de extractieventilatoren (P105):
 - ofwel gelijk aan het toevoerdebiet (standaard instelling) met vermenigvuldigingscoëfficiënt (P106) om een 
overdruk of een onderdruk bij de afzuiging te creëren
 - ofwel gelijk aan het toevoercommando met vermenigvuldigingscoëfficiënt (P106) om een overdruk of een 
onderdruk bij de afzuiging te creëren.

118 Druksetpoint 1 in pulsiekanaal

119 Druksetpoint 2 in pulsiekanaal

120 Proportionele band (P) van de PID van de regeling van de druk in het pulsiekanaal

121 Integratietijd (I) van de PID van de regeling van de druk in het pulsiekanaal

122 Derivatietijd (D) van de PID van de regeling van de druk in het pulsiekanaal

124 Drempel ondergrens kanaaldruk

125 Drempel bovengrens kanaaldruk

Pulsiedebiet

Druk in kanaal
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EC-motor
Dit kunnen er maximaal 8 zijn voor de toevoer en maximaal 8 voor de afzuiging (P3 en P11).. Aangestuurd via modbus, moeten 
zij worden geadresseerd end e parameters P51 t/m P78 geven aan of de Modbus-adressen ervan zijn geconfigureerd of niet.
Als er meerdere EC-motoren in dezelfde luchtstroom aanwezig zijn, is er één drukopnemer en deze is gemonteerd op motor 1. 
De regeling gebruikt de waarde van deze opnemer door deze te vermenigvuldigen met het aantal in bedrijf zijnde motoren.

51 Configuratie pulsieventilator 1

52 Configuratie pulsieventilator 2

53 Configuratie pulsieventilator 3

54 Configuratie pulsieventilator 4

55 Configuratie pulsieventilator 5

56 Configuratie pulsieventilator 6

57 Configuratie pulsieventilator 7

58 Configuratie pulsieventilator 8

71 Configuratie extractieventilator 1

72 Configuratie extractieventilator 2

73 Configuratie extractieventilator 3

74 Configuratie extractieventilator 4

75 Configuratie extractieventilator 5

76 Configuratie extractieventilator 6

77 Configuratie extractieventilator 7

78 Configuratie extractieventilator 8

Storingen
Als er drukopnemers zijn gemonteerd op de ventilatoren worden deze gebruikt voor de detectie van luchtdebiet (drempel P111). 
De automaat geeft een storing aan als het debiet boven of onder de ingestelde grenswaarden is.
Als er geen drukopnemers zijn gemonteerd op de ventilatoren, dan wordt de drukopnemer gebruikt die is gemonteerd op filter 1 
(drempelP136 en P137).

110 Max. debiet CTA

111 Drempel ondergrens debiet CTA

136 Drempel aanwezigheid lucht bij de toevoer

137 Drempel aanwezigheid lucht bij de afzuiging

Er kunnen deuropeningscontacten zijn gemonteerd en ingesteld met de parameters P6 en P14.  Als deze worden geactiveerd 
stoppen de ventilator en de unit.

2 Pulsieventilator

3 Aantal EC-pulsieventilatoren

4 Kenmerken van de drukopnemer voor de pulsieventilator

5 Waarde van de coëfficiënt K van de pulsieventilator

6 Deurcontact pulsieventilator

104 Regeling toevoerventilatie

Extractieventilator

10 Extractieventilator

11 Aantal EC-extractieventilatoren

12 Kenmerken van de drukopnemer voor de extractieventilator

13 Waarde van de coëfficiënt K van de extractieventilator

14 Deurcontact extractieventilator

105 Regeling afzuigventilatie

106 Vermenigvuldigingsfactor van het signaal naar de extractieventilator bij een regeling 
van de druk in het luchtuitblaaskanaal

Pulsieventilator

Controle van het debiet

Configuratie
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4.10 Energieterugwinning
Een dubbele flux centrale kan zijn uitgerust met warmteterugwinning (met platen, met warmtewiel met vast of geleidelijk 
toerental). Hiermee is het mogelijk de verse lucht te verwarmen in de winter of te koelen in de zomer.
De keuze van de warmteterugwinning gebeurt via de parameter P36. 

Warmtewiel
Een warmtewiel (met een vast of een geleidelijk toerental) werkt op de volgende manier:

verse lucht, dan werkt het (voor een warmtewiel met een geleidelijk toerental, is het toerental evenredig met de behoefte aan 
teruggewonnen warmte).

verse lucht, dan werkt het (voor een warmtewiel met een geleidelijk toerental, is het toerental evenredig met de behoefte aan 
teruggewonnen koude).

Vastloopbeveiliging
Als een wiel met een variabel toerental wordt gebruikt, laat de regelaar het automatisch inschakelen om te voorkomen dat het 
vastloopt. Bij een wiel met een vast toerental, laat de automaat het wiel elke 4 uur 1 minuut draaien.

Plaat warmteterugwinning
Bij plaat warmterugwinning moet de openingstijd van de bypass worden ingesteld (P224).
De bypass van de plaat warmteterugwinning is normaal gesloten en is 100% geopend bij vrije koeling of nachtkoeling. Met 
een PID (P221 t/m P223) kan de vervuilingsgraad van de warmtewisselaar gecontroleerd worden door geleidelijk de bypass te 
openen (als opnemer P37 aanwezig is).

Storing
Er kan een opnemer (P37) zijn voor het meten van het drukverlies van de warmtewisselaar en een storing te activeren als dit 
boven de drempelwaarde is (P220).

Temperatuur

Retour Retour > verse lucht

Wiel Plaat Wiel Plaat+

Te
ru

gw
in

ni
ng

sb
eh

oe
ft

e Koelen > 0% Aan
Bypass gemoduleerd 

naar gelang  
de DP

Uit
Bypass gemoduleerd 

naar gelang  
de DP

Geen Uit
Bypass gemoduleerd 

naar gelang  
de DP

Uit
Bypass gemoduleerd 

naar gelang  
de DP

Verwarmen > 0% Uit
Bypass gemoduleerd 

naar gelang  
de DP

Aan
Bypass gemoduleerd 

naar gelang  
de DP

Vrije koeling  
Nacht- 
koeling

Uit Bypass open Uit Bypass open

Warmterecuperator

36 Warmterecuperator

37 Verschildrukopnemer op warmtewisselaar

220 Setpoint drukverlies van warmtewisselaar

Alleen plaat warmteterugwinning

221 Proportionele band (P) van de PID van de regeling de vervuilingsgraad van de warmtewisselaar

222 Integratietijd (I) van de PID van de regeling de vervuilingsgraad van de warmtewisselaar

223 Derivatietijd (D) van de PID van de regeling de vervuilingsgraad van de warmtewisselaar

224 Openingstijd bypass platen warmterecuperator
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4.11 Hydraulische batterij
De centrale kan maximaal 3 hydraulische batterijen bevatten. Deze hebben een 2- of 3-wegklep voor het variëren van het 
waterdebiet, en dus van het afgestane vermogen van de batterij.

De parameterinstelling van deze batterijen gebeurt met de parameters P28, P29 en P30.
Batterij 1 kan een koel-, verwarmings- of gemengde batterij zijn (Verwarmen of koud naar gelang de temperatuur van het net).
Batterij 2 kan een koel-, verwarmings- of naverwarmingsbatterij zijn
Batterij 3 kan een koel- of naverwarmingsbatterij zijn.

28 Batterij nr. 1

29 Waterbatterij nr. 2

30 Waterbatterij nr. 3

4.11.1 Systeem met een gemengde batterij
Bij een gemengde batterij geven twee parameters de drempels van de werking in verwarmingsbedrijf of in koelbedrijf aan. Als de 
temperatuur van het waternet lager is dan het setpoint van de change-over voor koelbedrijf P250, dan werkt de gemengde batterij 
in koelbedrijf. Als de temperatuur van het waternet hoger is dan het setpoint van de change-over voor koelbedrijf P251, dan werkt 
de gemengde batterij in verwarmingsbedrijf.
De temperatuuropnemer van het waternet (change-over) moet door de installateur gemonteerd worden op de ingang van de 
gemengde batterij op een plaats waar het permanent circuleert.
(zie hoofdstuk 2.3)

Begrenzingsfunctie
Als de gemengde batterij wordt gevoed door een eigen warmtepomp, wordt het door de batterij geleverde vermogen begrensd 
door middel van een speciale functie (wat nuttig kan zijn bij een overbemeten batterij in verwarmingsbedrijf).
In dit geval moet de temperatuuropnemer van het waternet worden gemonteerd op de uitgang van de batterij aan de kant van het 
waternet achter het ventiel.
Een begrenzingsband P252 begrenst de maximale opening van het ventiel als de temperatuur van het waternet licht lager is dan 
P250 of licht hoger dan P251. 

100%

0%

Koelbedrijf toegestaan Verwarmingsbedrijf toegestaan

Temperatuur waternetwerkBegrenzingsband koelen/
verwarmen P252

Verwarmingsbedrijf verboden
Koelbedrijf verboden

Percentage
van de maximale

opening van de klep Setpoint van de 
change-over voor 
koelbedrijf P250

Setpoint van de change-over 
voor de verwarmingsbedrijf 

P251

250 Setpoint van de change-over voor koelbedrijf (gemengde batterij)

251 Setpoint van de change-over voor verwarmingsbedrijf (gemengde batterij)

252 Begrenzingsband koelen/verwarmen netwerktemperatuur (gemengde batterij)
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4.11.2 Vorstbeveiliging thermostaat (optie)
De vorstbeveiliging thermostaat (geselecteerd door P25) heeft een automatische reset (maar vereist een handmatige reset vanaf 
het bedieningspaneel) en wordt constant bewaakt zodra de regelaar onder spanning staat. 
In geval van een defect van de vorstbeveiliging, sluit de isolatieklep, de ventilatie stopt en alle ventielen van de batterijen in de 
centrale openen op 100%.

Er is een vorstpreventiefunctie zodra de unit is gestopt (via het bedieningspaneel, het GBS of een gevaarstoring). Deze houdt de 
ventielen van de hydraulische batterijen licht geopend (op een instelbare waarde) om een watercirculatie te handhaven (P260, 
P261 en P262).

25 Antivriesthermostaat

260 Openingspercentage van het ventiel van batterij 1 uit

261 Openingspercentage van het ventiel van batterij 2 uit

262 Openingspercentage van het ventiel van batterij 3 uit

4.12 Elektrische batterij
De regeling kan elektrische batterijen aansturen met maximaal 4 aan/uit trappen of 3 aan/uit trappen en een modulerende trap 
(triac). De configuratie van de elektrische batterijen wordt ingesteld via de parameter P32. De elektrische batterij kan verwarming 
of naverwarming leveren (P33).
De elektrische batterij is aangesloten op een uitbreidingsbord dat moet worden geconfigureerd na een verandering (P48).
Een minimum luchtdebiet is noodzakelijk voor het gebruik van de elektrische batterijen (P126). Als het debiet lager is dan deze 
parameter, kunnen de elektrische batterijen niet inschakelen en verschijnt het bericht "beperkte regeling".

Configuratie elektrische batterij

32 Elektrische batterij

33 Functie elektrische batterij

48 Configuratie uitbreiding elektrische batterij

126 Minimum debiet werking elektrische batterij

Als alleen aan/uit trappen aanwezig zijn in de unit, dan worden de trappen de een na de ander ingeschakeld. De parameters 
P941 t/m P944 corresponderen met de drempel (van de elektrische verwarmingsbehoefte) voor het opstarten van de trappen 1, 
2, 3 en 4.
Voor een betere effectiviteit van de regeling, moeten de instellingen als volgt zijn: 

P944 P943 P942 P941 0

4e trap 3e trap 2e trap 1e trap

Elektrische 
verwarmingsbehoefte 

(%)

Als de unit een modulerende trap heeft, varieert deze het vermogen van de elektrische batterij lineair met de warmtevraag.
Om een zo rechtlijnig mogelijke vermogensaanpassing en dus een zo nauwkeurig mogelijke regeling te krijgen, moeten de 
trappen hetzelfde vermogen hebben.
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P944 P943 P942 P941 0

4e trap 3e trap 2e trap 1e trap

Verwarmingsbehoefte
(%)

Triac

Triac
Triac

Triac

941 Percentage einde bereik trap 1 van de elektrische batterij

942 Percentage einde bereik trap 2 van de elektrische batterij

943 Percentage einde bereik trap 3 van de elektrische batterij

944 Percentage einde bereik trap 4 van de elektrische batterij

Verdeling van de behoefte van de elektrische batterij

Naventilatie
Als de elektrische batterij in werking is en de unit vraagt om de uitschakeling ervan, dan worden de elektrische batterijen gekoeld 
door een instelbare naventilatie (P164)

164 Tijdschakeling van de naventilatie

De elektrische batterij kan worden afgeschakeld, ofwel door een aan/uit ingang (J2-U1) ofwel door het GBS.

159 Selectie afschakelen elektrische batterij

4.13 Vrije koeling
Met de vrije koeling kan het gebouw worden gekoeld als de buitentemperatuur lager is dan die van het gebouw.
Deze bedrijfsstatus wordt gebruikt als de volgende voorwaarden zijn vervuld:

Tijdens de werking met vrije koeling wordt de uitblaastemperatuur niet gecontroleerd. Het is belangrijk een ondergrens van de 
temperatuur van de verse lucht in te stellen die voldoende hoog is om geen comfort te verliezen.

150 Regeling vrije koeling

206 Verschil vrije koeling en nachtkoeling ten opzichte van de geregelde temperatuur

207 Ondergrens van de temperatuur voor vrije koeling en nachtkoeling

4.14 Nachtkoeling
De geregelde temperatuur moet die van de retour of de ruimte zijn.
De unit moet een mengkleppensectie hebben of een regeling van het debiet van de ventilatoren.
Met de nachtkoeling kan het gebouw gekoeld worden door te profiteren van de lage temperatuur 's nachts
Als de nachtkoeling actief is, dan is het setpoint van het ventilatiedebiet het debiet "nachtkoeling" (P212 en P213) en de 
mengkleppensectie staat in de stand 100% verse lucht.

Om de nachtkoeling te activeren, moet aan meerdere voorwaarden worden voldaan:

Koelbehoefte: de geregelde temperatuur moet hoger zijn dan het temperatuur-setpoint voor een frisse nacht P210.
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Periodieke heropstarts: als aan een van de voorwaarden voor het activeren van de nachtkoeling niet is voldaan (temperatuur 
verse lucht, verschil nachtkoeling, of koelbehoefte), dan stopt de unit.

De ventilatoren met debiet voor nachtkoeling worden ieder uur gedurende 5 minuten heropgestart met heractivering van de 
nachtkoeling als aan alle voorwaarden wordt voldaan. Anders stop de unit opnieuw.

151 Regeling nachtkoeling

206 Verschil vrije koeling en nachtkoeling ten opzichte van de geregelde temperatuur

207 Ondergrens van de temperatuur voor vrije koeling en nachtkoeling

210 Setpoint regeling nachtkoelbedrijf

212 Setpoint debiet van de pulsieventilator in nachtkoelbedrijf

213 Setpoint debiet van de extractieventilator in nachtkoelbedrijf

4.15 Luchtkwaliteit CO2
Als er een CO2-opnemer aanwezig is in de afgezogen luchtstroom en er een mengkleppensectie is of als de regeling van de 
ventilatoren op het debiet werkt, dan kan de luchtkwaliteitsfunctie worden geactiveerd (P152). Deze functie berekent de behoefte 
aan binnenlucht kwaliteit door middel van een proportionele regelaar (P217) om het setpoint te volgen via de CO2-concentratie 
(P216).

100%

0%

Behoefte aan 
binnenlucht 
kwaliteit

Setpoint lucht-
kwaliteit P216

Proportionele band lucht-
kwaliteit P217

Luchtkwaliteit
P331

Deze functie werkt in de eerste plaats op de mengkleppensectie (verhoging van het percentage verse lucht), indien aanwezig, en 
daarna door het verhogen van het debiet, tot de maximale waarde die is ingesteld met P218.

0% 50% 100%

Mengka
st

Varia
tie

 debiet

Behoefte aan binnenlucht kwaliteit

152 Regeling luchtkwaliteit

216 Setpoint luchtkwaliteit

217 Proportionele band luchtkwaliteit

218 Setpoint max luchtdebiet op de toevoer voor de luchtkwaliteit

4.16 Beheer van de tijd
De datum en de tijd worden ingesteld met de parameters P102 en P103. Dankzij de datum is een week-/jaarprogrammering 
mogelijk en kan het moment waarop een storing is verschenen worden opgeslagen.
De automaat heeft een batterij om te voorkomen dat de tijd verloren gaat bij stroomuitval. Als de tijd niet onthouden is na stromuitval, 

102 Datum

103 uur
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4.17 Tijdprogrammering
Met de tijdprogrammering kan de bedrijfsstatus van de unit worden veranderd (uit, setpoints 1, setpoint 2, vorstbeveiliging, …) 
naar gelang de tijd, de dag van de week of de periode in het jaar.

De automaat kan 6 periodes met weekprogrammering en 6 periodes met jaarprogrammering bevatten, die elkaar kunnen 
overlappen of niet en afzonderlijk kunnen worden bevestigd.

Gevraagde status Weergaveconditie

Uit

Vorstvrij P154 Keuze van de te regelen temperatuur= retour of ruimte

Nachtkoeling (alleen in week) P151 Nachtkoeling = met

Aan met setpoint 1 P160 Selectie setpoint 1/setpoint 2 = terminal of GBS
of aan/uit-ingangAan met setpoint 2

Aan P160 Selectie setpoint 1/setpoint 2 = zonder

Als de bereiken elkaar overlappen is de prioriteit, van de meest belangrijke naar de minst belangrijke, als volgt:
1. Aan
2. Aan met setpoint 1
3. Aan met setpoint 2
4. Nachtkoeling
5. Vorstbeveiliging
6. Uit
De jaarprogrammering heeft voorrang boven de weekprogrammering.
Voorbeeld van de weekprogrammering:
Programmering van het stoppen van de unit elke zaterdag en zondag van 9 u tot 16 u.

4.18 Toegangsniveau
De automaat heeft 3 toegangsniveaus, om te voorkomen dat onbevoegden bepaalde parameters kunnen wijzigen.
Niveau 1 is het niveau "klant".Hier kunnen setpoints worden gewijzigd.
Niveau 2 is het niveau "installateur".Hier kunnen instellingsparameters worden gewijzigd.
Niveau 3 is het niveau "fabrikant". Hier kunnen machineparameters worden gewijzigd.

Voorbeeld van de jaarprogrammering: 
Jaarprogrammering tussen 15 oktober en 1 april is de vorstbeveiliging geactiveerd.
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5 BEHEER VAN DE VERBINDING TUSSEN DE REGELAARS EN IHM-TERMINALS

Om de communicatie tussen regelaars en terminals tot stand te 
brengen, moet elk van deze elementen een adres krijgen.
Deze adressering is in de fabriek gedaan, maar na het vervangen van 
een defecte component (regelaar of terminal) kan het nodig zijn dat dit 
ter plaats moet worden gedaan.

5.1 Een regelaar en een terminal:
De procedure van de adressering van de terminal staat in het volgende 
hoofdstuk in paragraaf 5.4.2. Die van de regelaar in paragraaf 5.4.3.
De adressen van de regelaar en van de terminal moeten verschillend 
zijn
Voorbeeld van een adressering hiernaast

P01    : Adr Priv/Shared
Trm1  : 32 Pr
Trm2  : None Sh
Trm3  : None --OK?

Adres terminal: 32

Adres regelaar: 01

5.2 Meerdere regelaar en terminals:
Meerdere terminals of regelaars kunnen onderling worden verbonden, zonder extra componenten, dankzij het lokale pLAN-
netwerk. 
Op deze manier kunnen meerdere terminals worden gebruikt voor het weergeven van de parameters van een regelaar of 
omgekeerd, een terminal kan worden gebruikt voor het weergeven van de parameters van meerdere regelaars.
De gebruiker hoeft alleen de elektrische aansluitingen te maken en de adressen in te stellen.

5.3 Elektrische aansluitingen voor het lokale pLAN-netwerk

5.3.1 Verbinding van de regelaars op het pLAN
De regelaars worden aangesloten op het pLAN-netwerk (RS485) met een afgeschermde kabel AWG20/22, bestaande uit een 
getwist paar en een afscherming. De printplaten moeten parallel worden aangesloten met de J14-stekker. 
De maximum afstand tussen de eerste en de laatste regelaar is 500 m.
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5.3.2 Verbinding van scherm(en) op afstand op het pLAN
De gebruiker kan een bedieningsterminal aansluiten op de J15-stekker met een kabellengte van maximaal 50 m. Als de afstand 
groter is, moeten 2 TCONN-printplaten en een afgeschermde kabel AWG20/22/24 met 2 getwiste paren en worden gebruikt.  
De maximum lengte van de afgeschermde kabel is dan 200 m.

5.4 Adressering voor het pLAN

5.4.1 Werking
Als de regelaars en de terminals op het pLAN-netwerk zijn aangesloten moeten zij worden geadresseerd. 

De te gebruiken adressen lopen van 1 t/m 32.
32 is het totale aantal van regelaars + terminals is dat kan worden verbonden via het pLAN-netwerk. 
Als eenzelfde adres is toegewezen aan twee onderdelen van het netwerk, kan het pLAN niet werken
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Aanbevolen adressering:
In het algemeen wordt aanbevolen om een algemeen toegepast adresseringssysteem te gebruiken:

Het adres van de terminals moet gelijk zijn aan: adres van de regelaar +16
Het adres van de gedeelde terminal moet gelijk zijn aan 16

Houd u aan het onderstaande adresseringsschema:

Adres terminal: 16

P01    : Adr       Priv/Shared
Trm1  : 16        Sh
Trm2  : None    --
Trm3  : None    --OK? No

Adres  
Regelaar

Adres 
Terminal

16 (gedeeld)
01 17
02 18
03 19
04 20
05 21
X X+16

P01    : Adr      Priv/Shared
Trm1  : 17        Pr
Trm2  : 16        Sh
Trm3  : None  --OK?

P03    : Adr         Priv/Shared
Trm1  : 19           Pr
Trm2  : 16          Sh
Trm3  : None    --OK? 

P02    : Adr        Priv/Shared
Trm1  : 18          Pr
Trm2  : 16          Sh
Trm3  : None   --OK?

