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Dit document is een korte handleiding voor de bediening van de standaard Verhulst VKTrs software. 
Voor meer informatie wordt verwezen naar de originele Engelstalige manual. Verwijzingen naar de 
Engelse manual worden tussen [] geplaatst. 
 
Verwijzingen naar de genummerde menu schermen van het bediendisplay zijn tussen <> geplaatst. 
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1. Bediening 

1.1.  Grafische bediendisplay 
 
Het ingebouwde of externe PGD1 bediendisplay bevat 6 bedientoetsen en een grafisch display. Dit 
kan worden gebruikt voor het uitlezen, configureren en instellen van de regeling. 
 

1.1.1.  Extern display 
 

 
 
KNOP BESCHRIJVING 

 

 - Weergeven lijst met actieve alarmen 
 - Resetten alarmen dmv handmatige reset (2x indrukken) 

PRG  - Toegang tot het hoofdmenu 

ESC  - Ga terug naar het vorige scherm 

 

 - Door het scherm scrollen 
 - Verhogen/verlagen waarde 

 

 - Schakel van het bekijken naar te wijzigen parameter 
 - Bevestig de gewijzigde parameter en keer terug naar de parameters 
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1.1.2. Intern display 

 
KNOP BESCHRIJVING 

 

 - Weergeven lijst met actieve alarmen 
 - Resetten alarmen dmv handmatige reset (2x indrukken) 

 

 - Toegang tot het hoofdmenu 

 
 - Ga terug naar het vorige scherm 

 

 - Door het scherm scrollen 
 - Verhogen/verlagen waarde 

 

 - Schakel van het bekijken naar te wijzigen parameter 
 - Bevestig de gewijzigde parameter en keer terug naar de parameters 

1.2. Display en bedientoetsen 
 
In normale toestand laat het display een overzicht zien van de actuele tijd en datum, 2 parameters, de 
actieve componenten en de bedrijfstoestand van de unit. Dit wordt het startscherm genoemd. 
    

 
 
 
Nr.  

1 Tijd en datum en unit nummer 

2 Variabele 1 grote weergave 

3 Variabele 2 kleine weergave 

4 Iconen actieve componenten 

5 Bedrijfstoestand 
 

1

2

3

4


5
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Opmerking: Een externe PGD1 grafische display kan via een pLAN netwerk met maximaal 8 
regelaars worden gedeeld. [Zie F.Board switch] 
De weergegeven variabelen op het display zijn in te stellen in menu <Gfc01> 
 
ICOON OMSCHRIJVING 

 
Ventilator(en) actief 

 
Geen bevochtiging of ontvochtiging actief (niet gebruikt in Basic) 

 
Koeling actief (temperatuur regeling) 

 
Koeling actief (ontvochtiging regeling) 

 
Verwarming actief (vanuit temperatuur regeling of vorstbeveiliging) 

 
Bevochtiging actief 

 
Vorstbeveiliging actief 

 
Warmteterugwinning actief (Platenwisselaar) 

 
Warmteterugwinning actief (Warmtewiel) 

 
Vrije koeling of verwarming actief 

 

Opmerking: Als in de unit vrije koeling of verwarming actief is, zijn de  en  iconen zichtbaar 
om aan te geven dat er geen koeling, verwarming, bevochtiging of ontvochtiging actief is. 
 

BEDRIJFSTOESTAND 
 Text in display Unit status 

OFF 

UIT ALR Uit door alarm 

UIT BMS Uit door GBS (gebouwbeheersysteem) 

UIT KLOK Uit door tijdprogramma 

UIT DIN Uit door digitale ingang 

UIT KEY Uit via bediendisplay 

Wacht… Software controle actief 

ON 

AAN Unit aan 

MANUAL Handbediening [zie menu Gg] 

Comfort (Auto-Comfort) Comfort mode 

Pre-Comf (Auto-PreC) Pre-comfort mode 

Economy (Auto-Econ) Economy mode via 

Protect Beveiligings modus 

Startup Aan het opstarten 

Shutdown Aan het uitschakelen 

Vorst… Vorstmodus actief 

Zomer ven Zomer ventilatie actief 

Recircul. Recirculatie actief 

Purging Handmatige spoeling actief 

 Manual Handbediening actief 
 

1.3. Programmeer modus 
 
Parameters kunnen via het bediendisplay worden gewijzigd. Er zijn diverse toegangsniveaus voor de 
diverse parameters beschikbaar. Gebruiker parameters zijn toegankelijk zonder pincode, voor service 
(PW1) en fabrikant (PW2) zijn 2, door wachtwoord afgeschermde niveaus beschikbaar. Voor toegang 
tot het programmeer menu gebruik de Prg toets op het bediendisplay. 
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1.3.1. Hoofdmenu iconen en benamingen 
 

 
 

A.  
Aan/uit LBK 

E.  
Alarm history 

B.  
Setpunt 

F.  
P-lan netwerk 

C.  
Klokprogramma 

G.  
Service 

D.  
In-/uitgang 

H.  
Fabrikant 

 
Opmerking: De regelaar “onthoud” de laatste categorie parameters die is geopend en gaat bij de 
volgende toegang tot hetzelfde menu automatisch naar deze categorie. 
 

