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Schakelaar 
De ventilatoren aan of uit 

Drukknop + signaallamp 
Ontdooicyclus starten 

Draaiknop 
Snelheid ventilatoren 

Signaallamp 
Unit actief 

Signaallamp 
Vuil filter 

Signaallamp 
Alarm 

Display 
Bediening regelaar 

Display (thuisscherm)* 

 
A Actuele gekozen sensor (ext (extern) of int (intern)) 
B Actuele toevoertemperatuur 
C Actuele aanzuigtemperatuur 
D Ingestelde fan snelheid door analoge input 
E Teller voor ontdooien geactiveerd door druktoets 
F Actuele status Fan F01 
G Actuele status Fan F02 
H Actuele status Fan F03 
I Actuele status Fan F04 
J Actuele status Belimo 
K Actuele modus van de unit: Verwarmen, Koelen, Ontdooien 
L  Actuele status van de unit: Uit / Aan/Aan door taakplanner 
M 

Snelmenu:   Setpunt 

   Informatie 

   Unit aan / uit schakelen 
 

* Na 5 minuten zal automatisch het thuisscherm 
worden weergegeven. 

 

 

 

 

 

 



 

Quickstart - HVAC-regelunit – COMPACTrs1.0 

 
Unit inschakelen: 
 

• Draai de hoofdschakelaar om tot I. 
 
• Schakel de unit in via de regelaar in menu M (

Unit aan / uit schakelen) 
 

• Draai de schakelaar van de ventilatoren om 
tot 1.  
 

• Gebruik de draaiknop om de snelheid van de 
ventilatoren te wijzigen. 

 
Unit uitschakelen: 
 

• Draai de schakelaar van de ventilatoren om 
tot 0.  
 

• Draai de hoofschakelaar om tot 0. 
 
Temperatuur aflezen: 
 

• De temperatuur is af te lezen van het display. 
(Wanneer een externe temperatuur opnemer 
is aangesloten schakelt de regelaar de 
strategie automatisch naar de externe 
opnemer) 

 
Het setpunt veranderen: 
 

• Druk op de pijl omhoog tot  Setpunt (M) 
verschijnt in het thuisscherm gevolgd door

(enter) 
 
  Het volgende scherm zal verschijnen: 
 

 
 

• Door nogmaals op (enter) te klikken kan 
het setpunt worden gewijzigd via de pijlen 
omhoog en omlaag.  

 
• Wanneer het juiste setpunt is bereikt druk op 

(enter) om het setpunt te accepteren. 

Alarm uitlezen: 
 

• Wanneer een alarm aanwezig is zal de rode 
signaallamp branden tezamen met de rode led 
op het display. 

• Wanneer u op de toets (alarm) drukt, blijft 
de rode led constant branden en wordt het 
alarmscherm getoond.  
 

• Wanneer er meerdere actieve alarmen zijn, 
kunt u daartussen scrollen via de pijlen 
omhoog en omlaag. 

 
• Wanneer u gedurende tenminste 3 seconden 

nogmaals op de toets (alarm) drukt, worden 
de alarmmeldingen handmatig bevestigd en 
worden ze gewist van het scherm tenzij 
andere meldingen actief zijn. (ze worden 
opgeslagen in het logboek). 