Adres terminal: 17 Adres terminal: 18 Adres terminal: 19

Adres regelaar: 1 Adres regelaar: 2 Adres regelaar: 3

Tijdens de volgende procedures kan het bericht "NO LINK" verschijnen. Herhaal dan de procedure.

5.4.2 Wijzigen van de adressering van de IHM-terminals
Het adres van de terminal kan alleen worden veranderd als hij is aangesloten op de regelaar (telefoonstekker) en deze 
laatste is ingeschakeld.
Voor het openen van de configuratiemodus, drukt u gedurende minimaal 5 seconden tegelijk op de toetsen en : het 
volgende scherm, zie de figuur hieronder, verschijnt met de knipperende cursor in de linkerbovenhoek:

op de toets : de cursor verplaatst zich in het veld adres (nn).

en bevestig door opnieuw 
te drukken op de toets .

Als de geselecteerde waarde verschilt van de eerder opgeslagen waarde, verschijnt het scherm, zie de volgende figuur, en de 
nieuwe waarde wordt opgeslagen in het permanente geheugen van de terminal.
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Merk op: als u het adres van een regelaar moet veranderen met behulp van een terminal, kunt u dit alleen doen met een 
terminal op het adres 0.
Na het veranderen van het adres van de regelaar, moet u het adres van de terminal terugzetten op een waarde die 
verschilt van 0 om de normale werking te herstellen.

5.4.3 Wijzigen van de adressering van de regelaars
In de fabriek is het adres 1 geprogrammeerd. Het pLAN-adres van de regelaar kan worden aangepast, als de regelaar in het 
netwerk wordt opgenomen.
a - Rechtstreeks vanaf de regelaar
Om het adres te wijzigen is een schroevendraaier nodig en gaat u op de volgende manier te werk:

b - Vanaf een terminal

Om het adres van de regelaars te wijzigen, moet u:

  +  tot het volgende scherm verschijnt en dan de 
toetsen loslaten.

 en en bevestig uw keuze met de toets 
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5.4.4 Toewijzen van privé en gedeelde IHM-terminals 
Op dit punt is het nodig om de lijst van de met elke regelaar verbonden terminals te wijzigen en gaat u als volgt te werk: 

 en  zoals in de vorige paragraaf is beschreven; 

   tot de cursor in het veld (I/O board address) staat; 
 het gewenste adres van de regelaar. 

Alleen daadwerkelijk online zijnde regelaars kunnen worden geselecteerd. 
Als het pLAN-netwerk niet correct werkt of 
als geen enkele regelaar aanwezig is, dan kan het veld niet worden gewijzigd 
en ziet u alleen “—”; 

 te drukken worden achtereenvolgens 
de volgende schermen getoond:

ook hier verplaatst de toets  de cursor van het ene veld naar het andere 
en de toetsen  veranderen de waarde van het actuele veld. Het veld P:xx 
toont het adres van de geselecteerde regelaar; in het voorbeeld van de figuur 
is nr. 12 geselecteerd; 

In het geval van een gemeenschappelijke display voor een aantal units (maximaal 
31), moet de terminal geconfigureerd worden op elke unit in "Sh" modus. 
De velden in de kolom “Adr” geven de adressen van de terminals weer die 
zijn gekoppeld aan de regelaar met adres 12, terwijl de kolom Priv/Shared 
het type van de terminal aangeeft.
- Shared = Sh= (gedeeld) wil zeggen dat deze terminal 02 ook kan 
worden gebruikt met andere regelaars in de kring (gedeelde terminal)
- Priv = Pr= (privé) wil zeggen dat deze terminal 03 alleen werkt met 
deze regelaar n°12 (privé-terminal )

gegevens selecteert u na “OK ?” "YES" en bevestig met de toets   . 

Als de terminal langer dan 30 seconden inactief is (geen enkele toets 
ingedrukt), wordt automatisch de configuratieprocedure afgesloten zonder 
de eventuele wijzigingen op te slaan.

5.4.5 Controle van het pLAN-adres
Het pLAN-adres in het midden bovenaan op het hoofdscherm. Het is ook mogelijk om parameter P720 te openen in de 
configuratieparameters om het adres van de regelaar op het pLAN-netwerk te lezen.

Als het systeem opstart, kan het pLAN-netwerk verschillende problemen vertonen (storing van de kaart en opstarten van de 
terminal) als gevolg van slechte verbindingen of de toewijzing van een verkeerd adres. Dankzij een speciaal scherm, kan de 
status van het pLAN-netwerk in real time worden getoond, om zo aan te geven welke apparaten (regelaar of terminal) correct zijn 
aangesloten en geadresseerd.

Voor het weergeven van het speciale scherm, drukt u gedurende minimaal 10 seconden gelijktijdig op en op ongeacht 
welke terminal van het netwerk. Na de eerste 5 seconden verschijnt een scherm; 5 seconden later verschijnt het volgende 
scherm:

Regelaars

Terminals 

Op het scherm staan de netwerkadressen van 1 t/m 32 aangegeven. De kleine rechthoekjes geven de terminal weer en de 
grote rechthoeken de regelaars. Indien de symbolen verschijnen en weer verdwijnen, is het mogelijk dat het pLAN instabiel is 
of, wat waarschijnlijker is, dat er een dubbel adres is. Het getal achter Term geeft het adres aan van de gebruikte terminal. In het 
voorbeeld ziet u een netwerk met 3 regelaars met de adressen 1, 2, 25 en 4 terminals met de adressen 3, 4, 15 en 26. Nadat u het 
scherm heeft gecontroleerd, schakelt u de voeding uit, controleert u de aansluitingen en de adressen en schakelt u de systemen 
weer in.
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- Het volgende scherm, bijvoorbeeld, is het hoofdscherm voor de print met het adres 1:

6 AANSLUITING OP EEN GBS

De regelaar kan worden aangesloten op een lokale supervisie-pc of een pc op afstand, of op de meeste types GBS (Modbus 
RTU, Modbus IP, LonWorks, KNX of BACnet IP).
Voor het gebruik van KNX, LonWorks, Modbus IP of BACnet IP moeten optionele prints worden gemonteerd.
De communicatietabellen voor Modbus, KNX, LON en BACnet zijn apart verkrijgbaar.

N.B.:
Wanneer databussen gebruikt worden, maken de route en behandeling van de beschikbare gegevens geen deel uit van de door 
ons geleverde prestaties. Zij moeten worden voorzien door de installateur met behulp van een integrator.

De parameters P706 en P716 geven aan of de bussen BMS1 en BMS2 werken in alleen lezen modus (lokaal) of lezen/schrijven 
(afstandsbediening). Deze parameters moeten identiek zijn.

706 Type commando 0: lokaal
1: afstand

716 Type commando 0: lokaal
1: afstand

6.1 Modbus RTU
De regelaar heeft een ingebouwde RS485-poort en heeft ingebouwde communicatie via Modbus RTU. De regelaar is een 
Modbus slave op de poort J11-BMS2. Met de parameters P710 t/m P716 kan deze poort worden geconfigureerd.

710 Selectie van het gebruikte type communicatie protocol op de poort BMS2 1: MODBUS RTU

711 Selectie van de overdrachtsnelheid op de poort BMS2 0: 1200
1: 2400
2: 4800
3: 9600
4: 19200

712 Pariteit op de poort BMS2 0: zonder
1: oneven

2: even

713 Aantal stopbits op de poort BMS2

715 Selectie van het adres van de regelaar op de bus BMS2

716 Type commando 0: lokaal
1: afstand

5.4.6 Toegang tot de verschillende regelaars van een netwerk vanaf een gedeelde (shared) IHM-terminal
Wanneer een terminal gedeeld is om gebruikt te kunnen worden met verschillende regelaars, kan door gelijktijdig indrukken van 
de toetsen  +  van de ene naar de andere regelaar geschakeld worden. Aan het getoonde pLAN-adres van de regelaar op 
het scherm "Machinestatus" is te zien met welke regelaar de terminal is verbonden.
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Modbus

De kabel moet zijn afgeschermd en van het type AWG20/22/24 (Filotex FMA-2P, Belden réf 9842 / 9842NH 24AWG of 
gelijkwaardig, apart te bestellen, met een getwist paar en een afscherming voor een maximale lengte van 1000m. Dit netwerk 
mag nooit parallel lopen met vermogenskabels op een afstand minder dan 50 cm. Hij mag deze kabels kruisen maar altijd 
loodrecht. Maak liever geen lus met de netwerkkabel, noch met de aardingstreng en scheid goed de verschillende kabelfamilies 
(bediening, vermogen, aarding en databus).
.

Het gegevensformaat (16 bits, gesigneerd of booleaans) is standaard volgens de norm Modbus, behalve voor de analoge 
gegevens. Deze zijn in het formaat "Geheel vermenigvuldigd met 10".
De gebruikte Modbus functiecodes zijn: 
- 1 of 2: Lezen van meerdere bits 
- 3 of 4: Lezen van meerdere registers (16 bits) 
- 5: Schrijven van een bit 
- 6: Schrijven van een register (16 bits)
- 15: Schrijven van meerdere bits 
- 16: Schrijven van meerdere registers (16 bits)

6.2 Modbus TCP/IP
Voor het gebruik van ModBus TCP/IP is een optionele print vereist en moet P700 = Modbus TCP.
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Configuratie van de print:

Schakel de regelaar uit en plaats de optionele print in de regelaar.
Druk op de knop op de print en schakel tegelijk de regelaar in.
De linker led begint snel te knipperen.

Blijf de initialisatieknop ingedrukt houden.
De linker led wordt van groen rood. 
Daarna wordt hij weer groen gedurende ongeveer 30 seconden. 
Laat de knop los als de led weer rood wordt.

De print is nu geïnitialiseerd op het adres 172.16.0.1. 

Vervolgens moet de pc geconfigureerd worden.

Ga hiervoor naar het startmenu van de pc en dan naar Instellingen >Netwerkverbinding>Eigenschappen lokaal netwerk> 
Eigenschappen (TCP/IP).
Voer het IP-adres in: 172.16.0.2.
                   Subnetmasker: 255.255.0.0

Sluit na het wijzigen van deze elementen een gekruiste netwerkkabel aan tussen de pc en de print.
Open Internet Explorer en typ in de adresregel 172.16.0.1
U wordt dan verbonden met de webserver van de print.

Voer als gebruikersnaam: admin in en het wachtwoord is: fadmin

Klik op het configuratiemenu van de print en selecteer het tabblad Netwerk.
Vul op deze pagina de informatie van uw lokale netwerk in.

Bevestig de pagina na het invullen, maak de kabel naar de pc los, start de regelaar opnieuw op en sluit hem aan op het netwerk.

Voor de verbinding met het protocol Modbus TCP moet de optionele print worden geconfigureerd zoals hieronder is aangegeven. 
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6.3 BACnet IP
Voor het gebruik van BACnet IP is een optionele print vereist en moet P700 = BACNET IP.
Configuratie van de print:

Schakel de regelaar uit en plaats de optionele print in de regelaar.
Druk op de knop op de print en schakel tegelijk de regelaar in.
De linker led begint snel te knipperen.

Blijf de initialisatieknop ingedrukt houden.
De linker led wordt van groen rood. Daarna wordt hij weer groen gedurende ongeveer 30 seconden. Laat de knop los als de led 
weer rood wordt.

De print is nu geïnitialiseerd op het adres 172.16.0.1. 

Vervolgens moet de pc geconfigureerd worden.

Ga hiervoor naar het startmenu van de pc en dan naar Instellingen >Netwerkverbinding>Eigenschappen lokaal netwerk> 
Eigenschappen (TCP/IP).
Voer het IP-adres in: 172.16.0.2.
            Subnetmasker: 255.255.0.0

Sluit na het wijzigen van deze elementen een gekruiste netwerkkabel aan tussen de pc en de print.
Open Internet Explorer en typ in de adresregel 172.16.0.1
U wordt dan verbonden met de webserver van de print.

Voer als gebruikersnaam: admin in en het wachtwoord is: fadmin

Klik op het configuratiemenu van de print en selecteer het tabblad Netwerk.
Vul op deze pagina de informatie van uw lokale netwerk in.

Bevestig de pagina na het invullen, maak de kabel naar de pc los, start de regelaar opnieuw op en sluit hem aan op het netwerk.
Voor de verbinding met het protocol BACnet moet de optionele print worden geconfigureerd zoals hieronder is aangegeven.
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6.4 LON
Voor het gebruik van LON in een print vereist (type FTT-10A), voorgeladen geleverd door de fabrikant. Deze kan eventueel ter 
plekke opnieuw geladen met behulp van het nxe-bestand dat op verzoek beschikbaar is.  
1. Stekker voor de regelaar 
2. Los te maken aansluitstrip voor de verbinding met het LonWorks® (GND, A, B) netwerk 
3. Service-pin (maak een tijdelijke shunt tussen de 2 aansluitingen om een service-PIN te maken, maak de shunt later weer los)
4. Groene service-led: status van het knooppunt, brandt tijdens pin-service, flitst als de kaart een opdracht van het netwerk 
ontvangt, indien vast brandt = kaart defect 
5. Rode storingsled: geeft een probleem met de installatie aan (verkeerde aansluiting op de automaat) of van de instelling van de 
communicatieparameter (controleer parameter P700) 

Afmetingen (mm)

Om het communicatieprotocol LON te bevestigen op de automaat, stelt u de volgende waarden in het menu "Communicatie" op 
de gebruikersterminal in:  
- P700 = Protocol = LON 
- P716 = Type commando =  Lokaal voor een LON-toegang tot de alleen lezen variabelen (nvo)
     Afstand voor een LON-toegang tot de lezen en schrijven variabelen (nvi/nvo)

De fabrikant verzorgt niet de inbedrijfstelling, configuratie, parameterinstelling, adressering van het LonWorks-netwerk. Voor 
de configuratie ven een dergelijk netwerk moet een LNS-database worden gecreëerd. Het gebruik en het beheer van deze 
database zijn strikt gereserveerd voor personen die zijn opgeleid voor het gebruik van LON-configuratietools en de bijbehorende 
specificaties kennen. Raadpleeg de aanbevelingen van LonMark (www.lonmark.org) voor meer informatie over dit onderwerp.

Voor een correct verloop van de configuratie van het LonWorks-netwerk, moet iedere partij de toegewezen taken uitvoeren.

Onze automaat beheert alleen Bacnet variabelen met het formaat digitaal (adrestype Dxxx) en analoog (adrestype Axxx)
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Rol Fabrikant Integrator Installateur

Levering van de geladen LON-communicatie print
Levering van het integratiebestand .XIF
Installatie van de units uitgerust met LON-regelaar
Aflezen van de barcodes (NeuronID)
Creëren van de LON-database
Adressering en configuratie van het LON-netwerk
Definitie van de verbinding tussen de LON regelaars en met het GBS
Definitie van de setpoints en timerprogrammering GBS

X
X

X*
X
X
X
X

X
X*

X* Tussen de integrator en de installateur te bepalen modaliteit.

Vanwege de centrale rol van de integrator, is het noodzakelijk dat deze zo vroeg mogelijk bij het project wordt betrokken om de 
BGS-architectuur en integratietools te kunnen anticiperen en controleren.
Configuratieproces

Voor het creëren van de LNS-database moet een LON-configuratietool worden gebruikt zoals NL220, NLFacilities of LonMaker. 
Dit gebeurt offline (dat wil zeggen niet met het netwerk verbonden) en bestaat uit het definiëren van de lijst van aanwezige 
regelaars, de parameterinstelling, de verbindingen…
Hiervoor levert d e fabrikant een xif-bestand dat de LON-communicatietabel van de geleverd regelaar beschrijft. Met dit bestand 
kan de integrator het bijbehorende model creëren in de LNS-database. Dit kan vervolgens net zo vaak worden gekopieerd als 
dat er regelaars op de bus zijn.
De units hebben geen andere Ressources Files nodig dan de LonMarkResourceFiles1400 die standaard deel uitmaken van onze 
officiële LON-tools.

Voorbeeld van het importeren van het xif-bestand met NL220:
Open het project en creëer een nieuw model knooppunt:

Geef dit model een naam, en selecteer in het veld van de beschrijving het geleverde xif, met behulp van de toets "...".
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De regelaar van de unit verschijnt voortaan in de lijst met knoppuntmodellen, waarmee in de database net zoveel regelaars 
kunnen worden gecreëerd als dat er op het netwerk zijn.
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Het vervolg van de configuratie (realisatie van verbindingen op de variabelen van het type nvi / nvo) gebeurt op de standaard 
manier zoals voor ieder ander LON-product. Onze automaat heeft geen variabelen van het type nci / SCPT / UCPT.  
De configuratieparameters zijn alleen toegankelijk vanaf de IHM-terminal.

6.5 KNX
Voor het gebruik van KNX is een optionele print van de fabrikant nodig in de sleuf BMS1.
De gebruikte bus is van het type TP1 met een transmissiesnelheid van 9600Bds. 
Deze bus heeft een specifieke externe voeding nodig (als optie geleverd)

Led Betekenis Oorzaak / oplossing

Rood

Brandt onveranderlijk Geen communicatie tussen de KNX-kaart en de 
regelaar.

Controleer de configuratie: 
- adres regelaar incorrect
- transmissiesnelheid incorrect
- verkeerd protocol

Knipperend Fout in communicatie tussen de KNX-kaart en de 
regelaar

De kaart is geconfigureerd met een versie of adres die 
niet herkend worden door het BIOS van de regelaar.

Uit Er is communicatie met de regelaar

Groen

Brandt onveranderlijk De knop is ingedrukt geweest voor het toekennen 
van het adres en de kaart wacht op de bijbehorende 
procedure afkomstig van de ETS

Snel knipperend Het XML-bestand is niet geladen 
Een snelle flits geeft de ontvangst van het adres na een 
druk op de knop.

Ga over tot de configuratie.

Langzaam knipperend Configuratie bezig: het XML-bestand wordt geladen 
door ETS

Groen + Rood
De 2 branden continu Geen voeding op de KNX-bus Controle: voeding van de KNX-bus, elektrische 

verbindingen en polariteit van de verbindingen op de 
aansluitklemmen + en - op de stekker

Rood GroenDrukknop
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Om het communicatieprotocol KNX te bevestigen op de automaat, stelt u de volgende waarden in het menu "Communicatie" op 
de gebruikersterminal in:  
- P700 = Protocol = KNX 
- P716 = Type commando =  Lokaal voor een KNX-toegang tot de alleen lezen variabelen (nvo)
     Afstand voor een KNX-toegang tot de lezen en schrijven variabelen

De fabrikant verzorgt niet de inbedrijfstelling, configuratie, parameterinstelling, adressering van het KNX-netwerk. Voor de 
configuratie ven een dergelijk netwerk moet een ETS-database worden gecreëerd. Het gebruik en het beheer van deze database 
zijn strikt gereserveerd voor personen die zijn opgeleid voor het gebruik van KNX-configuratietools en de bijbehorende specificaties 
kennen. Raadpleeg de aanbevelingen van de KNX-associatie (www.knx.org) voor meer informatie over dit onderwerp.

Voor een correct verloop van de configuratie van het KNX-netwerk, moet iedere partij de toegewezen taken uitvoeren.

Rol Fabrikant Integrator Installateur

Levering van de KNX communicatiekaart
Levering van de software KSet, van de plug-in en van het xml-integratiebestand
Installatie van de units uitgerust met KNX-regelaar
Creëren van de ETS-database
Adressering en configuratie van het KNX-netwerk
Definitie van de verbindingen tussen de KNX regelaars en met het GBS
Definitie van de setpoints en timerprogrammering GBS

X
X

X
X
X
X

X

Vanwege de centrale rol van de integrator, is het noodzakelijk dat deze zo vroeg mogelijk bij het project wordt betrokken om de 
BGS-architectuur en integratietools te kunnen anticiperen en controleren.

Configuratieproces
Het volgende diagram illustreert de fases van het vereiste "configuratieproces" om de kaart correct te configureren:

  

XML-bestand
Zonder 
groepsadres

ETS-projecten

.pr5-bestand

kSET:
Voer de 
groepsadressen in

ETS
Creëer de 
koppelingen tussen 
de verschillende 
datapoints, d.w.z., ken 
de groep adressen toe

OFF-line: verbinding van de variabelen

XML-bestand
compleet

ETS
Wijs de adressen van de 
unit toe en configureer de 
andere producten

XML-bestand
Downloaden van 
het XML-bestand in 
de unit (tabel met 
groepsadressen)

EINDE
van de installatie

De 1e stap van de configuratie gebeurt offline (dat wil zeggen niet met het netwerk verbonden). Hierbij wordt onder ETS de lijst 
gedefinieerd van de in het project gebruikte producten en worden de groepsadressen gedefinieerd (dat wil zegen de gegevens 
die worden uitgewisseld tussen de KNX-regelaars).
Het bijzondere van de KNX-regelaar van de units schuilt in het feit dat de groepsadressen niet worden gerealiseerd vanuit ETS, 
maar door de software KSet.

Voor het creëren van de regelaars van de unit in het ETS-project moet een plug-in worden gebruikt, waarmee ook het xml-
bestand dat met KSet is gemaakt kan worden geïmporteerd en geladen in de regelaar van de unit.
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Software KSet
Voor het offline toewijzen van de groepsadressen, installeert en opent u de software KSet.
Open, in het menu File, het geleverde xml-bestand.
De kolom Group is al ingevuld met standaard groepsadressen. Verwijder de groepsadressen tegenover de voor dit project 
overbodige KNX-variabelen, en wijzig de groepsadressen van de voor het project nuttige variabelen als de standaard adressen 
niet geschikt zijn.
Wijzig niets in de andere kolommen.