1.3.2. Gebruiker parameters 
De gebruikers parameters (A t/m F) zijn allen toegankelijk zonder pincode en bevatten de volgende 
categoriën: 
A: Aan/uit LBK: Bepaald hoe en of de unit is in- of uitgeschakeld 
B: Setpunt: Laat de huidige temperatuur en vocht setpunten zien <B01>, temperatuur en vocht 
setpunten zijn instelbaar voor verwarming- en koelmodus (zomer en winter). 
C:Klokprogramma: Stel de huidige tijd en datum in <C01>, de dagelijkse schakeltijden <C02> van 
het klokprogramma inclusief weekprogramma, vakantieperiodes <C03>, speciale dagen <C04>, 
zomer/wintertijd omschakeling <C05> 
D:In/-uitgang: Overzicht van de in- en uitgangen van de regelaar 
E:Alarm history: Weergave van maximaal 50 opgeslagen alarmmeldingen met vermelding van tijd en 
datum wanneer deze zijn opgetreden 
F: P/lan netwerk: Het display kan maximaal 8 regelaars bedienen 
 
 

1.3.3. Bedienen 
2. druk Esc één of meerdere keren om een menu terug te gaan 
3. druk Prg om het hoofdmenustructuur te benaderen 
4. selecteer de gewenste categorie (A t/m H) via de Up/Down toetsen 
5. druk Enter om de categorie/menu te openen, de cursor knippert links boven aan het 

geopende scherm druk op de Down toets om naar het volgende scherm te gaan (bijvoorbeeld 
<B01>  <B02>) 

6. druk op Enter om de eerste parameter in te stellen, de cursor knippert op de betreffende instel 
waarde;  

7. druk Up/Down om de waarde te veranderen, bevestig met Enter. Na de enter staat de cursor 
automatisch op de volgende parameter.  

8. druk Up/Down en Enter om de parameter te verstellen of druk Enter om naar de volgende 
parameter te gaan 
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9. als de parameters in het menu zichtbaar zijn druk op Enter om de parameters te benaderen of 
Esc om een menu terug te gaan, volg stap 3 t/m 7 

 
Opmerking: De aanpasbare parameter waarden worden op het display weergegeven in 
HOOFDLETTERS 
 
 
 
 
VOORBEELD 1: Het instellen van de huidige tijd/datum 

1. druk Esc één of meerder malen totdat het 
startscherm zichtbaar is in het display 

2. druk Prg: het hoofdmenu is nu zichtbaar 
3. druk Up/down totdat de cursor op categorie C 

staat Clock/scheduler 
4. druk Enter om het eerste scherm <C01> te 

openen  
5. druk Enter om de huidige tijd in uren aan te 

passen via Up/down 
6. bevestig door op Enter te drukken en pas de minuten aan 
7. herhaal stap 5 en 6 drie keer om de datum aan te passen (dag/maand/jaar) 
8. druk Esc om het menu te verlaten 

 
Opmerking: De klok moet zijn ingeschakeld via menu <Hc20> 
 
VOORBEELD 2: Het instellen van het tijdprogramma 

1. druk Esc één of meerder malen totdat het 
startscherm zichtbaar is in het display 

2. druk Prg: het hoofdmenu is nu zichtbaar 
3. druk Up/down totdat de cursor op categorie C 

staat Clock/scheduler 
4. druk Enter en Up/down om het tweede scherm 

<C02> te openen: kies “Enable band” (activeer 
schakeltijd) en kies “YES” 

5. kies de dag van de week, de tijd waarop iedere schakelmoment plaats vindt (F1, F2, F3, F4) 
en de gewenste operatiemodus (Comfort, Precomfort, Economy, Off) 

6. kopieer indien nodig de instellingen naar andere weekdagen 
 

 
 
Opmerking: De setpunten voor Comfort, Precomfort en Economy kunnen worden ingesteld via de 
menu’s < B02>, <B03> en <B04>. 
 