Group Name Datapoint 
type IN/OUT Index COIL/REG Conversion Rule Conversion Value

1 1/1/1 Filtre 1 Float 16 bit OUT 1112 Register Multiply 10

2 1/1/2 PressionGaine Float 16 bit OUT 1110 Register Multiply 10

3 1/1/3 Temperature Soufflage Float 16 bit OUT 1100 Register None

4 1/1/4 TemperatureReprise Float 16 bit OUT 1111 Register None

5 1/1/5 Filtre2 Float 16 bit OUT 1113 Register Multiply 10

6 1/1/6 EncrassRecuperateur Float 16 bit OUT 1117 Register Multiply 10

7 1/1/7 TemperatureNeuf Float 16 bit OUT 1103 Register None

8 1/1/8 Temperatureambiante Float 16 bit OUT 1102 Register None

9 1/1/9 DebitVentilSoufflage Float 16 bit OUT 1108 Register Multiply 10

10 1/1/10 DebitVentilReprise Float 16 bit OUT 1109 Register Multiply 10

11 1/1/11 QualiteAir Float 16 bit OUT 1116 Register Multiply 10

12 1/1/12 temperatureReseau Float 16 bit OUT 1104 Register None

13 1/1/13 Filtre3 Float 16 bit OUT 1114 Register Multiply 10

14 1/1/14 Humidite Float 16 bit OUT 1106 Register None

15 1/1/20 Batterie1 Float 16 bit OUT 1142 Register None

16 1/1/21 vitesseRecupRotatif Float 16 bit OUT 1144 Register None

17 1/1/22 VitesseVentilSoufflage Float 16 bit OUT 1140 Register None

18 1/1/23 VitesseVentilReprise Float 16 bit OUT 1141 Register None

19 1/1/24 Batterie2 Float 16 bit OUT 1143 Register None

20 1/1/25 BipasseRecup Float 16 bit OUT 1180 Register None

21 1/1/26 Triac Float 16 bit OUT 1159 Register None

22 1/1/27 Melange Float 16 bit OUT 1169 Register None

23 1/1/28 Bruleur Float 16 bit OUT 1178 Register None

24 1/1/29 Humidificateur Float 16 bit OUT 1145 Register None

25 1/1/40 WVentSConfort Float 16 bit IN 400 Register None

26 1/1/41 WVentSConfort Float 16 bit OUT 400 Register None

27 1/1/42 WVentRConfort Float 16 bit IN 401 Register None

28 1/1/43 WVentRConfort Float 16 bit OUT 401 Register None

29 1/1/44 WVentSEco Float 16 bit IN 402 Register None

30 1/1/45 WVentSEco Float 16 bit OUT 402 Register None

31 1/1/46 WVentREco Float 16 bit IN 403 Register None

Als alle groepsadressen zijn gedefinieerd, sla dan het xml-bestand op (menu File) met een andere naam.

De beschikbare types Datapoint KNX en de respectievelijke conversiemodaliteiten worden in onderstaande tabel opgesomd:

Type
Naam Standaard ID Formaat KNX-gamma

Assortiment
beschikbaar in de

regelaar
Boolean
(DPT_Switch)

1.001 1 bit Off / On Off / On

Unsigned 8 bit
(DPT_Value_1_Ucount)

5.010 8 bits unsigned 0 tot 255 0 tot 255

Signed 8 bit
(DPT_Value_1_Count)

6.010 8 bits signed -128 tot +127 -128 tot +127

Unsigned 16 bits
(DPT_Value_2_Ucount)

7.001 16 bits unsigned 0 tot 65535 0 tot 32767

Signed 16 bits
(DPT_Value_2_Count)

8.001 16 bits signed -32768 tot +32767 -32768 tot +32767
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De plug-in
Voor het aanmelden van de unit in het ETS-project, moet een plug-in worden gebruikt: 
- AHU_plugin_21 voor ETS3
- AHU_plugin_30 voor ETS4

Met deze plug-in kunnen de individuele adressen van de regelaars worden toegewezen en kan de door K-Set gecreëerde tabel, 
d.w.z. het XML-bestand gedownload worden.

6.5.1. De installatie van de plug-in onder ETS4

installeer de geleverde plug-in AHU_Plugin_30.knxproj.

3. Na het importeren moet 
" AHU_plugin_30 " verschijnen  
in de projectlijst

2. Bevestig alle stappen van 
het importeren

1

Open het project "AHU_plugin30"
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Open of creëer het eindproject voor het systeem en klik op de rechter muisknop om de plug-in te plakken, een of meer keer, 
afhankelijk van het aantal te integreren apparaten. Het adres van elk apparaat wordt automatisch aangemaakt. Indien nodig kunt 
u het adres van een apparaat handmatig veranderen in Properties.

6.5.2 Toewijzing van het fysieke adres
Het fysieke adres van de KNX kaart wordt toegewezen met behulp van de standaard ETS-procedure.
U moet er zeker van zijn dat:
 . het computernetwerk van de bus aanwezig en aangesloten is
 . de bus voeding heeft
 . de optionele KNX-kaart verbonden is met het netwerk
 . de regelaar voeding krijgt

Selecteer met de muis de te configureren regelaar, en selecteer met de rechter muisknop "Downloaden" (of selecteer 
"Downloaden" in het menu Programmeren).
Selecteer "Download individueel adres" om de configuratieprocedure te starten en druk op de knop van de kaart. De groene led 
op de kaart dooft uit om aan te geven wanneer de bewerking afgelopen is. Als het adres van de kaart al geconfigureerd is, wordt 
de boodschap "The address is already used by another device" weergegeven.
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6.5.3 Laden van het XML-bestand
U moet er zeker van zijn dat:
 . het computernetwerk van de bus aanwezig en aangesloten is
 . de bus voeding heeft
 . de KNX-kaart verbonden is met het netwerk
 . de regelaar voeding krijgt

Selecteer op ETS4 met de muis de te configureren regelaar, en selecteer het tabblad "parameters" en klik op "open het 
dialoogvenster van de parameters van het product ».

Gebruik "Choose XML file" om het verkregen XML configuratie bestand te openen.
Klik op "Download data" en wacht tot de boodschap "Success" wordt weergegeven. Tijdens deze fase, aangegeven met de 
boodschap "Performing operation" en het knipperen van de groene led op de kaart, kan er geen andere bewerking worden 
uitgevoerd. De tijd van het laden kan verschillen naargelang de grootte van het XML-bestand en de verkeersdrukte op het 
netwerk; voor een bestand van maximale grootte, kan deze tijd 2 minuten zijn.
In extreme gevallen, dat wil zeggen veel verkeer en grote XML-bestanden kan de bus zich uitschakelen en de ETS4 signaleert 
een fout. In dat geval, moet u het laden herhalen.

N.B.: Deze procedure is specifiek voor de KNX-kaart en is de enige configuratiebewerking, naast de toewijzing van het adres, 
die is toegestaan door het ETS4-programma.

De KNX variabelen die zijn geladen via deze plug-in verschijnen niet in het tabblad Group Objects. Om de groepsadressen te 
controleren/wijzigen moet u uw xml-bestand weer openen met KSet, en na het aanbrengen van de wijzigingen, deze opnieuw 
laden via de ETS-plug-in.

Onze automaat heeft geen configuratieparameters die toegankelijk zijn onder KNX. Deze zijn alleen toegankelijk vanaf de IHM-
terminal. 
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7.1 Voorbereidingen voor de inbedrijfstelling
Voor de inbedrijfstelling van de unit, moet u ervoor zorgen dat de elektrische bekabeling conform het schema en volgens de 
regels is uitgevoerd. De hydraulische en luchtcircuits moeten conform en bedrijfsklaar zijn. 
Als deze verschillende handelingen zijn uitgevoerd, moet het document "Aankondiging montagevoltooiing" worden ingevuld en 
minimaal 15 dagen vóór de verwachte datum van inbedrijfstelling naar uw regionale agent worden gestuurd.
Wanneer uw agent dit document niet heeft ontvangen wordt geen enkele actie ondernomen.
Indien de inbedrijfstelling niet mogelijk is doordat instructies uit de aankondiging van de montagevoltooiing niet zijn opgevolgd, 
kunnen extra kosten in rekening worden gebracht tegen het geldende tarief.

7.2 Adressering

7.2.1 Adressering uitbreidingsprint voor elektrische batterijen
De uitbreidingsprint is in de fabriek geconfigureerd. 
Als het nodig is om de print opnieuw te configureren (bijvoorbeeld na een vervanging), ga dan als volgt te werk:
De configuratie gebeurt in het menu "Machineparameters" parameter P48. Deze start een configuratiewizard voor de 
uitbreidingsprint. De print moet bereikbaar zijn voor het wijzigen van de dip switch en het onderbreken van de voeding als de 
wizard daarom vraagt
De configuratie van de dip switch, na het uitvoeren van de configuratie, is als volgt:

Ext Baud Prot
1 2 3 4

OFF OFF OFF OFF

Address

1 2 3 4

ON ON OFF OFF

7.2.2 Adressering frequentieregelaar
De frequentieregelaar is in de fabriek geadresseerd.
Als het nodig is om de frequentieregelaar opnieuw te adresseren (bijvoorbeeld na een vervanging), ga dan als volgt te werk:
start de opstartwizard. Deze start automatisch bij de eerste keer inschakelen.
De opstartwizard kan opnieuw worden gestart vanuit het menu Primaire instellingen / Voorinstellingen ophalen / Opstartwizard 
resetten.

Als de wizard het vraagt, selecteer de applicatie "commando via Modbus", en geef de frequentieregelaar op die zich bevindt op 
de pulsieventilator of de extractieventilator. De adressering gebeurt automatisch.
Ga door met de opstartwizard voor het invoeren van de informatie van de kenplaat van de motor het controleren van de 
draairichting. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af voor problemen die het gevolg zijn van een verkeerde draairichting van de 
ventilator.

Controleer of wijzig, na het afsluiten van de opstartwizard, de parameters 1000 t/m 1015 en 2000 t/m 2015 op de automaat 
van de regeling. Let op dat de kenplaat correct is ingevuld en dan de minimum en maximum frequenties binnen de toelaatbare 
grenzen van de motor en van het vrijloopwiel zijn: de minimum frequentie mag nooit lager zijn dan 25 Hz. Kijk voor de maximum 
frequentie op het bestelformulier.
Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af voor problemen die het gevolg zijn van een verkeerde invoer van de gegevens van de 
motor of het niet naleven van deze voorschriften.

7.2.3 Adressering van de EC-motor
De EC-motoren zijn in de fabriek geadresseerd.
Als het nodig is om een motor opnieuw te adresseren (bijvoorbeeld na 
de vervanging), ga dan als volgt te werk:
Als u meerdere motoren moet adresseren, moet deze adressering 
motor na motor gebeuren. Maak de Modbus-verbindingen los van alle 
motoren en sluit alleen de betreffende motor opnieuw aan.

In het menu machineparameter (let op, hiervoor is toegangsniveau 3 
vereist) selecteer de parameter P51 t/m P78 "config adressering" van 
de te adresseren motor.
Als de motor niet of niet goed is geadresseerd, geeft deze parameter 
"niet uitgevoerd" aan. Bevestig deze parameter om naar de 
adresseringswizard te gaan: de regels "Ad begin", "Config" en "Status" 
verschijnen op het onderste deel van het scherm.

Selecteer in het veld "Ad begin" het actueel adres van de motor. Selecteer 
voor een nog niet eerde geadresseerde motor, "Fabrieksventilator", 
selecteer anders ventilator 1 t/m 8 afhankelijk van het actuele adres 
van de motor. Maak om het actueel adres van de motor te kennen, 
de Modbus-verbindingen los van alle andere motoren, en zoek in de 
menu's 17 en 19 de motor die nog "online" is:
parameter P1231 voor pulsieventilator 1, P1351 voor pulsieventilator 2, 
P2231 voor extractieventilator 1...

7 INBEDRIJFSTELLING

Los te maken kabel
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Bevestig het veld "Ad begin" en selecteer en bevestig in het veld "Config" "gevraagd" om de automatische adressering te starten. 
Het veld "Status" begint op "Wachten startproc.", en loopt automatische verder om de actueel configuratiestap aan te geven 
(wachten aansluiting, stoppen ventilator, zenden param. com., resetten software ventilator, wachten opnieuw opstarten.). Als de 
adressering klaar is, toont het veld "Status" "configuratie OK" en de geselecteerde parameter "config. adressering" (bijvoorbeeld 
P51 voor ventilator 1) wordt "uitgevoerd".

Als de configuratie eindigt met "config. mislukt" controleer dan:
- de elektrische voeding van de motor
- de Modbus-aansluiting van de te adresseren motor
- Het beginadres van de ventilator
- Controleer of maar één niet geadresseerde motor is aangesloten op de Modbus-verbinding
- Controleer of het eindadres niet al is toegekend aan een andere motor
En voer de configuratie opnieuw uit.
Herhaal deze handelingen voor elke (opnieuw) te adresseren motor.

7.3 Testmodus 
in de testmodus kan de installateur de verschillende uitgangen van de automaat afzonderlijk testen.
In deze modus is er geen beheer van storingen. 
Als het display is losgemaakt, blijft de forcering actief en kan schade aan de apparatuur ontstaan. 
Deze modus is alleen toegankelijk op niveau 3. 

LET OP!
HET FORCEREN IS VOOR DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER

ALLE VEILIGHEDEN ZIJN INACTIEF

De unit stopt automatisch als de testmodus is bevestigd (bevestigen forcering).
Kies de uitgang die moet worden gewijzigd met  of . Bevestig met  
De cursor gaat onder de forceertoestemming staan (vrij of geforceerd). Bevestig met  
De cursor verplaatst zich onder de waarde van de forcering. Ga naar de nieuwe waarde met behulp van de toetsen  of . 
Bevestig met . 
De unit is nu in de "handmatige modus". 
De forceringen worden geannuleerd zodra de gebruiker de forcering opheft.

7.4 Kalibratie
Met menu 13 "Kalibratie" kan een verschuiving tussen een afgelezen en een gemeten druk- of temperatuurwaarde gecorrigeerd 
worden.

Er kan een verschuiving toegevoegd worden van +- 5°K aan de door de temperatuuropnemers afgelezen waarden, een 
verschuiving van +- 10% aan de door de luchtvochtigheidsopnemers afgelezen waarden, +- 100 ppm aan de door de CO2-
opnemer afgelezen waarden.

De drukopnemers worden gekalibreerd met behulp van een wizard: in het menu kalibratie, als de parameter van de te kalibreren 
opnemer "ja" is, dan wordt de gemeten waarde opgeslagen en gebruikt las offset. De aangepaste waarde wordt dan gelijk aan 0.

Voor het kalibreren van de drukopnemers moet de unit zijn gestopt en moet het luchtdebiet nul zijn. Het is ook mogelijk om de 
verbindingsslangen tijdelijk los te maken van de drukopnemer.

Als de automaat een probleem detecteert, activeert hij een storing.

8.1 Storingstypes
De storingen kunnen van het type "onderhoud" of "gevaar" zijn.

"Onderhoud"-storingen geven informatie aan de gebruiker over een slecht functioneren van de unit maar zonder directe 
consequenties (bijvoorbeeld een vervuild filter). Na het verhelpen van het probleem kunnen zij gereset worden.

"Gevaar"-storingen zijn problemen die het functioneren van de unit verhinderen waardoor deze direct stopt (of na naventilatie). 
Het probleem moet worden opgelost voordat de unit opnieuw kan opstarten. Zij kunnen worden als de unit gestopt is en de 
storing is verdwenen.

"Onderhoud"-storingen kunnen worden ingesteld als "gevaar"-storing met behulp van de parameters P600 t/m P634. "Gevaar"-
storingen kunnen echter, vanwege hun ernst, niet worden ingesteld als "onderhoud"-storing.

8.2 Storingsrelais
De automaat heeft een relais (contact N08) voor de "onderhoud"-storingen en een relais (contact N07) voor de "gevaar"-
storingen. Deze relais zijn van het type 250 Vac / 6 A.

Het relais voor de "onderhoud"-storingen wordt geactiveerd als er ten minste een "onderhoud"-storing aanwezig is.

Het relais voor de "gevaar"-storingen wordt geactiveerd als er ten minste een "gevaar"-storing aanwezig is.

Hun werkingsrichting is instelbaar (P880, P881).

8 STORINGEN
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8.3 Storingsgeheugen
De automaat bewaart de laatste 100 storingen en de datum en de tijd waarop deze storingen zijn opgetreden. Het betreft hier 
menu 4 "storingsgeheugen". Dit geheugen kan niet worden gewist.

8.4 Lijst van de storingen
Hier volgt de lijst van mogelijke storingen:

Nr. Fabrieksniveau Omschrijving van de storing Nr. Fabrieksniveau Omschrijving van de storing

1 Onderbreking voeding 65 Onderhoud Warmtewiel recuperator

2 Gevaar Brandveiligheid 66 Onderhoud Warmterecuperator vervuild

3 Gevaar Isolatieklep 67 Onderhoud Warmterecuperator heeft ijsvorming

4 Gevaar Vorstbeveiliging 68 Onderhoud Warmterecuperator glycolwater

8 Gevaar Contact pulsiedeur 69 Onderhoud Bevochtiger

9 Gevaar Motor pulsieventilator 70 Onderhoud Veiligheidsthermostaat met automatische reset van de 
elektrische batterij

10 Gevaar Frequentieregelaar toevoer 71 Onderhoud Veiligheidsthermostaat met handbediende reset van de 
elektrische batterij

11 Gevaar EC-motor pulsieventilator 1 72 Onderhoud Geen communicatie meer met de uitbreidingsprint van de 
elektrische batterij

12 Onderhoud EC-motor pulsieventilator 2 73 Onderhoud Split unit

13 Onderhoud EC-motor pulsieventilator 3

14 Onderhoud EC-motor pulsieventilator 4 80 Onderhoud Druk in kanaal te laag

15 Onderhoud EC-motor pulsieventilator 5 81 Onderhoud Druk in kanaal te hoog

16 Onderhoud EC-motor pulsieventilator 6 82 Onderhoud Temperatuur uitblaaslucht te laag

17 Onderhoud EC-motor pulsieventilator 7 83 Onderhoud Temperatuur uitblaaslucht te hoog

18 Onderhoud EC-motor pulsieventilator 8 84 Onderhoud Temperatuur retour te laag

28 Gevaar Contact extractiedeur 85 Onderhoud Temperatuur retour te hoog

29 Gevaar Motor extractieventilator 86 Onderhoud Ruimtetemperatuur te laag

30 Gevaar Snelheidsregelaar afzuiging 87 Onderhoud Ruimtetemperatuur te hoog

31 Gevaar EC-motor extractieventilator 1 88 Onderhoud Luchtvochtigheid te laag

32 Onderhoud EC-motor extractieventilator 2 89 Onderhoud Luchtvochtigheid te hoog

33 Onderhoud EC-motor extractieventilator 3

34 Onderhoud EC-motor extractieventilator 4 100 Gevaar Geen communicatie meer met de frequentieregelaar van 
de toevoer

35 Onderhoud EC-motor extractieventilator 5 101 Gevaar Geen communicatie meer met de pulsieventilator 1

36 Onderhoud EC-motor extractieventilator 6 102 Onderhoud Geen communicatie meer met de pulsieventilator 2

37 Onderhoud EC-motor extractieventilator 7 103 Onderhoud Geen communicatie meer met de pulsieventilator 3

38 Onderhoud EC-motor extractieventilator 8 104 Onderhoud Geen communicatie meer met de pulsieventilator 4

105 Onderhoud Geen communicatie meer met de pulsieventilator 5

48 Gevaar Ondergrens luchtdebiet toevoer 106 Onderhoud Geen communicatie meer met de pulsieventilator 6

49 Gevaar Ondergrens luchtdebiet afzuiging 107 Onderhoud Geen communicatie meer met de pulsieventilator 7

50 Gevaar Luchtdebiet toevoer 108 Onderhoud Geen communicatie meer met de pulsieventilator 8

51 Gevaar Luchtdebiet afzuiging

52 Onderhoud Pulsiefilter 1 vervuild 120 Gevaar Geen communicatie meer met de frequentieregelaar van 
de afzuiging

53 Gevaar Pulsiefilter 1 verstopt 121 Gevaar Geen communicatie meer met de extractieventilator 1

54 Onderhoud Pulsiefilter 2 vervuild 122 Onderhoud Geen communicatie meer met de extractieventilator 2

55 Gevaar Pulsiefilter 2 verstopt 123 Onderhoud Geen communicatie meer met de extractieventilator 3

56 Onderhoud Pulsiefilter 3 vervuild 124 Onderhoud Geen communicatie meer met de extractieventilator 4

57 Gevaar Pulsiefilter 3 verstopt 125 Onderhoud Geen communicatie meer met de extractieventilator 5

58 Onderhoud Extractiefilter 1 vervuild 126 Onderhoud Geen communicatie meer met de extractieventilator 6

59 Gevaar Extractiefilter 1 verstopt 127 Onderhoud Geen communicatie meer met de extractieventilator 7

60 Onderhoud Extractiefilter 2 vervuild 128 Onderhoud Geen communicatie meer met de extractieventilator 8

61 Gevaar Extractiefilter 2 verstopt
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8.5 Diagnose
Storing Bronnen Oorzaken Oplossingen

Onderbreking voeding De voeding is onderbroken
Onderbrekerschakelaar geactiveerd Controleer de elektrische bekabeling en 

de component

Opzettelijk gestopt Niet van toepassing

Brandveiligheid Het contact "brandveiligheid is 
geactiveerd

Geactiveerd door de rookdetector of 
door het externe brandcontact van de 

exploitant
Controleer de staat van de contacten

Isolatieklep
De vertraging van de eindpositie van 

de kleppensectie is bereikt voordat het 
eindpositiecontact is geactiveerd

De isolatieklep opent niet Controleer de werking en de bekabeling 
van de servomotor van de isolatieklep

Het eindpositiecontact detecteert het 
openen van de kleppensectie niet

Controleer de werking en de bekabeling 
van het eindpositiecontact

De vertraging is te kort
Controleer of de vertraging van het 

openen gelijk is aan de openingstijd van 
de kleppensectie

Vorstbeveiliging De vorstbeveiliging thermostaat van de 
hydraulische batterijen is geactiveerd

De temperatuur van de lucht bij de 
uitgang van de 1e hydraulische batterij 

is te koud

Controleer de werking van de 1e batterij: 
klep geblokkeerd, geen debiet, geen 

warm water,...

Motor pulsieventilator

Het aan/uit-contact van de bedrijfsstatus 
van de motor geeft een motorstoring 

aan.

Overspanning, overbelasting van de 
motor, probleem met de voeding van de 

motor,...
Controleer de staat van de motor

Het deurcontact geeft aan dat de deur 
open is De deur is open Sluit de deur en controleer de staat van 

het contact

Frequentieregelaar toevoer De frequentieregelaar van de 
pulsieventilator geeft een storing aan

Overspanning, overbelasting van de 
motor, probleem met de voeding van de 

motor,...

Raadpleeg de documentatie van de 
frequentieregelaar en controleer de 

staat van de frequentieregelaar en van 
de motor

EC-motor pulsieventilator 1 t/m 8 De EC-motor van de toevoer geeft een 
storing aan

Overspanning, overbelasting van de 
motor, probleem met de voeding van 

de motor,   

Raadpleeg de documentatie van de 
EC-motor en controleer de staat van 

de motor

Motor extractieventilator

Het aan/uit-contact van de bedrijfsstatus 
van de motor geeft een motorstoring 

aan.

Overspanning, overbelasting van de 
motor, probleem met de voeding van de 

motor,...
Controleer de staat van de motor

Het deurcontact geeft aan dat de deur 
open is De deur is open Sluit de deur en controleer de staat van 

het contact.

Snelheidsregelaar afzuiging De frequentieregelaar van de 
extractieventilator geeft een storing aan

Overspanning, overbelasting van de 
motor, probleem met de voeding van de 

motor,...

Raadpleeg de documentatie van de 
frequentieregelaar en controleer de 

staat van de frequentieregelaar en van 
de motor

EC-motor extractieventilator 1 t/m 8 De EC-motor van de afzuiging geeft een 
storing aan

Overspanning, overbelasting van de 
motor, probleem met de voeding van de 

motor,...
Controleer de staat van de motor

Ondergrens luchtdebiet toevoer
Het luchtdebiet bij de toevoer is onder de 

grenswaarde
van P111

De luchtdoorlaat is verstopt
Controleer de drukverliezen en de 

afwezigheid van vreemde voorwerpen in 
de kanalen en de unit

De drukopnemer is defect Controleer de werking van de opnemer

Regeling met constante druk: de 
drukverliezen van het netwerk zijn te 

groot

Controleer het openen/sluiten van de 
kleppensecties van het kanaalnetwerk

Ondergrens luchtdebiet afzuiging
Het luchtdebiet bij de afzuiging is onder 

de grenswaarde
van P111

De luchtdoorlaat is verstopt
Controleer de drukverliezen en de 

afwezigheid van vreemde voorwerpen in 
de kanalen en de unit

De drukopnemer is defect Controleer de werking van de opnemer

Luchtdebiet toevoer
Het drukverschil voor de detectie van 

het debiet is onder de grenswaarde van 
P136

Er is geen luchtluchtdebiet gedetecteerd 
bij de toevoer

Controleer de werking van de 
pulsieventilatoren

De luchtdoorlaat is verstopt
Controleer de drukverliezen en de 

afwezigheid van vreemde voorwerpen in 
de kanalen en de unit

De drukopnemer is defect Controleer de werking van de opnemer

Luchtdebiet afzuiging
Het drukverschil voor de detectie van 

het debiet is onder de grenswaarde van 
P136

Er is geen luchtluchtdebiet gedetecteerd 
bij de afzuiging

Controleer de werking van de 
extractieventilatoren

De luchtdoorlaat is verstopt
Controleer de drukverliezen en de 

afwezigheid van vreemde voorwerpen in 
de kanalen en de unit

De drukopnemer is defect Controleer de werking van de opnemer
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Storing Bronnen Oorzaken Oplossingen

Pulsiefilter 1  
vervuild

Het drukverlies van het filter is boven de 
drempelwaarde "filter vervuild" Het filter is vuil Vervang het filter voordat het verstopt

Pulsiefilter 2  
vervuild

Pulsiefilter 3  
vervuild

extractiefilter 1  
vervuild

extractiefilter 2  
vervuild

Pulsiefilter 1  
verstopt

Het drukverlies van het filter is boven de 
drempelwaarde "filter verstopt" Het filter is verstopt Vervang het filter

Pulsiefilter 2  
verstopt

Pulsiefilter 3  
verstopt

extractiefilter 1  
verstopt

extractiefilter 2  
verstopt

Warmtewiel recuperator Het warmtewiel geeft een storing aan De controleur van de warmterecuperator 
heeft een storing gedetecteerd

Controleer de werking van de 
warmterecuperator en de staat van de 

riem

Warmterecuperator vervuild
De meting van de drukverliezen van 
de warmterecuperator is boven de 

drempelwaarde van P220

Probleem met de werking van de 
verschildrukopnemer Controleer de werking van de opnemer

De warmterecuperator is vervuild Reinig de warmterecuperator

De warmterecuperator is aangevroren Wacht tot de warmterecuperator is 
ontdooid

Warmterecuperator heeft ijsvorming De platen warmterecuperator is vervuild 
en de bypass is maximaal open

De warmterecuperator is waarschijnlijk 
aangevroren

Wacht tot de warmterecuperator is 
ontdooid

Warmterecuperator glycolwater Het contact van de bedrijfsstatus van de 
circulatiepomp geeft een storing aan

Overspanning, overbelasting van de 
motor, probleem met de voeding van de 

circulatiepomp,...

Controleer de werking en de bekabeling 
van de circulatiepomp

Bevochtiger De bevochtiger geeft een storing aan De controleur van de bevochtiger heeft 
een storing gedetecteerd

Raadpleeg de documentatie van de 
bevochtiger en controleer de werking 

van de bevochtiger 

Automatische veiligheidsthermostaat 
elektrische batterij

De thermostaat met automatische 
reset van de elektrische batterijen is 

geactiveerd

De temperatuur bij de elektrische 
batterij is boven de grenswaarde van de 

thermostaat (80 °C)

Controleer of het luchtdebiet voldoende 
is en de staat van de relais en van de 

elektrische batterij

Handbediende veiligheidsthermostaat 
elektrische batterij 

De thermostaat met handbediende 
reset van de elektrische batterijen is 

geactiveerd

De temperatuur bij de elektrische 
batterij is boven de grenswaarde van de 

thermostaat (115 °C)

Controleer of het luchtdebiet voldoende 
is en de staat van de relais en van de 

elektrische batterij

Geen communicatie meer met de 
uitbreidingsprint van de elektrische 

batterij

De uitbreidingsprint van de besturing van 
de elektrische batterijen communiceert 

niet meer

De bekabeling tussen de automaat en 
de uitbreidingsprint is beschadigd

Controleer de bekabeling tussen de 
automaat en de extra print 

De communicatie met de 
uitbreidingsprint is niet ingesteld Controleer de parameter P48

De uitbreidingsprint is defect Vervang de uitbreidingsprint

Druk in kanaal te laag De druk in het kanaal is onder de 
grenswaarde van P124

Probleem met de werking van de 
toevoerdrukopnemer Controleer de werking van de opnemer

Probleem met de werking van de 
ventilatoren

Controleer de maximale frequentie van 
de frequentieregelaar/motor en of de 

motor correct draait

Druk in kanaal te hoog De druk in het kanaal is boven de 
grenswaarde van P125

Probleem met de werking van de 
toevoerdrukopnemer Controleer de werking van de opnemer

Probleem met de werking van de 
ventilatoren

Controleer de maximale frequentie van 
de frequentieregelaar/motor
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Storing Bronnen Oorzaken Oplossingen

Temperatuur uitblaaslucht te laag De temperatuur van de uitblaaslucht is 
onder de grenswaarde van P240

Probleem met de werking van de 
uitblaastemperatuuropnemer Controleer de werking van de opnemer 

Probleem met de werking van de 
verwarmingselementen

Controleer de werking van de ventielen, 
warmterecuperator, mengkast...

Probleem met de werking van de 
koelingselementen

controleer de werking van de ventielen, 
warmterecuperator, mengkast...

Temperatuur uitblaaslucht te hoog De temperatuur van de uitblaaslucht is 
boven de grenswaarde van P241

Probleem met de werking van de 
uitblaastemperatuuropnemer Controleer de werking van de opnemer 

Probleem met de werking van de 
verwarmingselementen

Controleer de werking van de ventielen, 
warmterecuperator, mengkast...

Probleem met de werking van de 
koelingselementen

Controleer de werking van de ventielen, 
warmterecuperator, mengkast...

Temperatuur retour te laag De temperatuur van de retourlucht is 
onder de grenswaarde van P242

Probleem met de werking van de 
retourtemperatuuropnemer Controleer de werking van de opnemer 

Temperatuurgrenswaarden van de 
uitblaaslucht niet goed ingesteld Controleer de instelling 

Probleem met de werking van de 
verwarmingselementen

Controleer de werking van de ventielen, 
warmterecuperator, mengkast...

Probleem met de werking van de 
koelingselementen

Controleer de werking van de ventielen, 
warmterecuperator, mengkast...

Temperatuur retour te hoog De temperatuur van de retourlucht is 
boven de grenswaarde van P243

Probleem met de werking van de 
retourtemperatuuropnemer Controleer de werking van de opnemer

Temperatuurgrenswaarden van de 
uitblaaslucht niet goed ingesteld Controleer de instelling

Probleem met de werking van de 
verwarmingselementen

Controleer de werking van de ventielen, 
warmterecuperator, mengkast...

Probleem met de werking van de 
koelingselementen

Controleer de werking van de ventielen, 
warmterecuperator, mengkast...

Ruimtetemperatuur te laag De ruimtetemperatuur is onder de 
grenswaarde van P244

Probleem met de werking van de 
ruimtetemperatuuropnemer Controleer de werking van de opnemer

Temperatuurgrenswaarden van de 
uitblaaslucht niet goed ingesteld Controleer de instelling

Probleem met de werking van de 
verwarmingselementen

Controleer de werking van de ventielen, 
warmterecuperator, mengkast...

Probleem met de werking van de 
koelingselementen

Controleer de werking van de ventielen, 
warmterecuperator, mengkast...

Ruimtetemperatuur te hoog De ruimtetemperatuur is boven de 
grenswaarde van P245

Probleem met de werking van de 
ruimtetemperatuuropnemer Controleer de werking van de opnemer

Temperatuurgrenswaarden van de 
uitblaaslucht niet goed ingesteld Controleer de instelling

Probleem met de werking van de 
verwarmingselementen

Controleer de werking van de ventielen, 
warmterecuperator, mengkast...

Probleem met de werking van de 
koelingselementen

Controleer de werking van de ventielen, 
warmterecuperator, mengkast...

Luchtvochtigheid te laag De gemeten vochtigheid is onder de 
grenswaarde van P246

De bevochtiger werkt niet correct Controleer de staat van de bevochtiger

De ontvochtiging werkt niet correct Controleer of het ventiel van koelbatterij 
niet is geblokkeerd

de vochtigheidsopnemer werkt niet 
correct

Controleer de staat van de 
vochtigheidsopnemer

Luchtvochtigheid te hoog De gemeten vochtigheid is boven de 
grenswaarde van P247

De ontvochtiging werkt niet correct Controleer of het ventiel van koelbatterij 
niet is geblokkeerd 

De bevochtiger werkt niet correct Controleer de staat van de bevochtiger

De vochtigheidsopnemer werkt niet 
correct 

Controleer de staat van de 
vochtigheidsopnemer
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Storing Bronnen Oorzaken Oplossingen

Geen communicatie meer met de 
frequentieregelaar van de toevoer

De frequentieregelaar van de 
pulsieventilator communiceert niet meer 

met de automaat

De bekabeling tussen de automaat en 
de frequentieregelaar is beschadigd

Controleer de bekabeling tussen de 
automaat en de frequentieregelaar

De communicatie met de automaat is 
niet ingesteld

Controleer de instelling van de 
frequentieregelaar

Geen communicatie meer met de 
pulsieventilatoren 1 t/m 8

De ventilator communiceert niet meer 
met de automaat

de bekabeling tussen de automaat en de 
EC-motor is beschadigd

Controleer de bekabeling tussen de 
automaat en de EC-motor

De communicatie met de automaat is 
niet ingesteld Controleer de parameters P51 t/m P58

Geen communicatie meer met de 
frequentieregelaar van de afzuiging 

De frequentieregelaar van de 
extractieventilator communiceert niet 

meer met de automaat

De bekabeling tussen de automaat en 
de frequentieregelaar is beschadigd

Controleer de bekabeling tussen de 
automaat en de frequentieregelaar

De communicatie met de automaat is 
niet ingesteld

Controleer de instelling van de 
frequentieregelaar

Geen communicatie meer met de 
extractieventilatoren 1 t/m 8

De ventilator communiceert niet meer 
met de automaat

De bekabeling tussen de automaat en 
de EC-motor is beschadigd

Controleer de bekabeling tussen de 
automaat en de EC-motor

De communicatie met de automaat is 
niet ingesteld controleer de parameters P71 t/m P78

9 PARAMETERS

Hier volgt de lijst van de door de gebruiker instelbare parameters (toegangsniveau 1 - zonder wachtwoord), door de installateur 
instelbare parameters (toegangsniveau 2), of door de constructeur instelbare parameters (toegangsniveau 3). Het wachtwoord 
voor niveau 2 kan worden opgevraagd bij de technische helpdesk. Sommige parameters zijn niet altijd zichtbaar en zijn 
afhankelijk van de configuratie van de machine.

9.1 Machine parameters

Nr. Omschrijving
Instellingen

Toegangsniveau
Nummering Standaard Weergave-

condities

2 Pulsieventilator
1: Aan/uit commando

2: Modbus frequentieregelaar
3: Modbus EC

1 3

3 Aantal EC- 
pulsieventilatoren 1 P02 Pulsieventilator = Modbus EC 3

4 Kenmerken van de drukopnemer 
voor de pulsieventilator

0: Zonder

1

P02 pulsieventilator = 
Modbus frequentieregelaar

31: 0-1000 Pa 10 V
2: 0-2500 Pa 10 V
3: 0-5000 Pa 10 V

P02 pulsieventilator = 
Modbus frequentieregelaar of Modbus EC

5 Waarde van de coëfficiënt K van 
de pulsieventilator

Zie waarden aan het eind van 
de tabel 23

(P02 Pulsieventilator = Modbus 
frequentieregelaar 

en  
(P04 = 0-1000 Pa 10 V of 0-2500 Pa 10 V of 

0-5000 Pa))
of 

P02 Pulsieventilator = Modbus EC

3

6 Deurcontact pulsieventilator 0: Zonder
1: Met 0 3

10 Extractieventilator

0: Zonder

0 31: Aan/uit commando P02 Pulsieventilator = Aan/uit commando

2: Modbus frequentieregelaar
3: Modbus EC

P02 pulsieventilator = Modbus frequentieregelaar
of Modbus EC

11 Aantal EC-extractieventilatoren 1 P10 Extractieventilator = Modbus EC 3

12 Kenmerken van de drukopnemer 
voor de extractieventilator

0: Zonder

1

P04 = Zonder

3
1: 0-1000 Pa 10 V
2: 0-2500 Pa 10 V
3: 0-5000 Pa 10 V

P10 Extractieventilator = Modbus 
frequentieregelaar

of Modbus EC
en

P04 = 0-1000 Pa 10 V of 0-2500 Pa 10 V of 
0-5000 Pa
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Nr. Omschrijving
Instellingen

Toegangsniveau
Nummering Standaard Weergave- 

condities

13 Waarde van de coëfficiënt K van 
de extractieventilator

Zie waarden aan het eind van 
de tabel 23

(P10 Extractieventilator = Modbus 
frequentieregelaar 

en  
(P12 = 0-1000 Pa 10 V of 0-2500 Pa 10 V of 

0-5000 Pa))
of 

Modbus EC

3

14 Deurcontact extractieventilator 0: Zonder
1: Met 0

P10 Extractieventilator = Aan/uit commando of 
Modbus frequentieregelaar

of Modbus EC
3

20 Aantal pulsiefiltratietrappen ? 1 3

21 Aantal extractiefilters ? 0
P10 Extractieventilator = Aan/uit commando

of Modbus frequentieregelaar
of Modbus EC

3

22 Verschildrukopnemer 
extractieventilator

0: Zonder
1: Met 0

(P10 Extractieventilator = Aan/uit commando 
of Modbus frequentieregelaar 

of Modbus EC)
en

P21 Aantal extractiefilters = 0

3

24 Brandcontrole 0: Zonder
1: Met 0 3

25 Antivriesthermostaat 0: Zonder
1: Met 0 3

26 Isolatieklep 0: Zonder
1: Met 0 3

27 Mengklep 0: Zonder
1: Met 0 3

28 Batterij nr. 1

0: Zonder
1: Koud water

2: Directe ontspanning
3: Warm water

4. Gemengd (water)

0 3

29 Waterbatterij nr. 2

0: Zonder
1: Koelen

2: Verwarmen
3: Naverwarming

0 3

30 Waterbatterij nr. 3
0: Zonder
1: Koelen

2: Naverwarming
0 3

32 Elektrische batterij

Geen
1: 1 trap aan/uit

2: 2 trappen aan/uit
3: 3 trappen aan/uit
4: 4 trappen aan/uit
5: 1 trap geleidelijk

6: 1 trap geleidelijk en 1 trap 
aan/uit

7: 1 trap geleidelijk en 2 trappen 
aan/uit

8: 1 trap geleidelijk en 3 trappen 
aan/uit

0 3

33 Functie elektrische batterij 0: Verwarming
1: Naverwarming 0

P32 Elektrische batterij = 1 trap aan/uit
of 2 trappen aan/uit
of 3 trappen aan/uit
of 4 trappen aan/uit
of 1 trap geleidelijk

of 1 trap geleidelijk en 1 trap aan/uit
of 1 trap geleidelijk en 2 trappen aan/uit
of 1 trap geleidelijk en 3 trappen aan/uit

3
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Nr. Omschrijving
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Toegangsniveau
Nummering Standaard Weergave-
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34 Brander
0: Zonder

1: 2 standen
2: modulerend

0 3

35 Split unit
1: 1 trap

2: 2 trappen
3: Inverter

0 P28 Batterij nr. 1 = Directe ontspanning 3

36 Warmterecuperator

0: Zonder
1: Platen

2: Warmtewiel vast toerental 
3: Warmtewiel geleidelijk 

toerental
4: Glycolwater 

0 P10 Extractieventilator = Aan/uit commando 
of Modbus frequentieregelaar of Modbus EC 3

37 Verschildrukopnemer op 
warmtewisselaar

0: Zonder
1: Met 0

P36 Warmterecuperator = Platen
of warmtewiel geleidelijk toerental

of warmtewiel vast toerental
of glycolwater 

3

38 Regeling in ontvochtigingsbedrijf 0: Zonder
1: Met 0

P28 Waterbatterij nr. 1 = koud
of directe ontspanning

of gemengd
of

P29 Waterbatterij nr. 2 = koud
of

P30 Waterbatterij nr. 3 = koud

2

39 Bevochtiger 0: Zonder
1: Met 0 3

40 Adiabatische bevochtiger 0: Zonder
1: Met 0

(P10 Extractieventilator = Aan/uit commando
of Modbus frequentieregelaar

of Modbus EC)
en

P36 Warmterecuperator = Platen

3

44 Energieteller hoofdkast 0: Zonder
1: Met 0 3

45 Energieteller elektrische batterij 0: Zonder
1: Met 0

P32 Elektrische batterij = 1 trap aan/uit
of 2 trappen aan/uit
of 3 trappen aan/uit
of 4 trappen aan/uit
of 1 trap geleidelijk

of 1 trap geleidelijk en 1 trap aan/uit
of 1 trap geleidelijk en 2 trappen aan/uit
of 1 trap geleidelijk en 3 trappen aan/uit

3

46 Energieteller bevochtiger 0: Zonder
1: Met 0 P38 Regeling in bevochtigingsbedrijf = met 3

48 Configuratie uitbreiding 
elektrische batterij

0: niet uitgevoerd
1: uitgevoerd 0

P32 Elektrische batterij = 1 trap aan/uit
of 2 trappen aan/uit
of 3 trappen aan/uit
of 4 trappen aan/uit
of 1 trap geleidelijk

of 1 trap geleidelijk en 1 trap aan/uit
of 1 trap geleidelijk en 2 trappen aan/uit
of 1 trap geleidelijk en 3 trappen aan/uit

3

51 Configuratie pulsieventilator 1 0: niet uitgevoerd
1: uitgevoerd 0 P02 Pulsieventilator = Modbus EC 3

52 Configuratie pulsieventilator 2 0: niet uitgevoerd
1: uitgevoerd 0

P02 Pulsieventilator = Modbus EC
en

P03 Aantal EC-pulsieventilatoren > 1
3

53 Configuratie pulsieventilator 3 0: niet uitgevoerd
1: uitgevoerd 0

P02 Pulsieventilator = Modbus EC
en

P03 Aantal EC-pulsieventilatoren > 2
3

54 Configuratie pulsieventilator 4 0: niet uitgevoerd
1: uitgevoerd 0

P02 Pulsieventilator = Modbus EC
en

P03 Aantal EC-pulsieventilatoren > 3
3

55 Configuratie pulsieventilator 5 0: niet uitgevoerd
1: uitgevoerd 0

P02 Pulsieventilator = Modbus EC
en

P03 Aantal EC-pulsieventilatoren > 4
3

56 Configuratie pulsieventilator 6 0: niet uitgevoerd
1: uitgevoerd 0

P02 Pulsieventilator = Modbus EC
en

P03 Aantal EC-pulsieventilatoren > 5
3

57 Configuratie pulsieventilator 7 0: niet uitgevoerd
1: uitgevoerd 0

P02 Pulsieventilator = Modbus EC
en

P03 Aantal EC-pulsieventilatoren > 6
3
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58 Configuratie pulsieventilator 8 0: niet uitgevoerd
1: uitgevoerd 0