1.3.4. Het instellen van de Service parameters 
 
De service parameters letter <G> in de menu coderingen bestaan uit: 
 
1)parameters die instelbaar zijn zonder pincode 
a.Change language: verander de taal, keuze uit Engels en Nederlands (standaard) 
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b.Information: informatie over de software, bios en boot versies in de regelaar 
c. Summer/winter: Omschakeling tussen zomer en winter regeling/stategie, standaard ingesteld op 
automatische keuze 
d. Working hours: hier kunnen de aanwezige bedrijfsurentellers worden uitgelezen 
 
2)parameters die instelbaar zijn na ingeven van password PW1 pincode 
e. BMS configuration: kies het communicatie protocol waarmee met een GBS gecommuniceerd 
wordt (Modbus), communicatie snelheid (baudrate), netwerkadres of activeer de inbedrijfstel modus 
<Ge3> 
f. Service settings: stel hier bijvoorbeeld de bedrijfsurentellers in, sensor calibratie 
g. Manual management: schakel bepaalde delen van de regeling met de hand in voor bijvoorbeeld 
inbedrijfstellings doeleinden 
 
Opmerking: instellingen die alleen na het ingeven van een pincode kunnen worden benaderd moeten 
wel overdacht worden gewijzigd omdat een onjuiste instelling de werking van de unit negatief kan 
beïnvloeden. De leverancier is niet verantwoordelijk voor verkeerd gemaakte instellingen en/of de 
gevolgen daarvan. 
 
Opmerking: 
Als er 5 minuten geen toetsen worden bedient keert de regelaar automatisch terug naar het 
startscherm 
 
 

1.3.5. Het instellen van de Manufacturer parameters 
 
De fabrikant parameters, in de menu’s herkenbaar aan de code <H>, zijn alleen te benaderen naar 
het ingeven van password PW2 pincode en bevatten: 
Configuration: Selecteren en configureren van de componenten van de unit 
IO configuration: Het configureren van de in- en uitgangen van de regelaar. In andere woorden het 
toewijzen van de posities van de sensoren , digitale ingangen, digitale uitgangen en analoge 
uitgangen. 
Factory settings: Fabrieks instellingen vastleggen bijvoorbeeld de regelstrategie, maximale en 
minimale instellingen, tijdvertragingen, PID regelaar instellingen. Zie [Engelse manual] 
Procedure: 
Het instellen gaat op identieke wijze als de eerder omschreven bedieningen, enige verschil is dat een 
pincode moet worden ingevoerd voordat schermen met de code <H> zichtbaar worden. 
 
 

Belangrijk: De fabrieksinstellingen kunnen alleen worden gewijzigd indien unit is uitgeschakeld in 
menu Aan/uit LBK. 
Instellingen die alleen na het ingeven van een pincode kunnen worden benaderd moeten wel 
overdacht worden gewijzigd omdat een onjuiste instelling de werking van de unit negatief kan 
beïnvloeden. De leverancier is niet verantwoordelijk voor verkeerd gemaakte instellingen en/of de 
gevolgen daarvan. 
 
Opmerking: 
Het invoeren van de pincode PW2 geeft tevens toegang tot de menu’s die zijn afgeschermd in het 
service menu onder pincode PW1.  
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2. Beschrijving van het menubediening 
 

Druk op de Prg knop om het hoofdmenu te openen. Selecteer de gewenste parameter categorie via 
de Up/Down knop en bevestig met Enter. Als er een pincode is vereist vul deze in met de Up/Down 
knoppen en bevestig met Enter. Na verloop van tijd kan het nodig zijn de pincode nogmaals in te 
voeren.  
 
 

2.3. (A.) Aan/uit LBK 
Er zijn twee mogelijkheden: 
Als de tijdprogramma’s zijn geactiveerd kan de unit de schakeltijden van het tijdprogramma volgen als 
de instelling op “Auto” staat in menu <A01>. Op het startscherm is rechtsonder de actuele 
bedrijfstoestand af te lezen. Deze toestand wordt bepaald door de instellingen van het tijdprogramma 
in menu <C02> en worden vooraf gegaan door te tekst “Auto”. Als er een andere instelling wordt 
gekozen schakelt de unit naar een “manual” mode. 
 
Opmerking: zie [Functions chapter] voor de complete beschrijving van de aan/uit functie. 
 