P02 Pulsieventilator = Modbus EC
en

P03 Aantal EC-pulsieventilatoren > 7
3

71 Configuratie extractieventilator 1 0: niet uitgevoerd
1: uitgevoerd 0 P10 Extractieventilator = Modbus EC 3

72 Configuratie extractieventilator 2 0: niet uitgevoerd
1: uitgevoerd 0

P10 Extractieventilator = Modbus EC
en

P11 Aantal EC-extractieventilatoren > 1
3

73 Configuratie extractieventilator 3 0: niet uitgevoerd
1: uitgevoerd 0

P10 Extractieventilator = Modbus EC
en

P11 Aantal EC-extractieventilatoren > 2
3

74 Configuratie extractieventilator 4 0: niet uitgevoerd
1: uitgevoerd 0

P10 Extractieventilator = Modbus EC
en

P11 Aantal EC-extractieventilatoren > 3
3

75 Configuratie extractieventilator 5 0: niet uitgevoerd
1: uitgevoerd 0

P10 Extractieventilator = Modbus EC
en

P11 Aantal EC-extractieventilatoren > 4
3

76 Configuratie extractieventilator 6 0: niet uitgevoerd
1: uitgevoerd 0

P10 Extractieventilator = Modbus EC
en

P11 Aantal EC-extractieventilatoren > 5
3

77 Configuratie extractieventilator 7 0: niet uitgevoerd
1: uitgevoerd 0

P10 Extractieventilator = Modbus EC
en

P11 Aantal EC-extractieventilatoren > 6
3

78 Configuratie extractieventilator 8 0: niet uitgevoerd
1: uitgevoerd 0

P10 Extractieventilator = Modbus EC
en

P11 Aantal EC-extractieventilatoren > 7
3

99 Vergrendeling van de 
configuratie

0: ontgrendeld
1: vergrendeld 0 3

Coëfficiënten K van de vrijloopwielen gestuurd door frequentieregelaar

Ø wiel 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710

NPA 31 40 49 60 74 100 139 178 218 268 349 455

NPL - - 64 80 101 134 173 192 259 329 413 558

Coëfficiënten K van de EC-ventilatormotor

Type ventilator Coëfficiënt K

GR31C-ZID.DC.1R 95

GR35C-ZID.DC.1R 121

GR40C-ZID.GG.1R 154

GR45C-ZID.GG.1R 197

GR50C-ZID.GL.1R 252

GR56C-ZID.GL.1R 308



  NL - 72 

9.2 Instelparameters

Nr. Omschrijving
Instellingen

Eenheid Weergave-
condities Toegangsniveau

Nummering Min. Max. Stap Standaard

Instelparameters

100 Taal 0: Frans
1: Engels 0 1 1 0 1

102 Datum DD/MM/JJJJ 1

103 uur UU/MM 1

104 Regeling toevoerventilatie

0: Zonder 0 0 1 0 P02 Pulsieventilator = Aan/uit 
commando

2
1: Debiet

(P02 pulsieventilator = Modbus 
frequentieregelaar)

en
(P04 = 0-1000 Pa 10 V of 

0-2500 Pa 10 V of 0-5000 Pa)
 of 

Modbus EC

2: Druk in kanaal 0 2 1 0
P02 Pulsieventilator = Modbus 
frequentieregelaar of Modbus 

EC

105 Regeling afzuigventilatie

0: Kopie van 
het commando 
pulsieventilator

P10 Extractieventilator = 
Modbus frequentieregelaar of 

Modbus EC
en

P104 Regeling 
extractieventilatie = Druk in 

kanaal

2

1: Kopie van het 
debiet van de 

pulsieventilator
0 1 1 0

((P10 Extractieventilator = 
Modbus frequentieregelaar

en
(P12 = 0-1000 Pa 10 V of 

0-2500 Pa 10 V of 0-5000 Pa))
 of 

P10 Extractieventilator = 
Modbus EC)

en
P104 Regeling 

extractieventilatie = Druk in 
kanaal

106

Vermenigvuldigingsfactor 
van het signaal naar de 

extractieventilator bij een 
regeling van de druk in 
het luchtuitblaaskanaal

0,5 1,5 0,1 1

P10 Extractieventilator = 
Modbus frequentieregelaar of 

Modbus EC
en

P104 Regeling pulsieventilatie 
= Druk in kanaal

2

108 Vertraging opening van 
de klep 0 999 1 180 s  P26 Isolatiekleppensectie 

= Met 2

110 Max. debiet CTA 0 150000 10 10000 m3/u

(P02 pulsieventilator = Modbus 
frequentieregelaar)

en
(P04 = 0-1000 Pa 10 V of 

0-2500 Pa 10 V of 0-5000 Pa)
 of 

Modbus EC

3

111 Drempel ondergrens 
debiet CTA 0 100000 5 50% van 

P110 m3/u

P104 Regeling pulsieventilatie 
= Debiet

of
(P104 Regeling pulsieventilatie 

= Druk in kanaal
en

P105 Regeling 
extractieventilatie = Kopie 

van het debiet van de 
pulsieventilator)

3

112 Debietsetpoint 1 van de 
pulsieventilator P111 P110 10 10000 m3/u P104 Regeling pulsieventilatie 

= Debiet 1
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113 Debietsetpoint 2 van de 
pulsieventilator P111 P110 10 10000 m3/u

P104 Regeling pulsieventilatie 
= Debiet

en
P160 Selectie setpoint 1/

setpoint 2 = terminal/GBS of 
aan/uit-ingang 

en 
P161 Toepassing van de 

selectie setpoint 1/setpoint 2 
= ventilatie of temperatuur + 

ventilatie

1

114

Proportionele band 
(P) van de PID van de 
regeling van het debiet 
van de pulsieventilator

0 30000 1 6000 m3/u P104 Regeling pulsieventilatie 
= Debiet 2

115

Integratietijd (I) van de 
PID van de regeling 

van het debiet van de 
pulsieventilator

0 2000 1 150 s P104 Regeling pulsieventilatie 
= Debiet 2

116

Derivatietijd (D) van de 
PID van de regeling 

van het debiet van de 
pulsieventilator

0 2000 1 0 s P104 Regeling pulsieventilatie 
= Debiet 2

118 Druksetpoint 1 in 
pulsiekanaal 20 800 1 200 Pa P104 Regeling pulsieventilatie = 

Druk in kanaal 1

119 Druksetpoint 2 in 
pulsiekanaal 20 800 1 100 Pa

P104 Regeling pulsieventilatie = 
Druk in kanaal

en
P160 Selectie setpoint 1/

setpoint 2 = terminal/GBS of 
aan/uit-ingang 

en 
P161 Toepassing van de 

selectie setpoint 1/setpoint 2 
= ventilatie of temperatuur + 

ventilatie

1

120

Proportionele band 
(P) van de PID van de 
regeling van de druk in 

het pulsiekanaal

0 400 1 50 Pa P104 Regeling pulsieventilatie = 
Druk in kanaal 2

121

Integratietijd (I) van de 
PID van de regeling 
van de druk in het 

pulsiekanaal

0 2000 1 4 s P104 Regeling pulsieventilatie = 
Druk in kanaal 2

122

Derivatietijd (D) van de 
PID van de regeling 
van de druk in het 

pulsiekanaal

0 2000 1 1 s P104 Regeling pulsieventilatie = 
Druk in kanaal 2

124 Drempel ondergrens 
kanaaldruk 0 P125 1 10 Pa P104 Regeling pulsieventilatie = 

Druk in kanaal 2

125 Drempel bovengrens 
kanaaldruk P124 1000 1 900 Pa P104 Regeling pulsieventilatie = 

Druk in kanaal 2

126
Minimum debiet werking 

elektrische batterij of 
brander

P111 P110 10 10000 m3/u

((P02 pulsieventilator = Modbus 
frequentieregelaar en 

(P04 = 0-1000 Pa 10 V 
of 0-2500 Pa 10 V

 of 0-5000 Pa)) of Modbus EC) 
en (P32 Elektrische batterij = 1 
trap aan/uit of 2 trappen aan/uit 

of 3 trappen aan/uit of 
4 trappen aan/uit of 1 trap 

geleidelijk of 1 trap geleidelijk en 
1 trap aan/uit 

of 1 trap geleidelijk en 2 trappen 
aan/uit of 1 trap geleidelijk en 3 
trappen aan/uit of P34 Brander 
=) modulerend of 2 standen)

3

128 Debietsetpoint 1 van de 
extractieventilator P111 P110 10 10000 m3/u

(P10 Extractieventilator = 
Modbus frequentieregelaar

of Modbus EC) 
en

(P104 Regeling pulsieventilatie 
= Debiet)

1
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129 Debietsetpoint 2 van de 
extractieventilator P111 P110 10 10000 m3/u

(P10 Extractieventilator = 
Modbus frequentieregelaar

of Modbus EC) 
en

(P104 Regeling pulsieventilatie 
= Debiet)

en
P160 Selectie setpoint 1/setpoint 

2 = terminal/GBS of aan/uit-
ingang 

en 
P161 Toepassing van de selectie 
setpoint 1/setpoint 2 = ventilatie 

of temperatuur + ventilatie

1

130

Proportionele band 
(P) van de PID van de 
regeling van het debiet 

van de extractieventilator

0 30000 1 6000 m3/u

(P10 Extractieventilator = 
Modbus frequentieregelaar

of Modbus EC) 
en

(P104 Regeling pulsieventilatie 
= Debiet

of
P105 Regeling extractieventilatie 

= Kopie van het debiet van de 
pulsieventilator)

2

131

Integratietijd (I) van de 
PID van de regeling 

van het debiet van de 
extractieventilator

0 2000 1 150 s

P10 Extractieventilator = Modbus 
frequentieregelaar

of Modbus EC) 
en

(P104 Regeling pulsieventilatie 
= Debiet

of
P105 Regeling extractieventilatie 

= Kopie van het debiet van de 
pulsieventilator)

1

132

Derivatietijd (D) van de 
PID van de regeling 

van het debiet van de 
extractieventilator

0 2000 1 0 s

(P10 Extractieventilator = 
Modbus frequentieregelaar of 

Modbus EC)
 en (P104 Regeling 

pulsieventilatie = debiet of P105 
Regeling extractieventilatie = 
Kopie van het debiet van de 

pulsieventilator)

2

136 Drempel aanwezigheid 
lucht bij de toevoer 0 1000 1 10 Pa

(P02 Pulsieventilator = Aan/uit)
of

(P02 pulsieventilator = Modbus 
frequentieregelaar

en
P04 = zonder)

2

137 Drempel aanwezigheid 
lucht bij de afzuiging 0 1000 1 10 Pa

(P10 Extractieventilator = Aan/uit 
commando

of
P10 Extractieventilator = Modbus 

frequentieregelaar
en

P12 = zonder)
en 

P21 Aantal extractiefilters > 0)
of

(P22 Verschildrukopnemer 
extractie = Met)

2

138 Storingsdrempel 
pulsiefilter 1 vervuild 0 1000 1 250 Pa 2

139 Storingsdrempel 
pulsiefilter 1 verstopt 0 1000 1 400 Pa 2

140 Storingsdrempel 
pulsiefilter 2 vervuild 0 1000 1 250 Pa P20 Aantal pulsiefilters > 1 2

141 Storingsdrempel 
pulsiefilter 2 verstopt 0 1000 1 400 Pa P20 Aantal pulsiefilters > 1 2

142 Storingsdrempel 
pulsiefilter 3 vervuild 0 1000 1 250 Pa P20 Aantal pulsiefilters > 2 2
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143 Storingsdrempel 
pulsiefilter 3 verstopt 0 1000 1 400 Pa P20 Aantal pulsiefilters > 2 2

144 Storingsdrempel 
extractiefilter 1 vervuild 0 1000 1 250 Pa P21 Aantal extractiefilters > 0 2

145 Storingsdrempel 
extractiefilter 1 verstopt 0 2000 1 400 Pa P21 Aantal extractiefilters > 0 2

146 Storingsdrempel 
extractiefilter 2 vervuild 0 1000 1 250 Pa P21 Aantal extractiefilters > 1 2

147 Storingsdrempel 
extractiefilter 2 verstopt 0 1000 1 400 Pa P21 Aantal extractiefilters > 1 2

150 Regeling vrije koeling 0: Zonder
1: Met 0 1 1 0

P27 Mengkleppensectie = Met
 of

P104 Regeling pulsieventilatie 
= Debiet

2

151 Regeling nachtkoeling 0: Zonder
1: Met 0 1 1 0

P27 Mengkleppensectie = Met
 of

P104 Regeling pulsieventilatie 
= Debiet

2

152 Regeling luchtkwaliteit 0: Zonder
1: Met 0 1 1 0

P27 Mengkleppensectie = Met 
of

P104 Regeling pulsieventilatie 
= Debiet

2

154 Keuze van de te regelen 
temperatuur

0: Uitblaaslucht

0 2 1 0

(Regeling T° in koelbedrijf = Met
of 

Regeling T° in 
verwarmingsbedrijf = Met)

en
P150 Regeling vrije koeling = 

Zonder
en

P151 Regeling nachtkoeling = 
Zonder

en
P38 Ontvochtiging = Zonder

en 
P39 Bevochtiging = Zonder

2

1: Retour
2: Omgeving

Regeling T° in koelbedrijf = Met
of

Regeling T° in 
verwarmingsbedrijf = Met

of
P150 Regeling vrije koeling 

= Met
of 

P151 Regeling nachtkoeling 
= Met

155 Selectie regelmodus van 
de temperatuur

0: Automatisch
1: Alleen koelen

2: Alleen 
verwarmen

0 2 1 0

Regeling T° in koelbedrijf = Met
en 

Regeling T° in 
verwarmingsbedrijf = Met

2

156 Uitblaasbegrenzing 0: zonder
1: met 0 1 1 1 P154 Keuze van de te regelen 

temperatuur= retour of ruimte 2

157 Compensatie uitblaaslucht 
in neutrale zone

0: zonder
1: met 0 1 1 1 P154 Keuze van de te regelen 

temperatuur= retour of ruimte 2

159 Selectie afschakelen 
elektrische batterij

0: GBS
1: Aan/uit-ingang 0 1 1 1

P32 Elektrische batterij = 1
trap aan/uit

of 2 trappen aan/uit
of 3 trappen aan/uit
of 4 trappen aan/uit
of 1 trap geleidelijk

of 1 trap geleidelijk en 1
trap aan/uit

of 1 trap geleidelijk en 2
trappen aan/uit

of 1 trap geleidelijk en 3
trappen aan/uit

2
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160 Selectie setpoint 1 / 
setpoint 2

0: Zonder
1: Terminal of 

GBS

0

1

1 0

P104 Regeling pulsieventilatie 
= Debiet

of
Regeling T° in koelbedrijf = Met

of 
Regeling T° in 

verwarmingsbedrijf = Met

2

2: Aan/uit-ingang 2

(P104 Regeling pulsieventilatie 
= Debiet

of
Regeling T° in koelbedrijf = Met

of 
Regeling T° in 

verwarmingsbedrijf = Met)
en

P28 Batterij nr. 1  Directe 
ontspanning

161
Toepassing van de 
selectie setpoint 1 / 

setpoint 2

0: Temperatuur

0 2 1 0

P160 = Terminal/GBS of aan/
uit-ingang

21: Ventilatie
2: Temperatuur 

en ventilatie 

P160 = Terminal/GBS of aan/
uit-ingang

en
P104 Regeling pulsieventilatie = 

Debiet of druk in kanaal

164 Tijdschakeling van de 
naventilatie 0 999 1 60 s

P32 Elektrische batterij = 1 trap 
aan/uit

of 2 trappen aan/uit
of 3 trappen aan/uit
of 4 trappen aan/uit
of 1 trap geleidelijk

of 1 trap geleidelijk en 1 trap 
aan/uit

of 1 trap geleidelijk en 2 trappen 
aan/uit

of 1 trap geleidelijk en 3 trappen 
aan/uit

of
P34 Brander = 2 standen

of Modulerend

2

165
Selectie van de 

verwarmingsbatterij 
(water of elektrisch)

0: Zonder
1: Aan/uit-ingang

2: GBS
0 2 1 0

(P28 Waterbatterij nr. 1 = warm 
of gemengd

en
(P32 Elektrische batterij = 1 trap 

aan/uit
of 2 trappen aan/uit
of 3 trappen aan/uit
of 4 trappen aan/uit
of 1 trap geleidelijk

of 1 trap geleidelijk en 1 trap 
aan/uit

of 1 trap geleidelijk en 2 trappen 
aan/uit

of 1 trap geleidelijk en 3 trappen 
aan/uit)

2

166 Openingstijd mengklep 0 500 1 150 s P27 Mengkleppensectie = Met 2
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168 Vertraging toestemming 
veranderen koelen of verwarmen 0 360 1 1 mn

Regeling T° in koelbedrijf = Met
en 

Regeling T° in verwarmingsbedrijf = 
Met

2

170 Setpoint 1 temperatuur in 
koelbedrijf 0,0 50,0 0,1 25,0 °C Regeling T° in koelbedrijf = Met 1

171 Setpoint 2 temperatuur in 
koelbedrijf 0,0 50,0 0,1 30,0 °C

Regeling T° in koelbedrijf = Met
en

P160 Selectie setpoint 1/setpoint 2 = 
terminal/GBS

 of aan/uit-ingang
en

P161 Toepassing van de selectie 
setpoint 1/setpoint 2 = temperatuur of 

temperatuur + ventilatie

1

172
Proportionele band (P) van de 

PID van de temperatuurregeling 
in koelbedrijf

1,0 99,9 0,1 5,0 °C Regeling T° in koelbedrijf = Met 2

173
Integratietijd (I) van de PID 

van de temperatuurregeling in 
koelbedrijf

0 2000 1 150 s Regeling T° in koelbedrijf = Met 2

174
Derivatietijd (D) van de PID 

van de temperatuurregeling in 
koelbedrijf

0 2000 1 0 s Regeling T° in koelbedrijf = Met 2

180 Setpoint 1 temperatuur in 
verwarmingsbedrijf 0,0 50,0 0,1 23,0 °C Regeling T° in verwarmingsbedrijf = 

Met 1

181 Setpoint 2 temperatuur in 
verwarmingsbedrijf 0,0 50,0 0,1 18,0 °C

Regeling T° in verwarmingsbedrijf = Met 
en P160 Selectie setpoint 1/setpoint 2 = 

terminal/GBS of aan/uit-ingang
en

P161 Toepassing van de selectie 
setpoint 1/setpoint 2 = temperatuur of 

temperatuur + ventilatie

1

182
Proportionele band (P) van de 

PID van de temperatuurregeling 
in verwarmingsbedrijf

1,0 99,9 0,1 5,0 °C Regeling T° in verwarmingsbedrijf = 
Met 2

183
Integratietijd (I) van de PID 

van de temperatuurregeling in 
verwarmingsbedrijf

0 2000 1 150 s Regeling T° in verwarmingsbedrijf = 
Met 2

184
Derivatietijd (D) van de PID 

van de temperatuurregeling in 
verwarmingsbedrijf

0 2000 1 0 s Regeling T° in verwarmingsbedrijf = 
Met 2

190 Setpoint luchtvochtigheid in 
ontvochtigingsbedrijf 0 100 1 50 % P38 Regeling in ontvochtigingsbedrijf 

= Met 1

191

Proportionele band 
(P) van de PID van de 

luchtvochtigheidsregeling in 
ontvochtigingsbedrijf

1 50 1 10 % P38 Regeling in ontvochtigingsbedrijf 
= Met 2

192
Integratietijd (I) van de PID van 
de luchtvochtigheidsregeling in 

ontvochtigingsbedrijf
0 2000 1 150 s P38 Regeling in ontvochtigingsbedrijf 

= Met 2

193
Derivatietijd (D) van de PID van 
de luchtvochtigheidsregeling in 

ontvochtigingsbedrijf
0 2000 1 0 s P38 Regeling in ontvochtigingsbedrijf 

= Met 2

194 Setpoint luchtvochtigheid in 
bevochtigingsbedrijf 0 100 1 50 % P39 Bevochtiger pulsie = Met 1

195

Proportionele band 
(P) van de PID van de 

luchtvochtigheidsregeling in 
bevochtigingsbedrijf

1 50 1 10 % P39 Bevochtiger pulsie = Met 2

196
Integratietijd (I) van de PID van 
de luchtvochtigheidsregeling in 

bevochtigingsbedrijf
0 2000 1 150 s P39 Bevochtiger pulsie = Met 2

197
Derivatietijd (D) van de PID van 
de luchtvochtigheidsregeling in 

bevochtigingsbedrijf
0 2000 1 0 s P39 Bevochtiger pulsie = Met 2

200 Vertraging begin brandercyclus 0 999 1 60 s P34 Brander = modulerend of 2 
standen 3

201 Openingstijd servomotor van de 
brander 0 99 1 12 s P34 Brander = modulerend of 2 

standen 3
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Instellingen

Eenheid
Nummering Min. Max. Stap Standaard Weergave-

condities Toegangsniveau

Instelparameters

202
Progressiehelling 

van de modulerende 
brander

0: zonder
1: met 0 1 1 0 P34 Brander = modulerend of 2 

standen 2

203
Tijd van de 

progressiehelling van de 
modulerende brander

100 900 1 200 s

(P34 Brander = modulerend of 2 
standen)

en 
P202 = Progressiehelling van de 

modulerende brander = met

2

206

Verschil vrije koeling 
en nachtkoeling ten 

opzichte van de 
geregelde temperatuur

1,0 20,0 0,1 3,0 °C
P150 Regeling vrije koeling = Met

of
P151 Regeling nachtkoeling = Met

2

207
Ondergrens van de 

temperatuur voor vrije 
koeling en nachtkoeling

0,0 30,0 0,1 8,0 °C
P150 Regeling vrije koeling = Met

of
P151 Regeling nachtkoeling = Met

2

208
Minimum 

openingspercentage 1 
van de mengklep

0 100 1 0 % P27 Mengkleppensectie = Met 2

209
Minimum 

openingspercentage 2 
van de mengklep

0 100 1 0 %

P27 Mengkleppensectie = Met en
P160 Selectie setpoint 1/setpoint 2 = 

terminal/GBS of aan/uit-ingang en
P161 Toepassing van de selectie 

setpoint 1/setpoint 2 = temperatuur of 
temperatuur + ventilatie

2

210 Setpoint regeling 
nachtkoelbedrijf 0,0 30,0 0,1 17,0 °C P151 Regeling nachtkoeling = Met 1

212
Setpoint debiet van 
de pulsieventilator in 

nachtkoelbedrijf
P111 P110 10 10000 m3/u

P151 Regeling nachtkoeling = Met
en

P104 Regeling pulsieventilatie = 
Debiet

2

213
Setpoint debiet van de 
extractieventilator in 

nachtkoelbedrijf
P111 P110 10 10000 m3/u

(P10 Extractieventilator = Modbus 
frequentieregelaar

of Modbus EC) 
en

P151 Regeling nachtkoeling = Met
en

P104 Regeling pulsieventilatie = 
Debiet

2

216 Setpoint luchtkwaliteit 0 2000 1 800 ppm P152 Regeling luchtkwaliteit = Met 2

217 Proportionele band 
luchtkwaliteit 10 999 1 100 ppm P152 Regeling luchtkwaliteit = Met 2

218

Setpoint max 
luchtdebiet op de 
toevoer voor de 

luchtkwaliteit

P111 P110 10 10000 m3/u

P152 Regeling luchtkwaliteit = Met
en

P104 Regeling pulsieventilatie = 
Debiet

2

220 Setpoint drukverlies van 
warmtewisselaar 0 1000 1 250 Pa

(P36 Warmterecuperator = Platen 
of warmtewiel geleidelijk toerental

of warmtewiel vast toerental)
en

P37 Verschildrukopnemer op 
warmterecuperator = Met

2

221

Proportionele band 
(P) van de PID 

van de regeling de 
vervuilingsgraad van de 

warmtewisselaar

1 1000 1 50 Pa

P36 Warmterecuperator = Platen
en

P37 Verschildrukopnemer op 
warmterecuperator = Met

2
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222
Integratietijd (I) van de PID van de 

regeling de vervuilingsgraad van de 
warmtewisselaar

0 2000 1 0 s

P36 Warmterecuperator = 
Platen

en
P37 Verschildrukopnemer op 

warmterecuperator = Met

2

223
Derivatietijd (D) van de PID van de 
regeling de vervuilingsgraad van de 

warmtewisselaar
0 2000 1 0 s

P36 Warmterecuperator = 
Platen

en
P37 Verschildrukopnemer op 

warmterecuperator = Met

2

224 Openingstijd bypass platen 
warmterecuperator 0 500 1 150 s P36 Warmterecuperator = 

Platen 2

226
Verschil vrijgave van de adiabatische 
koeling ten opzichte van het setpoint 

van de koelingstemperatuur
-9,9 9,9 0,1 0,5 °C P40 Adiabatische koeling 

= Met 2

228 Setpoint temperatuur vorstbeveiliging 0,0 30,0 0,1 17,0 °C P154 Keuze van de te 
regelen temperatuur = ruimte 2

230 Setpoint ondergrens 
uitblaastemperatuur 0,0 30,0 0,1 16,0 °C P156 Begrenzing van de 

uitblaaslucht = met 2

231 Proportionele band ondergrens 
uitblaastemperatuur 1,0 10,0 0,1 5,0 °C P156 Begrenzing van de 

uitblaaslucht = met 2

232 Setpoint bovengrens 
uitblaastemperatuur 0,0 50,0 0,1 26,0 °C P156 Begrenzing van de 

uitblaaslucht = met 2

233 Proportionele band bovengrens 
uitblaastemperatuur 1,0 10,0 0,1 5,0 °C P156 Begrenzing van de 

uitblaaslucht = met 2

234 Setpoint compensatie lage 
uitblaastemperatuur in neutrale zone 0,0 30,0 0,1 16,0 °C

P157 Compensatie 
uitblaaslucht in neutrale zone 

= met
2

235
Proportionele band compensatie 

lage uitblaastemperatuur in neutrale 
zone

1,0 10,0 0,1 5,0 °C
P157 Compensatie 

uitblaaslucht in neutrale zone 
= met

2

236 Setpoint compensatie hoge 
uitblaastemperatuur in neutrale zone 0,0 50,0 0,1 35,0 °C

P157 Compensatie 
uitblaaslucht in neutrale zone 

= met
2

237
Proportionele band compensatie 

hoge uitblaastemperatuur in neutrale 
zone

1,0 10,0 0,1 5,0 °C
P157 Compensatie 

uitblaaslucht in neutrale zone 
= met

2

240 Drempel ondergrens 
uitblaastemperatuur 0,0 30,0 0,1 15,0 °C 2

241 Drempel bovengrens 
uitblaastemperatuur 20,0 50,0 0,1 35,0 °C 2

242 Drempel ondergrens 
retourtemperatuur 0,0 30,0 0,1 15,0 °C P154 Keuze van de te 

regelen temperatuur = retour 2

243 Drempel bovengrens 
retourtemperatuur 20,0 50,0 0,1 35,0 °C P154 Keuze van de te 

regelen temperatuur = retour 2

244 Drempel ondergrens 
kamertemperatuur 0,0 30,0 0,1 15,0 °C P154 Keuze van de te 

regelen temperatuur = ruimte 2

245 Drempel bovengrens 
kamertemperatuur 20,0 50,0 0,1 35,0 °C P154 Keuze van de te 

regelen temperatuur = ruimte 2

246 Drempel ondergrens 
luchtvochtigheid 10,0 60,0 1,0 20 %

P38 Regeling in 
ontvochtigingsbedrijf = Met

of
P39 Bevochtiger pulsie = Met

2

247 Drempel bovengrens 
luchtvochtigheid 40,0 100,0 1,0 80 %

P38 Regeling in 
ontvochtigingsbedrijf = Met

of
P39 Bevochtiger pulsie = Met

2

250 Setpoint van de change-over voor 
koelbedrijf (gemengde batterij) 0,0 50,0 0,1 10,0 °C P28 Waterbatterij nr. 1 = 

Gemengd 2

251
Setpoint van de change-over voor 

verwarmingsbedrijf (gemengde 
batterij)

0,0 50,0 0,1 40,0 °C P28 Waterbatterij nr. 1 = 
Gemengd 2

252
Begrenzingsband koelen/verwarmen 

netwerktemperatuur (gemengde 
batterij)

0,0 10,0 0,1 2,0 °C P28 Waterbatterij nr. 1 = 
Gemengd 2

260 Openingspercentage van het ventiel 
van batterij 1 uit 0 100 1 0 %

P28 Waterbatterij nr. 1 = koud 
of warm

of Gemengd
2

261 Openingspercentage van het ventiel 
van batterij 2 uit 0 100 1 0 %

P29 Waterbatterij nr. 2 = koud 
of warm 

of naverwarming
2

262 Openingspercentage van het ventiel 
van batterij 3 uit 0 100 1 0 % P30 Waterbatterij nr. 3 = koud 

of naverwarming 2
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9.3 Uitleesparameters

Nr. Omschrijving Nummering
Instellingen

Eenheid Weergave-
condities Toegangsniveau

Min. Max.

Uitleesparameters

300 Setpoint berekend 
pulsiedebiet 0 150000 m3/u P104 Regeling pulsieventilatie = Debiet 1

301 Debiet pulsieventilator 0 320000 m3/u

(P02 pulsieventilator = Modbus frequentieregelaar)
en

(P04 = 0-1000 Pa 10 V of 0-2500 Pa 10 V of 0-5000 Pa)
 of 

Modbus EC

1

302 Drukverschil 
pulsieventilator 0 5000 ? Pa

(P02 pulsieventilator = Modbus frequentieregelaar)
en

(P04 = 0-1000 Pa 10 V of 0-2500 Pa 10 V of 0-5000 Pa)
 of 

Modbus EC

1

304 Berekend setpoint 
kanaaldruk 0 5000 ? Pa P104 Regeling pulsieventilatie = Druk in kanaal

305 Kanaaldruk 0 5000 ? Pa P104 Regeling pulsieventilatie = Druk in kanaal 1

306 Setpoint berekend 
extractiedebiet 0 150000 m3/u

(P10 Extractieventilator = Modbus frequentieregelaar of Modbus 
EC)
en

((P104 Regeling pulsieventilatie = Debiet)
of 

(P104 Regeling pulsieventilatie = Druk in kanaal
en

P105 Regeling extractieventilatie = Kopie van het debiet van de 
pulsieventilator))

1

307 Debiet extractieventilator 0 320000 m3/u

(P10 Extractieventilator = Modbus frequentieregelaar
en

P12 = 0-1000 Pa 10 V of 0-2500 Pa 10 V of 0-5000 Pa)
 of 

P10 Extractieventilator = Modbus EC

1

308 Drukverschil 
extractieventilator 0 5000 Pa

(P10 Extractieventilator = Modbus frequentieregelaar
en

P12 = 0-1000 Pa 10 V of 0-2500 Pa 10 V of 0-5000 Pa)
 of 

P10 Extractieventilator = Modbus EC

1

310 Drukverschil pulsiefilter 1 0 1000 Pa 1
311 Drukverschil pulsiefilter 2 0 1000 Pa P20 Aantal pulsiefilters >= 2 1
312 Drukverschil pulsiefilter 3 0 1000 Pa P20 Aantal pulsiefilters >= 3 1
314 Drukverschil extractiefilter 1 0 1000 Pa P21 Aantal extractiefilters >= 1 1
315 Drukverschil extractiefilter 2 0 1000 Pa P21 Aantal extractiefilters >= 2 1
316 Drukverschil extractie 0 1000 Pa P22 Verschildrukopnemer extractie = Met) 1
320 Berekend setpoint koelen 0,0 50,0 °C Regeling temperatuur in koelbedrijf = met ?

321 Berekend setpoint 
verwarmen 0,0 50,0 °C Regeling temperatuur in verwarmingsbedrijf = met

322 Uitblaastemperatuur -99,0 99,9 °C 1

323 Temperatuur verse lucht -99,0 99,9 °C

P150 Regeling vrije koeling = Met
of

P151 Regeling nachtkoeling = Met
of 

P36 Warmterecuperator = Platen 
of warmtewiel geleidelijk toerental

of warmtewiel vast toerental
of glycolwater

of
opnemer verse lucht aanwezig

1

324 Retourtemperatuur -99,0 99,9 °C P154 Keuze van de te regelen temperatuur = Retour 1

325 Retourluchtvochtigheid 0 100 %

P154 Keuze van de te regelen temperatuur = Retour
en

(P38 Regeling in ontvochtigingsbedrijf = Met 
of

P39 Bevochtiger pulsie = Met)

1



NL

  NL - 81 

Nr. Omschrijving Nummering
Instellingen
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326 Kamertemperatuur -99,0 99,9 °C P154 Keuze van de te regelen temperatuur = Ruimte 1

327 Omgevingsvochtigheid 0 100 %

P154 Keuze van de te regelen temperatuur = Ruimte
en

(P38 Regeling in ontvochtigingsbedrijf = Met 
of

P39 Bevochtiger pulsie = Met)

1

328 Netwerktemperatuur 
gemengde batterij -99,0 99,9 °C P28 Waterbatterij nr. 1 = Gemengd 1

330 P warmterecuperator 0 1000 Pa P37 Verschildrukopnemer op warmterecuperator = Met 1
331 Luchtkwaliteit CO2 0 2000 ppm P152 Regeling luchtkwaliteit = Met 1

340 Afstandsbediening 0: O (open)
1: F (dicht) 0 1 1

341 Setpoint 1/ Setpoint 2 0: O (open)
1: F (dicht) 0 1 P160 Selectie comfort/economisch = Aan/uit-ingang 1

342 Brand 0: O (open)
1: F (dicht) 0 1 P24 Brandcontrole = Met 1

343 Vorstbeveiliging thermostaat 0: O (open)
1: F (dicht) 0 1 P25 Vorstbeveiliging thermostaat = Met 1

344 Eindeloop isolatieregister 0: O (open)
1: F (dicht) 0 1

346 Controle pulsieventilator 0: O (open)
1: F (dicht) 0 1 P02 Pulsieventilator = aan/uit commando 1

347 Contact toegangsdeur 
pulsieventilator

0: O (open)
1: F (dicht) 0 1

(P02 pulsieventilator = Modbus frequentieregelaar of 
Modbus EC)

en 
P06 Deurcontact pulsieventilator = met

1

348 Controle extractieventilator 0: O (open)
1: F (dicht) 0 1 P10 Extractieventilator = Aan/uit commando 1

349 Contact toegangsdeur 
extractieventilator

0: O (open)
1: F (dicht) 0 1

(P10 Extractieventilator = Aan/uit commando of Modbus 
frequentieregelaar of Modbus EC)

en
P14 Deurcontact extractieventilator = met

1

350 Controle split unit 0: O (open)
1: F (dicht) 0 1 P28 Batterij nr. 1 = directe ontspanning 1

351 Controle warmterecuperator 0: O (open)
1: F (dicht) 0 1

P36 Warmterecuperator = Warmtewiel vast toerental
of warmtewiel geleidelijk toerental

 of glycolwater
1

352 Controle bevochtiger 0: O (open)
1: F (dicht) 0 1 P39 Regeling RV in bevochtigingsbedrijf = Met 1

354 Afschakeling 0: O (open)
1: F (dicht) 0 1 1

355 Selectie verwarmingsbatterij 
(water/elek)

0: O (open)
1: F (dicht) 0 1

(P28 Waterbatterij nr. 1 = warm of gemengd)
en

(P32 Elektrische batterij = 1 trap aan/uit
of 2 trappen aan/uit
of 3 trappen aan/uit
of 4 trappen aan/uit
of 1 trap geleidelijk

of 1 trap geleidelijk en 1 trap aan/uit
of 1 trap geleidelijk en 2 trappen aan/uit
of 1 trap geleidelijk en 3 trappen aan/uit)

1

356
Automatische 

veiligheidsthermostaat 
elektrische batterij

0: O (open)
1: F (dicht) 0 1

P32 Elektrische batterij = 1 trap aan/uit
of 2 trappen aan/uit
of 3 trappen aan/uit
of 4 trappen aan/uit
of 1 trap geleidelijk

of 1 trap geleidelijk en 1 trap aan/uit
of 1 trap geleidelijk en 2 trappen aan/uit
of 1 trap geleidelijk en 3 trappen aan/uit

1

357
Handbediende 

veiligheidsthermostaat 
elektrische batterij

0: O (open)
1: F (dicht) 0 1

P32 Elektrische batterij = 1 trap aan/uit
of 2 trappen aan/uit
of 3 trappen aan/uit
of 4 trappen aan/uit
of 1 trap geleidelijk

of 1 trap geleidelijk en 1 trap aan/uit
of 1 trap geleidelijk en 2 trappen aan/uit
of 1 trap geleidelijk en 3 trappen aan/uit

1
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360 Storing brander 0: O (open)
1: F (dicht) 0 1 P34 Brander = modulerend of 2 standen 1

361 Oververhitting thermostaat 0: O (open)
1: F (dicht) 0 1 P34 Brander = modulerend of 2 standen 1

370 Isolatieklep 0: uit
1: aan P26 Isolatiekleppensectie = Met 1

372 Pulsieventilator 0: uit
1: aan 0 1 1

373 Urenteller pulsieventilator 0 999999,0 u 1

374 Percentage pulsieventilator 0 100 % P02 pulsieventilator = Modbus frequentieregelaar
of Modbus EC

376 Extractieventilator 0: uit
1: aan 0 1 P10 Extractieventilator = Aan/uit commando 

of Modbus frequentieregelaar of Modbus EC 1

377 Urenteller extractieventilator 0 999999,0 u P10 Extractieventilator = Aan/uit commando 
of Modbus frequentieregelaar of Modbus EC 1

378 Percentage extractieventilator 0 100 % P10 Extractieventilator = Modbus 
frequentieregelaar of Modbus EC

384 Opening mengregister 0: uit
1: aan 0 1 P27 Mengkleppensectie = Met 1

385 Sluiten mengregister 0: uit
1: aan 0 1 P27 Mengkleppensectie = Met 1

386 Percentage opening 
mengregister 0 100 % P27 Mengkleppensectie = Met 1

392 Status setpoint 1/setpoint 2 0: setpoint 1
1: setpoint 2 0 1 1 1

394 Berekende koelingsvraag 0 100 % Regeling T° in koelbedrijf = Met
395 Berekende verwarmingsvraag 0 100 % Regeling T° in verwarmingsbedrijf = Met

396 Berekende 
ontvochtigingsvraag 0 100 % P38 Regeling in ontvochtigingsbedrijf = Met

397 Berekende bevochtigingsvraag 0 100 % P39 Bevochtiger pulsie

398 Blokkering koelen 0: uit
1: aan 0 1

Regeling T° in koelbedrijf = Met
en

Regeling T° in verwarmingsbedrijf = Met

399 Blokkering verwarmen 0: uit
1: aan 0 1

Regeling T° in koelbedrijf = Met
en

Regeling T° in verwarmingsbedrijf = Met
400 Batterij 1 Koud 0 100 % P28 Batterij nr. 1 = koud water of gemengd 1
401 Batterij 1 Warm 0 100 % P28 Batterij nr. 1 = warm water of gemengd 1
404 Batterij 2 Koud 0 100 % P29 Waterbatterij nr. 2 = koud 1
405 Batterij 2 Warm 0 100 % P29 Waterbatterij nr. 2 = warm 1
406 Batterij 2 naverwarming 0 100 % P29 Waterbatterij nr. 2 = naverwarming 1
408 Batterij 3 Koud 0 100 % P30 Waterbatterij nr. 3 = koud 1
409 Batterij 3 naverwarming 0 100 % P30 Waterbatterij nr. 3 = naverwarming 1

410 Elektrische batterij trap 1 0: uit
1: aan 0 1

P32 Elektrische batterij = 1 trap aan/uit
of 2 trappen aan/uit
of 3 trappen aan/uit
of 4 trappen aan/uit
of 1 trap geleidelijk

of 1 trap geleidelijk en 1 trap aan/uit
of 1 trap geleidelijk en 2 trappen aan/uit
of 1 trap geleidelijk en 3 trappen aan/uit

1

411 Urenteller elektrische batterij 
trap 1 0 999999,0 u

P32 Elektrische batterij = 1 trap aan/uit
of 2 trappen aan/uit
of 3 trappen aan/uit
of 4 trappen aan/uit
of 1 trap geleidelijk

of 1 trap geleidelijk en 1 trap aan/uit
of 1 trap geleidelijk en 2 trappen aan/uit
of 1 trap geleidelijk en 3 trappen aan/uit

1

412 Percentage geleidelijke trap 
elektrische batterij 0 100 %

P32 Elektrische batterij =
1 trap geleidelijk

of 1 trap geleidelijk en 1 trap aan/uit
of 1 trap geleidelijk en 2 trappen aan/uit
of 1 trap geleidelijk en 3 trappen aan/uit

1
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414 Elektrische batterij trap 2 0: uit
1: aan 0 1

P32 Elektrische batterij = 2 trappen aan/uit
of 3 trappen aan/uit
of 4 trappen aan/uit

of 1 trap geleidelijk en 1 trap aan/uit
of 1 trap geleidelijk en 2 trappen aan/uit
of 1 trap geleidelijk en 3 trappen aan/uit

415 Urenteller elektrische 
batterij trap 2 0 999999,0 u

P32 Elektrische batterij = 2 trappen aan/uit
of 3 trappen aan/uit
of 4 trappen aan/uit

of 1 trap geleidelijk en 1 trap aan/uit
of 1 trap geleidelijk en 2 trappen aan/uit
of 1 trap geleidelijk en 3 trappen aan/uit

1

416 Elektrische batterij trap 3 0: uit
1: aan 0 1

P32 Elektrische batterij = 3 trappen aan/uit
of 4 trappen aan/uit

of 1 trap geleidelijk en 2 trappen aan/uit
of 1 trap geleidelijk en 3 trappen aan/uit

1

417 Urenteller elektrische 
batterij trap 3 0 999999 u

P32 Elektrische batterij = 3 trappen aan/uit
of 4 trappen aan/uit

of 1 trap geleidelijk en 2 trappen aan/uit
of 1 trap geleidelijk en 3 trappen aan/uit

1

418 Elektrische batterij trap 4 0: uit
1: aan 0 1 P32 Elektrische batterij = 4 trappen aan/uit

of 1 trap geleidelijk en 3 trappen aan/uit 1

419 Urenteller elektrische 
batterij trap 4 0 999999,0 u P32 Elektrische batterij = 4 trappen aan/uit

of 1 trap geleidelijk en 3 trappen aan/uit 1

420 Status afschakeling 0: inactief
1: actief 0 1 1

P32 Elektrische batterij = 1 trap aan/uit
of 2 trappen aan/uit
of 3 trappen aan/uit
of 4 trappen aan/uit
of 1 trap geleidelijk

of 1 trap geleidelijk en 1 trap aan/uit
of 1 trap geleidelijk en 2 trappen aan/uit
of 1 trap geleidelijk en 3 trappen aan/uit

421 Status selectie 
verwarmingsbatterij

0: elektrische 
batterij
1: warm 

waterbatterij

0 1 1

(P28 Waterbatterij nr. 1 = warm of gemengd)
en

(P32 Elektrische batterij = 1 trap aan/uit
of 2 trappen aan/uit
of 3 trappen aan/uit
of 4 trappen aan/uit

of 1 trap geleidelijk en 1 trap aan/uit
of 1 trap geleidelijk en 2 trappen aan/uit
of 1 trap geleidelijk en 3 trappen aan/uit)

430 Werking brander 0: uit
1: aan 0 1 P34 Brander = 2 standen of modulerend 1

431 Urenteller brander 0 999999 u P34 Brander = 2 standen of modulerend 1

432 Brander 1e stand 0: uit
1: aan 0 1 P34 Brander = 2 standen 1

433 Brander 2e stand 0: uit
1: aan 0 1 P34 Brander = 2 standen 1

434 Verlaging 
brandervermogen

0: uit
1: aan 0 1 P34 Brander = modulerend 1

435 Verhoging 
brandervermogen

0: uit
1: aan 0 1 P34 Brander = modulerend 1

436 Gevraagd 
brandervermogen 0,0 100,0 % P34 Brander = modulerend 1

437 Brandervermogen 0 100 P34 Brander = modulerend 1

440 Split unit trap 1 0: uit
1: aan 0 1 P28 Water batterij nr. 1 = directe ontspanning 1

441 Urenteller split unit trap 1 0 999999 u P28 Water batterij nr. 1 = directe ontspanning 1

442 Percentage batterij 1 
split unit 0 100 %

P28 Water batterij nr. 1 = directe ontspanning 
en 

P35 Split unit = Inverter
1

444 Split unit trap 2 0: uit
1: aan 0 1

P28 Water batterij nr. 1 = directe ontspanning
en

P35 Split unit = 2 trappen
1

445 Urenteller split unit trap 2 0 999999,0 u
P28 Water batterij nr. 1 = directe ontspanning

en
P35 Split unit = 2 trappen

1

450 Warmterecuperator 0: uit
1: aan 0 1 P36 Warmterecuperator = Warmtewiel geleidelijk toerental 

of warmtewiel vast toerental 1

451 Urenteller 
warmterecuperator 0 999999,0 u P36 Warmterecuperator = Warmtewiel geleidelijk toerental 

of warmtewiel vast toerental 1
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452  Percentage toerental 
warmterecuperator 0 100 % P36 Warmterecuperator = Warmtewiel 

geleidelijk toerental 1

454 Opening bypass warmterecuperator 0: uit
1: aan 0 1 P36 Warmterecuperator = Platen 1

455 Sluiten bypass warmterecuperator 0: uit
1: aan 0 1 P36 Warmterecuperator = Platen 1

456 Percentage opening bypass 
warmterecuperator 0 100 % P36 Warmterecuperator = Platen 1

458 Pomp warmterecuperator 
glycolwater

0: uit
1: aan 0 1 P36 Warmterecuperator = Glycolwater 1

459 Urenteller pomp warmterecuperator 
glycolwater 0 999999,0 u P36 Warmterecuperator = Glycolwater 1

460 Bevochtiger pulsie 0 100 % P39 Bevochtiger pulsie = Met 1
461 Urenteller bevochtiger pulsie 0 999999 u P39 Bevochtiger pulsie = Met 1