 

       
 
 
Manual mode 
Als de tijdprogramma’s zijn geactiveerd in menu <C02> en de unit is gestart via menu <A01> zijn de 
volgende keuzes mogelijk: 
Auto: zie vorige paragraaf 
Manual mode: handbediening, de unit wordt gedwongen naar een bedrijfsituatie gestuurd die 
beschikbaar zijn (OFF, Economy, Precomfort, Comfort) voor een instelbare tijd tussen de 30 minuten 
en 8 uur. Er kan tevens worden ingesteld of dat na afloop van deze periode de unit weer automatisch 
moet gaan werken of dat de unit uitgeschakeld wordt. Dit via de functie auto-resume. De 
handbediening werkt alleen als in het betreffende modus menu de juiste instellingen zijn gemaakt 
(<B02>comfort, <B03>precomfort, <B04>economy). Op het startscherm is linksonder de actuele 
bedrijfsmodus zichtbaar bijvoorbeeld comfort 
 

 
 
 

2.4. (B.) Setpunt 
Het eerste scherm <B01> bevat de huidige temperatuur en vochtigheid setpunten. Het temperatuur 
setpunt bevat alle eventuele ingestelde compensaties zie [Functions hoofdstuk]. Als het tijdprogramma 
is geactiveerd in menu <C02> kunnen verschillende setpunten worden ingegeven voor economy, 
precomfort en comfort bedrijfsmodus afhankelijk van het seizoen (zomer/winter bedrijfsmodus). Totaal 
kunnen er 6 temperatuur en 6 vochtigheid setpunten worden ingesteld in menu <B02, B03 en B04>. 
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Economy modus is bedoelt voor energie besparende instellingen tijdens bijvoorbeeld nachtbedrijf, 
comfort is bedoeld voor instellingen tijdens dagbedrijf en precomfort zit er normaal gesproken tussen 
in. 
 
 

2.5. (C.) Klokprogramma 
De volgende waarden kunnen worden ingesteld: 
Huidige tijd en datum; 
 
 
Het inschakelen en instellen van het tijdprogramma. De 
schakeltijden worden geprogrammeerd op basis van een weekprogramma met 4 schakelmomenten 
per weekdag met de starttijden F1, F2, F3 en F4. Aan ieder schakelmoment wordt een bedrijfsmodus 
toegekend (Off, economy, precomfort of comfort). De instellingen kunnen worden gekopieerd naar 
andere weekdagen. 

 
 
Opmerking: voor iedere operatiemodus kunnen onafhankelijke setpunten worden ingesteld. 
 
Vakantieperioden: Er kunnen 3 vakantieperioden worden ingesteld via een begin en eind datum 
samen met de gewenste bedrijfsmodusie tijdens deze periode. Het normale klokprogramma wordt 
tijdens deze periode genegeerd. 
 

   
 
Uitzonderingsdagen: Er kunnen maximaal 6 speciale dagen worden ingevoerd met een vergelijkbare 
functionaliteit als de vakantieperiode zoals hierboven omschreven. 
 
 
Zomer/winter tijdomschakeling: Hier wordt de automatische zomer/winter tijdomschakeling ingesteld 
inclusief een eventuele overgangsperiode tussen en 0 en 240 minuten 

 
 
Opmerking: Indien in menu <Ha18> de instelling is gemaakt dat het setpunt via een digitale ingang 
wordt omgeschakeld tussen comfort en economy modus zijn de in schermen <C02>, <C03> en 
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<C04> niet zichtbaar tijdens het programmeren van het tijdprogramma, vakantieperioden en 
uitzonderingsdagen. 
 

2.6. (D.) In-/uitgang 
 
De eerste regel op het scherm in menu D geeft het type weer (input/output, analogue/digital) zodat 
duidelijk is of het in- of uitgangen zijn en of deze analoog of digitaal zijn. 

 
 

1 Type input/ouput 3 Beschrijving van de input/output 

2 Klemnummer of de regelaar 4 Huidige waarde/status 
 
Analoge ingangen : temperatuur, vochtigheid, drukverschil en luchtkwaliteit 
Digitale ingangen : status van druk-en flowschakelaars, beveiligingsthermostaten, 

storingsmeldingen van pompen, heaters en ventilatoren, externe vrijgave, 
enzovoorts 

Digitale uitgangen : activering van ventilatoren, pompen, heaters, storingen, enzovoorts 
Analoge uitgangen: regelsignalen voor modulerende regelafsluiter, ventilator 
sturingen en luchtklepsturingen. 