464 Adiabatische koeling 0: uit
1: aan 0 1 P40 Adiabatische bevochtiger = Met 1

465 Urenteller van de adiabatische 
koeling 0 999999,0 u P40 Adiabatische bevochtiger = Met 1

470 Overzicht storingen Onderhoud 0: uit
1: aan 0 1 1

471 Synthese Gevaar-storingen 0: uit
1: aan 0 1 1

490 Vraag van de weekprogrammering 0 = inactief
1: actief 0 1 1

491 Door de weekprogrammering 
gevraagde status

0: Uit
1: Vorstvrij

2: Nachtkoeling
3: Werking setpoint 2
4: Werking setpoint 1

5: Aan

0 5 1

492 Vraag van de jaarprogrammering 0: inactief
1: actief 0 1 1

493 Door de jaarprogrammering 
gevraagde status

0: Uit
1: Vorstvrij

2: Nachtkoeling
3: Werking setpoint 2
4: Werking setpoint 1

5: Aan

0 5 1

9.4 Versies

Nr. Omschrijving

550 Referentie Standaard/Specifiek

551 Softwareversie unit

552 Biosversie unit

553 Bootversie unit

560 Softwareversie uitbreiding elektrische batterij
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9.5 Setpoints

Nr. Omschrijving
Instellingen

Eenheid Weergave-
condities Toegangsniveau

Min. Max. Stap Standaard

112 Debietsetpoint 1 van de 
pulsieventilator P111 P110 10 10000 m3/u P104 Regeling pulsieventilatie = Debiet

113 Debietsetpoint 2 van de 
pulsieventilator P111 P110 10 10000 m3/u P104 Regeling pulsieventilatie = Debiet 1

118 Druksetpoint 1 in pulsiekanaal 20 800 1 200 Pa P104 Regeling pulsieventilatie = Druk in kanaal 1
119 Druksetpoint 2 in pulsiekanaal 20 800 1 100 Pa P104 Regeling pulsieventilatie = Druk in kanaal 1

128 Debietsetpoint 1 van de 
extractieventilator P111 P110 10 10000 m3/u P10 Extractieventilator = Modbus 

frequentieregelaar of Modbus EC 1

129 Debietsetpoint 2 van de 
extractieventilator P111 P110 10 10000 m3/u P10 Extractieventilator = Modbus 

frequentieregelaar of Modbus EC 1

170 Setpoint 1 temperatuur in 
koelbedrijf 0,0 50,0 0,1 25,0 °C P30 Regeling T° in koelbedrijf = Met 1

171 Setpoint 2 temperatuur in 
koelbedrijf 0,0 50,0 0,1 30,0 °C P30 Regeling T° in koelbedrijf = Met 1

180 Setpoint 1 temperatuur in 
verwarmingsbedrijf 0,0 50,0 0,1 23,0 °C P31 Regeling T° in verwarmingsbedrijf = Met 1

181 Setpoint 2 temperatuur in 
verwarmingsbedrijf 0,0 50,0 0,1 18,0 °C P31 Regeling T° in verwarmingsbedrijf = Met 1

190 Setpoint luchtvochtigheid in 
ontvochtigingsbedrijf 0 100 0 50 % P32 Regeling RV in ontvochtigingsbedrijf = Met 1

194 Setpoint luchtvochtigheid in 
bevochtigingsbedrijf 0 100 0 50 % P33 Regeling RV in bevochtigingsbedrijf = Met 1

210 Setpoint regeling nachtkoelbedrijf 0,0 50,0 0,1 17,0 °C 1
216 Setpoint luchtkwaliteit 0 2000 1 800 ppm P37 Regeling luchtkwaliteit 1

228 Setpoint temperatuur 
vorstbeveiliging 0,0 50,0 0,1 17,0 °C P154 Keuze van de te regelen temperatuur= 

retour of ruimte 2

9.6 Storingsniveau

Nr. Omschrijving
Regeling Weergave-

condities Toegangsniveau
Nummering Standaard

600 EC-motor ventilator nr. 2 t/m 8 0: Onderhoud
1: Gevaar 0

(P02 Pulsieventilator = Modbus EC
en

P03 Aantal EC-pulsieventilatoren > 1) 
of

(P10 Extractieventilator = Modbus EC
en

P11 Aantal EC-extractieventilatoren > 1)

3

601 Communicatie EC-ventilator nr. 2 t/m 8 0: Onderhoud
1: Gevaar 0

(P02 Pulsieventilator = Modbus EC
en

P03 Aantal EC-pulsieventilatoren > 1) 
of

(P10 Extractieventilator = Modbus EC
en

P11 Aantal EC-extractieventilatoren > 1)

3

602 Pulsiefilter 1 vervuild 0: Onderhoud
1: Gevaar 0 2

603 Pulsiefilter 2 vervuild 0: Onderhoud
1: Gevaar 0 P20 Aantal pulsiefilters >= 2 2

604 Pulsiefilter 3 vervuild 0: Onderhoud
1: Gevaar 0 P20 Aantal pulsiefilters >= 3 2

606 extractiefilter 1 vervuild 0: Onderhoud
1: Gevaar 0 P21 Aantal extractiefilters >= 1 2

607 extractiefilter 2 vervuild 0: Onderhoud
1: Gevaar 0 P21 Aantal extractiefilters >= 2 2

608 Veiligheidsthermostaat met automatische reset van de 
elektrische batterij 

0: Onderhoud
1: Gevaar 0

P32 Elektrische batterij = 1 trap aan/uit
of 2 trappen aan/uit
of 3 trappen aan/uit
of 4 trappen aan/uit
of 1 trap geleidelijk

of 1 trap geleidelijk en 1 trap aan/uit
of 1 trap geleidelijk en 2 trappen aan/uit
of 1 trap geleidelijk en 3 trappen aan/uit

3
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Nr. Omschrijving
Regeling Weergave- 

condities Toegangsniveau
Nummering Standaard

609
Veiligheidsthermostaat met 
handbediende reset van de 

elektrische batterij 

0: Onderhoud
1: Gevaar 0

P32 Elektrische batterij = 1 trap aan/uit
of 2 trappen aan/uit
of 3 trappen aan/uit
of 4 trappen aan/uit
of 1 trap geleidelijk

of 1 trap geleidelijk en 1 trap aan/uit
of 1 trap geleidelijk en 2 trappen aan/uit
of 1 trap geleidelijk en 3 trappen aan/uit

3

610 Brander 0: Onderhoud
1: Gevaar 0 P34 Brander = 2 standen

of modulerend 2

611 Thermostaat oververhitting van de 
verbrandingskamer

0: Onderhoud
1: Gevaar 0 P34 Brander = 2 standen

of modulerend 2

612 Bevochtiger 0: Onderhoud
1: Gevaar 0 P38 Bevochtiger pulsie = met 2

613 Warmtepompmodule 0: Onderhoud
1: Gevaar 0 P28 Batterij nr. 1 = Directe ontspanning 2

615 warmtewiel recuperator 0: Onderhoud
1: Gevaar 0 P36 Warmterecuperator = Warmtewiel vast toerental 2

614 warmterecuperator vervuild 0: Onderhoud
1: Gevaar 0

P36 Warmterecuperator = Warmtewiel vast toerental 
 of warmtewiel geleidelijk toerental

of glycolwater
2

616 warmterecuperator heeft 
ijsvorming

0: Onderhoud
1: Gevaar 0 P36 Warmterecuperator = Platen 2

617 warmterecuperator glycolwater 0: Onderhoud
1: Gevaar 0 P36 Warmterecuperator = Glycolwater 2

620 temperatuur uitblaaslucht te hoog 0: Onderhoud
1: Gevaar 0 2

621 temperatuur uitblaaslucht te laag 0: Onderhoud
1: Gevaar 0 2

622 temperatuur retour te hoog 0: Onderhoud
1: Gevaar 0 P146 Keuze van de te regelen temperatuur = retour 2

623 temperatuur retour te laag 0: Onderhoud
1: Gevaar 0 P146 Keuze van de te regelen temperatuur = retour 2

624 ruimtetemperatuur te hoog 0: Onderhoud
1: Gevaar 0 P146 Keuze van de te regelen temperatuur = ruimte 2

625 ruimtetemperatuur te laag 0: Onderhoud
1: Gevaar 0 P146 Keuze van de te regelen temperatuur = ruimte 2

626 Vochtigheid te hoog 0: Onderhoud
1: Gevaar 0

148 Regeling in ontvochtigingsbedrijf = Met 
of

P38 Bevochtiger pulsie = Met
2

627 Vochtigheid te laag 0: Onderhoud
1: Gevaar 0

148 Regeling in ontvochtigingsbedrijf = Met 
of

P38 Bevochtiger pulsie = Met
2

628 druk in kanaal te hoog 0: Onderhoud
1: Gevaar 0 P104 Regeling pulsieventilatie = Druk in kanaal 2

629 druk in kanaal te laag 0: Onderhoud
1: Gevaar 0 P104 Regeling pulsieventilatie = Druk in kanaal 2

630
Geen communicatie meer met 
de uitbreidingsmodule van de 

elektrische batterij

0: Onderhoud
1: Gevaar 0

P32 Elektrische batterij = 1 trap aan/uit
of 2 trappen aan/uit
of 3 trappen aan/uit
of 4 trappen aan/uit
of 1 trap geleidelijk

of 1 trap geleidelijk en 1 trap aan/uit
of 1 trap geleidelijk en 2 trappen aan/uit
of 1 trap geleidelijk en 3 trappen aan/uit

2

631
Geen communicatie meer met 
de uitbreidingsmodule van de 

gasbrander

0: Onderhoud
1: Gevaar 0 P34 Brander = 2 standen

of modulerend 3

632 Geen communicatie meer met de 
energieteller van de hoofdkast

0: Onderhoud
1: Gevaar 0 P40 Energieteller hoofdkast = Met 2

633
Geen communicatie meer met de 
energieteller van de elektrische 

batterij

0: Onderhoud
1: Gevaar 0

P32 Elektrische batterij = 1 trap aan/uit
of 2 trappen aan/uit
of 3 trappen aan/uit
of 4 trappen aan/uit
of 1 trap geleidelijk

of 1 trap geleidelijk en 1 trap aan/uit
of 1 trap geleidelijk en 2 trappen aan/uit
of 1 trap geleidelijk en 3 trappen aan/uit

en 
P41 Energieteller elektrische batterij = Met

2

634 Geen communicatie meer met de 
energieteller van de bevochtiger

0: Onderhoud
1: Gevaar 0

P38 Bevochtiger pulsie = met
en 

P42 Energieteller bevochtiger = Met
2
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9.7 Communicatie

Nr. Omschrijving
Instellingen Weergave

condities Toegangsniveau
Nummering Min. Max. Standaard

700
Selectie van het gebruikte type 

communicatie protocol op de poort 
BMS1

0: Geen
1: MODBUS RTU

2: LON
3: KNX

4: MODBUS TCP
5: BACNET IP

6: WEB

0 7 0 2

701 Selectie van de overdrachtsnelheid op 
de poort BMS1

0: 1200
1: 2400
2: 4800
3: 9600

4: 19200

0 4

3 als P700 =1 of 3
2 als P700=2

4 als P700 =4, 
5 of 6  

P700 = 1 2

702 Pariteit op de poort BMS1
0: zonder
1: oneven
2: even

0 2 0 P700 = 1

703 Aantal stopbits op de poort BMS1 1 2 1 P700 = 1

705 Selectie van het adres van de regelaar 
op de bus BMS1 0 207 1 P700 = 1 2

706 Type commando 0: lokaal
1: afstand 0 1 0 2

BMS2

710
Selectie van het gebruikte type 

communicatie protocol op de poort 
BMS2

1: MODBUS RTU 1 1 0 2

711 Selectie van de overdrachtsnelheid op 
de poort BMS2

0: 1200
1: 2400
2: 4800
3: 9600

4: 19200

0 4 3 2

712 Pariteit op de poort BMS2
0: zonder
1: oneven
2: even

0 2 0

713 Aantal stopbits op de poort BMS2 1 2 1

715 Selectie van het adres van de regelaar 
op de bus BMS2 0 207 1 P710 = 3 2

716 Type commando 0: lokaal
1: afstand 0 1 0 2

pLAN

720 Adres van de regelaar op het  
pLAN-netwerk 0 31 1
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Nr. Omschrijving
Instellingen

Eenheid Weergave- 
condities

Toegangs-
niveauMin. Max. Stap Standaard

800 Kalibratie opnemer debiet 
pulsieventilator

Automatisch door de wizard gerealiseerde 
offset (zie hoofdstuk Inbedrijfstelling)

(P02 pulsieventilator = Modbus frequentieregelaar)
en

(P04 = 0-1000 Pa 10 V of 0-2500 Pa 10 V of 
0-5000 Pa)

 of 
Modbus EC

2

801 Kalibratie opnemer debiet 
extractieventilator

P10 Extractieventilator = Modbus 
frequentieregelaar

en
P12 = 0-1000 Pa 10 V of 0-2500 Pa 10 V of 0-5000 

Pa)
 of 

P10 Extractieventilator = Modbus EC

2

802 Kalibratie drukopnemer 
pulsiekanaal P104 Regeling pulsieventilatie = Druk in kanaal 2

803 Drukverschil pulsiefilter 1 2
804 Drukverschil pulsiefilter 2 P20 Aantal pulsiefilters = 2 of 3 2
805 Drukverschil pulsiefilter 3 P20 Aantal pulsiefilters = 3 2
806 Drukverschil extractiefilter 1 P21 Aantal extractiefilters = 1 of 2 2
807 Drukverschil extractiefilter 2 P21 Aantal extractiefilters = 2 2

808 Drukverschil extractie
P21 Aantal extractiefilters = 0

en
 P22 Verschildrukopnemer extractie = Met)

2

809 Kalibratie sensor 
uitblaastemperatuur -5,0 5,0 0,1 0,0 °C 2

810 Kalibratie opnemer temperatuur 
verse lucht -5,0 5,0 0,1 0,0 °C

P150 Regeling vrije koeling = Met
of

P151 Regeling nachtkoeling = Met
of 

P36 Warmterecuperator = Platen 
of warmtewiel geleidelijk toerental

of warmtewiel vast toerental
of glycolwater

of
opnemer verse lucht aanwezig

2

811 Kalibratie opnemer temperatuur 
retour -5,0 5,0 0,1 0,0 °C P146 Keuze van de te regelen temperatuur = 

Retour 2

812 Kalibratie opnemer 
luchtvochtigheid in retour -10,0 10,0 0,1 0,0 %

P146 Keuze van de te regelen temperatuur = 
Retour

en
(144 Regeling in ontvochtigingsbedrijf = Met 

of
P38 Bevochtiger pulsie = Met)

2

813 Kalibratie opnemer temperatuur 
ruimte -5,0 5,0 0,1 0,0 °C P146 Keuze van de te regelen temperatuur = 

ruimte 2

814 Kalibratie opnemer 
luchtvochtigheid in ruimte -10,0 10,0 0,1 0,0 %

P146 Keuze van de te regelen temperatuur = 
ruimte

en
(P39 Regeling in ontvochtigingsbedrijf = Met 

of
P38 Bevochtiger pulsie = Met)

2

815 Kalibratie opnemer temperatuur 
netwerk gemengde batterij -5,0 5,0 0,1 0,0 °C P28 Waterbatterij nr. 1 = Gemengd 2

816 Kalibratie opnemer luchtkwaliteit 
CO2 100 100 1 0 ppm P149 Regeling luchtkwaliteit = Met 2

817 Kalibratie drukopnemer van 
de warmterecuperator

P36 Warmterecuperator = Platen 
of warmtewiel geleidelijk toerental

of warmtewiel vast toerental
2

9.8 Kalibratie
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Nr. Omschrijving
Instellingen Weergave- 

condities Toegangsniveau
Nummering Standaard

Instelparameters

850 Richting ingang afstandsbediening 0: Normaal open
1: Normaal gesloten 1 (NF) 2

851 Richting ingang setpoint 1/ setpoint 2 0: Normaal open
1: Normaal gesloten 0 (NO) P160 Selectie setpoint 1 / setpoint 2 2

852 Richting ingang brandcontrole 0: Normaal open
1: Normaal gesloten 1 (NF) P24 Brandcontrole = Met 3

853 Richting ingang vorstbeveiliging 
thermostaat

0: Normaal open
1: Normaal gesloten 0 (NO) P25 Vorstbeveiliging thermostaat = Met 3

854 Richting ingang eindpositie kleppensectie 0: Normaal open
1: Normaal gesloten 1 (NF) P26 Isolatiekleppensectie = Met 3

860 Richting ingang controle pulsieventilator 0: Normaal open
1: Normaal gesloten 1 (NF)

(P02 Pulsieventilator = Aan/uit 
commando)

of
((P02 Pulsieventilator = Modbus 

frequentieregelaar)
of Modbus EC)

en
(P06 Deurcontact pulsieventilator = met))

3

861 Richting ingang controle extractieventilator 0: Normaal open
1: Normaal gesloten 1 (NF)

(P10 Extractieventilator = Aan/uit 
commando)

of
((P10 Extractieventilator = Modbus 

frequentieregelaar
of Modbus EC)

en
P14 Deurcontact extractieventilator = 

met))

3

862 Richting ingang bevochtiger 0: Normaal open
1: Normaal gesloten 0 (NO) P38 Regeling in bevochtigingsbedrijf = 

met 3

863 Richting ingang controle warmtewiel 0: Normaal open
1: Normaal gesloten 1 (NF)

P36 Warmterecuperator = Warmtewiel 
geleidelijk toerental

of warmtewiel vast toerental
3

864 Richting ingang warmtepomp 0: Normaal open
1: Normaal gesloten 1 (NF) P28 Batterij nr. 1 = Directe ontspanning 3

870 Richting ingang afschakeling 0: Normaal open
1: Normaal gesloten 1 (NF)

P32 Elektrische batterij = 1 trap aan/uit
of 2 trappen aan/uit
of 3 trappen aan/uit
of 4 trappen aan/uit
of 1 trap geleidelijk

of 1 trap geleidelijk en 1 trap aan/uit
of 1 trap geleidelijk en 2 trappen aan/uit
of 1 trap geleidelijk en 3 trappen aan/uit

871 Richting ingang keuze elektrische batterij/
warm water

0: Normaal open
1: Normaal gesloten 0 (NO)

(P28 Waterbatterij nr. 1 = warm of 
gemengd

of P29 Waterbatterij nr. 2 = warm of 
naverwarming

of P30 Waterbatterij nr. 3 = 
naverwarming)

en
(P32 Elektrische batterij = 1 trap aan/uit

of 2 trappen aan/uit
of 3 trappen aan/uit
of 4 trappen aan/uit
of 1 trap geleidelijk

of 1 trap geleidelijk en 1 trap aan/uit
of 1 trap geleidelijk en 2 trappen aan/uit
of 1 trap geleidelijk en 3 trappen aan/uit)

2

872 Richting ingang handbediende 
veiligheidsthermostaat elektrische batterij

0: Normaal open
1: Normaal gesloten 1 (NF)

P32 Elektrische batterij = 1 trap aan/uit
of 2 trappen aan/uit
of 3 trappen aan/uit
of 4 trappen aan/uit
of 1 trap geleidelijk

of 1 trap geleidelijk en 1 trap aan/uit
of 1 trap geleidelijk en 2 trappen aan/uit
of 1 trap geleidelijk en 3 trappen aan/uit

3

9.9 Richting ingangen/uitgangen
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9.10 Prioriteiten

Nr. Omschrijving
Instellingen

Eenheid Weergave- 
condities Toegangsniveau

Min. Max. Stap Standaard

Prioriteit van de thermisch elementen

900 Percentage koeling inschakeling vrije 
koeling 1 0 P901 1
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% P142 Regeling vrije koeling = Met 2

901 Percentage koeling uitschakeling vrije 
koeling 1 P900 100 1 % P142 Regeling vrije koeling = Met 2

902 Percentage koeling inschakeling 
warmteterugwinning 0 P903 1 %

(P36 Warmterecuperator = Platen of
warmtewiel geleidelijk toerental

of warmtewiel vast toerental
of glycolwater) 

2

903 Percentage koeling uitschakeling 
warmteterugwinning P902 100 1 %

(P36 Warmterecuperator = Platen of
warmtewiel geleidelijk toerental

of warmtewiel vast toerental
of glycolwater) 

2

904 Percentage koeling inschakeling 
batterij 1 0 P905 1 %

P28 Waterbatterij nr. 1 = koud 
of directe ontspanning 

of Gemengd
2

905 Percentage koeling uitschakeling 
batterij 1 P904 100 1 %

P28 Waterbatterij nr. 1 = koud 
of directe ontspanning 

of Gemengd
2

906 Percentage koeling inschakeling 
waterbatterij 2 0 P907 1 % P29 Waterbatterij nr. 2 = koud 2

907 Percentage koeling uitschakeling 
waterbatterij 2 P906 100 1 % P29 Waterbatterij nr. 2 = koud 2

908 Percentage koeling inschakeling 
waterbatterij 3 0 P909 1 % P30 Waterbatterij nr. 3 = koud 2

909 Percentage koeling uitschakeling 
waterbatterij 3 P908 100 1 % P30 Waterbatterij nr. 3 = koud 2

920 Percentage verwarming inschakeling 
warmteterugwinning 0 P921 1 %

P36 Warmterecuperator = Platen of
warmtewiel geleidelijk toerental

of warmtewiel vast toerental
of glycolwater 

2

921 Percentage verwarming uitschakeling 
warmteterugwinning P920 100 1 %

P36 Warmterecuperator = Platen of
warmtewiel geleidelijk toerental

of warmtewiel vast toerental
of glycolwater 

2

922 Percentage verwarming inschakeling 
brander 0 P923 1 % P34 Brander = Modulerend

of 2 standen 2

923 Percentage verwarming uitschakeling 
brander P922 100 1 % P34 Brander = Modulerend

of 2 standen 2

924 Percentage verwarming inschakeling 
waterbatterij 1 0 P925 1 % P28 Waterbatterij nr. 1 = warm of 

gemengd 2

Nr. Omschrijving
Instellingen Weergave- 

conditie Toegangsniveau
Nummering Standaard

Instelparameters

873 Richting ingang automatische 
veiligheidsthermostaat elektrische batterij

0: Normaal open
1: Normaal gesloten 1 (NF)

P32 Elektrische batterij = 1 trap aan/uit
of 2 trappen aan/uit
of 3 trappen aan/uit
of 4 trappen aan/uit
of 1 trap geleidelijk

of 1 trap geleidelijk en 1 trap aan/uit
of 1 trap geleidelijk en 2 trappen aan/uit
of 1 trap geleidelijk en 3 trappen aan/uit

3

874 Richting ingang commando brander 0: Normaal open
1: Normaal gesloten 1 (NF) P56 Brander = 2 standen of modulerend 3

875 Richting ingang storing brander 0: Normaal open
1: Normaal gesloten 1 (NF) P56 Brander = 2 standen of modulerend 3

876 Richting ingang thermostaat oververhitting 0: Normaal open
1: Normaal gesloten 1 (NF) P56 Brander = 2 standen of modulerend 3

880 Richting uitgang rapport onderhoud-storing 0: Normaal open
1: Normaal gesloten 1 (NF) 2

881 Richting uitgang rapport gevaar-storing 0: Normaal open
1: Normaal gesloten 1 (NF) 2
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Nr. Omschrijving
Instellingen

Eenheid Weergave- 
condities Toegangsniveau

Min. Max. Stap Standaard

Prioriteit van de thermisch elementen

925 Percentage verwarming uitschakeling 
waterbatterij 1 P924 100 1 % P28 Waterbatterij nr. 1 = warm of 

gemengd 2

926 Percentage verwarming inschakeling 
waterbatterij 2 0 P927 1 % P29 Waterbatterij nr. 2 = verwarmen 

of naverwarming 2

927 Percentage verwarming uitschakeling 
waterbatterij 2 P926 100 1
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% P29 Waterbatterij nr. 2 = verwarmen 
of naverwarming 2

928 Percentage verwarming inschakeling 
waterbatterij 3 0 P929 1 % P30 Waterbatterij nr. 3 = 

Naverwarming 2

929 Percentage verwarming uitschakeling 
waterbatterij 3 P928 100 1 % P30 Waterbatterij nr. 3 = 

Naverwarming 2

930 Percentage verwarming inschakeling 
elektrische batterij 0 P931 1 %

P32 Elektrische batterij = 1 trap 
aan/uit

of 2 trappen aan/uit
of 3 trappen aan/uit
of 4 trappen aan/uit
of 1 trap geleidelijk

of 1 trap geleidelijk en 1 trap aan/uit
of 1 trap geleidelijk en 2 trappen 

aan/uit
of 1 trap geleidelijk en 3 trappen 

aan/uit

2

931 Percentage verwarming uitschakeling 
elektrische batterij P930 100 1 %

P32 Elektrische batterij = 1 trap 
aan/uit

of 2 trappen aan/uit
of 3 trappen aan/uit
of 4 trappen aan/uit
of 1 trap geleidelijk

of 1 trap geleidelijk en 1 trap aan/uit
of 1 trap geleidelijk en 2 trappen 

aan/uit
of 1 trap geleidelijk en 3 trappen 

aan/uit

2

941 Percentage einde bereik trap 1 van de 
elektrische batterij 0 P942 1 %

P32 Elektrische batterij = 1 trap 
aan/uit

of 2 trappen aan/uit
of 3 trappen aan/uit
of 4 trappen aan/uit
of 1 trap geleidelijk

of 1 trap geleidelijk en 1 trap aan/uit
of 1 trap geleidelijk en 2 trappen 

aan/uit
of 1 trap geleidelijk en 3 trappen 

aan/uit

2

942 Percentage einde bereik trap 2 van de 
elektrische batterij P941 P943 1 %

P32 Elektrische batterij = 2 trappen 
aan/uit

of 3 trappen aan/uit
of 4 trappen aan/uit

of 1 trap geleidelijk en 1 trap aan/uit
of 1 trap geleidelijk en 2 trappen 

aan/uit
of 1 trap geleidelijk en 3 trappen 

aan/uit

2

943 Percentage einde bereik trap 3 van de 
elektrische batterij P942 P944 1 %

P32 Elektrische batterij = 3 trappen 
aan/uit

of 4 trappen aan/uit
of 1 trap geleidelijk en 2 trappen 

aan/uit
of 1 trap geleidelijk en 3 trappen 

aan/uit

2

944 Percentage einde bereik trap 4 van de 
elektrische batterij P943 100 1 %

P32 Elektrische batterij = 4 trappen 
aan/uit

of 1 trap geleidelijk en 3 trappen 
aan/uit

2
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9.11 Parameters frequentieregelaar

Nr. Omschrijving
Instellingen

Eenheid
Min. Max. Stap Standaard

Instelparameters frequentieregelaar pulsie

2000 Aantal motoren 1 2 1 1

2002 Min. frequentie 0 400 1 0 Hz

2003 Max. frequentie 0 400 1 50 Hz

2004 Acceleratietijd 0 1800 1 200 s

2005 Deceleratietijd 0 1800 1 200 s

2010 Nominale spanning motor 110 690 1 400 V

2011 Nominale stroom motor 0.5 100.0 0.1 6,3 A

2012 Nominale frequentie motor 0 400 1 50 Hz

2013 Nominaal toerental motor 0 3000 1 1445 omw/min

2014 Nominaal vermogen motor 0.25 55.0 0.05 3.00 kW

2015 nominale cos  motor 0.00 1.00 0.01 0.79

Uitleesparameters frequentieregelaar pulsie

2100 Gevraagde frequentie 0 400 Hz

2101 Frequentie motor 0 400 Hz

2102 Toerental motor 0 9999 omw/min

2104 Spanning motor 0 690 V

2105 Stroom motor 0.0 200.0 A

2106 Elektrisch vermogen motor 0.00 200.0 kW

2107 Elektrisch verbruik motor

0 65535 GWh

0 1000 MWh

0 1000 kWh

2110 Synthese storing frequentieregelaar 0 1

2111 Synthese alarm frequentieregelaar 0 1

2112

2120 Temperatuur besturingselektronica -100 300 °C

2121 Belasting vermogenselektronica -40 160 %

2147 Productcode 0 4294967295

2149 Softwareversie 0 65535

Instelparameters frequentieregelaar extractie

1000 Aantal motoren 1 2 1 1

1002 Min. frequentie 0 400 1 0 Hz

1003 Max. frequentie 0 400 1 50 Hz

1004 Acceleratietijd 0 1800 1 200 s

1005 Deceleratietijd 0 1800 1 200 s

1010 Nominale spanning motor 110 690 1 400 V

1011 Nominale stroom 0.5 100.0 0.1 6.3 A

1012 Nominale frequentie motor 0 400 1 50 Hz

1013 Nominaal toerental motor 0 3000 1 1445 omw/min

1014 Nominaal vermogen motor 0.25 55.0 0.05 3.00 kW

1015 nominale cos  motor 0.00 1.00 0.01 0.79
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Nr. Omschrijving
Instellingen

Eenheid
Min. Max. Stap Standaard

Uitleesparameters frequentieregelaar extractie

1100 Gevraagde frequentie 0 400 Hz

1101 Frequentie motor 0 400 Hz

1102 Toerental motor 0 9999 omw/min

1104 Spanning motor 0 690 V

1105 Stroom motor 0.0 200.0 A

1106 Elektrisch vermogen motor 0.00 200.00 kW

1107 Elektrisch verbruik motor 0 65535 GWh

0 1000 MWh

0 1000 kWh

1110 Synthese storing frequentieregelaar 0 1

1111 Synthese alarm frequentieregelaar 0 1

1112 Communicatiestatus 0 1

1120 Temperatuur besturingselektronica -100 300 °C

1121 Belasting vermogenselektronica -40 160 %

1147 Productcode 0 4294967295

1149 Softwareversie 0 65535

9.12 Parameters EC-motoren

Nr. Omschrijving Instellingen
Eenheden

Nummering Min. Max. Stap Standaard

Instellingen pulsieventilator

1200 Percentage min. toerental 0 100 1 0 %

1201 Percentage max. toerental 0 100 1 100 %

1202 Acceleratiehelling 0 255 1 20 s

1203 Deceleratiehelling 0 255 1 20 s

Informatie pulsieventilator 1

1220 Berekend min. toerental 0 9999 1 omw/min

1221 Max. berekende snelheid 0 9999 1 omw/min

1222 gevraagd toerental 0 9999 1 omw/min

1223 Actueel toerental 0 9999 1 omw/min

1224 Opgenomen stroomsterkte 0.00 9.99 0.01 A

1225 Opgenomen vermogen 0 999 1 W

1226 Temperatuur motor 0 199 1 °C

1230 Synthese storingen 0: Geen storing
1: Storing aanwezig

0 1 0

1231 Status van de communicatie 0: offline
1: online

0 1 0

1232 Stroombegrenzing 0: begrenzer niet actief
1: begrenzer actief

0 1 0

1233 Temperatuurbegrenzing 0: begrenzer niet actief
1: begrenzer actief

0 1 0

1238 Productcode

1239 Softwareversie
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Nr. Omschrijving
Instellingen

Eenheden
Nummering Min. Max. Stap Standaard

Informatie pulsieventilator 2

1240 Berekend min. toerental 0 9999 1 omw/min

1241 Max. berekende snelheid 0 9999 1 omw/min

1242 Gevraagd toerental 0 9999 1 omw/min

1243 Actueel toerental 0 9999 1 omw/min

1244 Opgenomen stroomsterkte 0.00 9.99 0.01 A

1245 Opgenomen vermogen 0 999 1 W

1246 Temperatuur motor 0 199 1 °C

1250 Synthese fouten 0: Geen storing
1: Storing aanwezig 0 1 0

1251 Status van de communicatie 0: offline
1: online 0 1 0

1252 Stroombegrenzing 0: begrenzer niet actief
1: begrenzer actief 0 1 0

1253 Temperatuurbegrenzing 0: begrenzer niet actief
1: begrenzer actief 0 1 0

1258 Productcode

1259 Softwareversie

Informatie pulsieventilator 3 

1260 Berekend min. toerental 0 9999 1 omw/min

1261 Max. berekende snelheid 0 9999 1 omw/min

1262 Gevraagd toerental 0 9999 1 omw/min

1263 Actueel toerental 0 9999 1 omw/min

1264 Opgenomen stroomsterkte 0.00 9.99 0.01 A

1265 Opgenomen vermogen 0 999 1 W

1266 Temperatuur motor 0 199 1 °C

1270 Synthese fouten 0: Geen storing
1: Storing aanwezig 0 1 0

1271 Status van de communicatie 0: offline
1: online 0 1 0

1272 Stroombegrenzing 0: begrenzer niet actief
1: begrenzer actief 0 1 0

1273 Temperatuurbegrenzing 0: begrenzer niet actief
1: begrenzer actief 0 1 0

1278 Productcode

1279 Softwareversie

Informatie pulsieventilator 4

1280 Berekend min. toerental 0 9999 1 omw/min

1281 Max. berekende snelheid 0 9999 1 omw/min

1282 Gevraagd toerental 0 9999 1 omw/min

1283 Actueel toerental 0 9999 1 omw/min

1284 Opgenomen stroomsterkte 0.00 9.99 0.01 A

1285 Opgenomen vermogen 0 999 1 W

1286 Temperatuur motor 0 199 1 °C



NL

  NL - 95 

Nr. Omschrijving
Instellingen

Eenheden
Nummering Min. Max. Stap Standaard

1290 Synthese fouten 0: Geen storing
1: Storing aanwezig 0 1 0

1291 Status van de communicatie 0: offline
1: online 0 1 0

1292 Stroombegrenzing 0: begrenzer niet actief
1: begrenzer actief 0 1 0

1293 Temperatuurbegrenzing 0: begrenzer niet actief
1: begrenzer actief 0 1 0

1298 Productcode

1299 Softwareversie

Informatie pulsieventilator 5

1300 Berekend min. toerental 0 9999 1 omw/min

1301 Max. berekende snelheid 0 9999 1 omw/min

1302 Gevraagd toerental 0 9999 1 omw/min

1303 Actueel toerental 0 9999 1 omw/min

1304 Opgenomen stroomsterkte 0.00 9.99 0.01 A

1305 Opgenomen vermogen 0 999 1 W

1306 Temperatuur motor 0 199 1 °C

1310 Synthese fouten 0: Geen storing
1: Storing aanwezig 0 1 0

1311 Status van de communicatie 0: offline
1: online 0 1 0

1312 Stroombegrenzing 0: begrenzer niet actief
1: begrenzer actief 0 1 0

1313 Temperatuurbegrenzing 0: begrenzer niet actief
1: begrenzer actief 0 1 0

1318 Productcode

1319 Softwareversie

Informatie pulsieventilator 6

1320 Berekend min. toerental 0 9999 1 omw/min

1321 Max. berekende snelheid 0 9999 1 omw/min

1322 Gevraagd toerental 0 9999 1 omw/min

1323 Actueel toerental 0 9999 1 omw/min

1324 Opgenomen stroomsterkte 0.00 9.99 0.01 A

1325 Opgenomen vermogen 0 999 1 W

1326 Temperatuur motor 0 199 1 °C

1330 Synthese fouten 0: Geen storing
1: Storing aanwezig 0 1 0

1331 Status van de communicatie 0: offline
1: online 0 1 0

1332 Stroombegrenzing 0: begrenzer niet actief
1: begrenzer actief 0 1 0

1333 Temperatuurbegrenzing 0: begrenzer niet actief
1: begrenzer actief 0 1 0

1338 Productcode

1339 Softwareversie
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Nr. Omschrijving
Instellingen

Eenheden
Nummering Min. Max. Stap Standaard

Informatie pulsieventilator 7

1340 Berekend min. toerental 0 9999 1 omw/min

1341 Max. berekende snelheid 0 9999 1 omw/min

1342 Gevraagd toerental 0 9999 1 omw/min

1343 Actueel toerental 0 9999 1 omw/min

1344 Opgenomen stroomsterkte 0.00 9.99 0.01 A

1345 Opgenomen vermogen 0 999 1 W

1346 Temperatuur motor 0 199 1 °C

1350 Synthese fouten 0: Geen storing
1: Storing aanwezig 0 1 0

1351 Status van de communicatie 0: offline
1: online 0 1 0

1352 Stroombegrenzing 0: begrenzer niet actief
1: begrenzer actief 0 1 0

1353 Temperatuurbegrenzing 0: begrenzer niet actief
1: begrenzer actief 0 1 0

1358 Productcode

1359 Softwareversie

Informatie pulsieventilator 8

1360 Berekend min. toerental 0 9999 1 omw/min

1361 Max. berekende snelheid 0 9999 1 omw/min

1362 Gevraagd toerental 0 9999 1 omw/min

1363 Actueel toerental 0.00 9999.00 1.00 omw/min

1364 Opgenomen stroomsterkte 0 10 0 A

1365 Opgenomen vermogen 0 999 1 W

1366 Temperatuur motor 0 199 1 °C

1370 Synthese fouten 0: Geen storing
1: Storing aanwezig 0 1 0

1371 Status van de communicatie 0: offline
1: online 0 1 0

1372 Stroombegrenzing 0: begrenzer niet actief
1: begrenzer actief 0 1 0

1373 Temperatuurbegrenzing 0: begrenzer niet actief
1: begrenzer actief 0 1 0

1378 Productcode

1379 Softwareversie



NL

  NL - 97 

Nr. Omschrijving
Instellingen

Eenheden
Nummering Min. Max. Stap Standaard

Instellingen extractieventilator 1

2200 Percentage min. toerental 0 100 1 0 %

2201 Percentage max. toerental 0 100 1 100 %

2202 Acceleratiehelling 0 240 1 20 s

2203 Deceleratiehelling 0 240 1 20 s

Informatie extractieventilator 1

2220 Berekend min. toerental 0 9999 1 omw/min

2221 Max. berekende snelheid 0 9999 1 omw/min

2222 Gevraagd toerental 0 9999 1 omw/min

2223 Actueel toerental 0 9999 1 omw/min

2224 Opgenomen stroomsterkte 0.00 9.99 0.01 A

2225 Opgenomen vermogen 0 999 1 W

2226 Temperatuur motor 0 199 1 °C

2230 Synthese fouten 0: Geen storing
1: Storing aanwezig 0 1 0

2231 Status van de communicatie 0: offline
1: online 0 1 0

2232 Stroombegrenzing 0: begrenzer niet actief
1: begrenzer actief 0 1 0

2233 Temperatuurbegrenzing 0: begrenzer niet actief
1: begrenzer actief 0 1 0

2238 Productcode

2239 Softwareversie

Informatie extractieventilator 2

2240 Berekend min. toerental 0 9999 1 omw/min

2241 Max. berekende snelheid 0 9999 1 omw/min

2242 Gevraagd toerental 0 9999 1 omw/min

2243 Actueel toerental 0 9999 1 omw/min

2244 Opgenomen stroomsterkte 0.00 9.99 0.01 A

2245 Opgenomen vermogen 0 999 1 W

2246 Temperatuur motor °C

2250 Synthese fouten 0: Geen storing
1: Storing aanwezig 0 1 0

2251 Status van de communicatie 0: offline
1: online 0 1 0

2252 Stroombegrenzing 0: begrenzer niet actief
1: begrenzer actief 0 1 0

2253 Temperatuurbegrenzing 0: begrenzer niet actief 0 1 0

2258 Productcode

2259 Softwareversie

Informatie extractieventilator 3

2260 Berekend min. toerental 0 9999 1 omw/min

2261 Max. berekende snelheid 0 9999 1 omw/min

2262 Gevraagd toerental 0 9999 1 omw/min

2263 Actueel toerental 0 9999 1 omw/min

2264 Opgenomen stroomsterkte 0.00 9.99 0.01 A

2265 Opgenomen vermogen 0 999 1 W

2266 Temperatuur motor °C
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Nr. Omschrijving
Instellingen

Eenheden
Nummering Min. Max. Stap Standaard

2270 Synthese fouten 0: Geen storing
1: Storing aanwezig 0 1 0

2271 Status van de communicatie 0: offline
1: online 0 1 0

2272 Stroombegrenzing 0: begrenzer niet actief
1: begrenzer actief 0 1 0

2273 Temperatuurbegrenzing 0: begrenzer niet actief
1: begrenzer actief 0 1 0

2278 Productcode

2279 Softwareversie

Informatie extractieventilator 4

2280 Berekend min. toerental 0 9999 1 omw/min

2281 Max. berekende snelheid 0 9999 1 omw/min

2282 Gevraagd toerental 0 9999 1 omw/min

2283 Actueel toerental 0 9999 1 omw/min

2284 Opgenomen stroomsterkte 0.00 9.99 0.01 A

2285 Opgenomen vermogen 0 999 1 W

2286 Temperatuur motor °C

2290 Synthese fouten 0: Geen storing
1: Storing aanwezig 0 1 0

2291 Status van de communicatie 0: offline
1: online 0 1 0

2292 Stroombegrenzing 0: begrenzer niet actief
1: begrenzer actief 0 1 0

2293 Temperatuurbegrenzing 0: begrenzer niet actief
1: begrenzer actief 0 1 0

2298 Productcode

2299 Softwareversie

Informatie extractieventilator 5

2300 Berekend min. toerental 0 9999 1 omw/min

2301 Max. berekende snelheid 0 9999 1 omw/min

2302 Gevraagd toerental 0 9999 1 omw/min

2303 Actueel toerental 0 9999 1 omw/min

2304 Opgenomen stroomsterkte 0.00 9.99 0.01 A

2305 Opgenomen vermogen 0 999 1 W

2306 Temperatuur motor °C

2310 Synthese fouten 0: Geen storing
1: Storing aanwezig 0 1 0

2311 Status van de communicatie 0: offline
1: online 0 1 0

2312 Stroombegrenzing 0: begrenzer niet actief
1: begrenzer actief 0 1 0

2313 Temperatuurbegrenzing 0: begrenzer niet actief
1: begrenzer actief 0 1 0

2318 Productcode

2319 Softwareversie
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Nr. Omschrijving
Instellingen

Eenheden
Nummering Min. Max. Stap Standaard

Informatie extractieventilator 6

2320 Berekend min. toerental 0 9999 1 omw/min

2321 Max. berekende snelheid 0 9999 1 omw/min

2322 Gevraagd toerental 0 9999 1 omw/min

2323 Actueel toerental 0 9999 1 omw/min

2324 Opgenomen stroomsterkte 0.00 9.99 0.01 A

2325 Vermogen 0 999 1 W

2326 Temperatuur motor °C

2330 Synthese fouten 0: Geen storing
1: Storing aanwezig 0 1 0

2331 Status van de communicatie 0: offline
1: online 0 1 0

2332 Stroombegrenzing 0: begrenzer niet actief
1: begrenzer actief 0 1 0

2333 Temperatuurbegrenzing 0: begrenzer niet actief
1: begrenzer actief .0 1 0

2338 Productcode

2339 Softwareversie

Informatie pulsieventilator 7

2340 Berekend min. toerental 0 9999 1 omw/min

2341 Max. berekende snelheid 0 9999 1 omw/min

2342 Gevraagd toerental 0 9999 1 omw/min

2343 Actueel toerental 0 9999 1 omw/min

2344 Opgenomen stroomsterkte 0.00 9.99 0.01 A

2345 Opgenomen vermogen 0 999 1 W

2346 Temperatuur motor °C

2350 Synthese fouten 0: Geen storing
1: Storing aanwezig 0 1 0

2351 Status van de communicatie 0: offline
1: online 0 1 0

2352 Stroombegrenzing 0: begrenzer niet actief
1: begrenzer actief 0 1 0

2353 Temperatuurbegrenzing 0: begrenzer niet actief
1: begrenzer actief 0 1 0

2358 Productcode

2359 Softwareversie

Informatie extractieventilator 8

2360 Berekend min. toerental 0 9999 1 omw/min

2361 Max. berekende snelheid 0 9999 1 omw/min

2362 Gevraagd toerental 0 9999 1 omw/min

2363 Actueel toerental 0.00 9999.00 1.00 omw/min

2364 Opgenomen stroomsterkte 0 10 0 A

2365 Opgenomen vermogen 0 999 1 W

2366 Temperatuur motor °C



  NL - 100 

Nr. Omschrijving Instellingen
Eenheden

Nummering Min. Max. Stap Standaard

2370 Synthese fouten 0: Geen storing
1: Storing aanwezig 0 1 0

2371 Status van de communicatie 0: offline
1: online 0 1 0

2372 Stroombegrenzing 0: begrenzer niet actief
1: begrenzer actief 0 1 0

2373 Temperatuurbegrenzer 0: begrenzer niet actief
1: begrenzer actief 0 1 0

2378 Productcode

2379 Softwareversie
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