 
Opmerking: De status van de digitale ingang (ON/OFF) is ook afhankelijk van de configuratie normaal 
geopend of normaal gesloten in menu < Hb> 
 
 

Belangrijk: In menu D zijn alleen de in- en uitgangen zichtbaar die zijn geactiveerd in de software 
in menu <Hb> [zie paragraaf 6.3] 
 

2.7. (E.) Alarm history 
Vanuit dit menu zijn alle opgeslagen alarmen/storing in volgorde te bekijken. Het alarm is opgeslagen 
met tijd, datum, code, omschrijving de toevoer en de retourtemperatuur op het moment van het alarm. 
Het geheugen van de logger kan via het service menu worden gewist. 
De Alarm knop schakelt de eventueel geactiveerde buzzer uit en reset de aanwezige storing (indien 
opgelost). De storing blijft daarbij wel in de logger aanwezig. Aan het einde van de alarmlijst wordt 
automatisch naar de Data logger overgeschakeld. 

 
 

Opmerking: bekijk ook [chapter on alarms] 
 

2.8. (F.) P-lan netwerk 
Het menu (F) laat een grafische weergave zien van de in een pLAN netwerk aanwezige regelaars. Om 
de bediening naar een andere in het netwerk aanwezige regelaar over te schakelen scroll naar “go to 

1

2

3


4
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unit” en vul het betreffende netwerkadres in. Zodra de verbinding is opgebouwd wordt het actuele 
regelaar adres weergeven bij “unit address” en in de grafische weergave. 

 
 
 
 

2.9. (G.) Service 
Het menu (G) geeft toegang tot een submenu dat is verdeeld in een eerste (a,b,c,d) deel dat niet via 
een pincode is beveiligd. Dit deel van het menu geeft toegang tot de volgende instellingen: 
<Ga> Change language: selecteer hier de gewenste taal in de bedienschermen. Er is keuze uit Engels en 

Nederlands. In het volgende scherm is de standaard taal instelbaar waarmee de regeling opstart na 
spanningsuitval. 
<Gb> Information: Hier vindt u informatie over de gebruikte software applicatie, versienummers en de gebruikte 

hardware. 

 
 

<Gc> Summer/winter: Het seizoen kan hier worden gekozen 

Keypad: handmatige keuze via het bediendisplay of de zomer of winter regeling wordt gebruikt 
BMS: de omschakeling wordt geschreven via het GBS 
Keypad/BMS: de omschakeling kan zowel via het bediendisplay als het GBS worden ingesteld. De laatste 
wijziging wordt gevolgt 
AUTO: Met deze instelling word de omschakeling via de regelaar automatisch geregeld. Hierbij zijn 2 instellingen 
mogelijk. Bij de instelling “FIX DAYS” schakelt de regelaar op de ingestelde dagen over van zomer naar winter 
regeling en vice versa. Bij volledige automatische overschakeling “AUTO” wordt de omschakeling op basis van de 
buitentemperatuur instellingen volledig automatisch afgehandeld zie [paragraph 8.7] 
<Gd> Working hours: Hier worden de bedrijfsurentellers van alle hoofdcomponenten weergegeven ten behoeve 

van eventueel periodiek onderhoud. 
 
Opmerking: vanaf dit punt dient de pincode voor PW1 ingevuld te worden 
 

Belangrijk: Instellingen die alleen na het ingeven van een pincode kunnen worden benaderd moeten wel 

overdacht worden gewijzigd omdat een onjuiste instelling de werking van de unit negatief kan beïnvloeden. De 
leverancier is niet verantwoordelijk voor verkeerd gemaakte instellingen en/of de gevolgen daarvan. 
 
<Ge> BMS configuration: Deze menu’s bevatten alle parameters die nodig zijn voor het instellen van de 

communicatie naar een GBS. Bijvoorbeeld protocol, communicatie snelheid en adres. Tevens kan er een GBS 
communicatie alarm worden geactiveerd en kan de inbedrijsfstelmodus worden geactiveerd. 
<Gfa> Working hour set:  Hier kunnen eventueel gewenste onderhoudsmeldingen op basis van bedrijfsuren 

worden ingesteld. Bij overschrijding van de ingestelde uren wordt een onderhoudsmelding geactiveerd die moet 
worden gereset via het <Gfa> menu. [chapter alarms] 
<Gfb> Probe adjustment: Wordt gebruikt voor het ingeven van een mogelijke offset van de meting van een 

opnemer bijvoorbeeld om een kleine afwijking te compenseren. 
<Gfc> Thermoregulation: Dit menu bevat alle parameters die nodig zijn voor het instellen van de 

temperatuurregeling tijdens installatie of service. Bepaalde regelinstellingen zijn ondergebracht in menu <Hc> 
Er kan worden ingesteld welke 2 parameters er zichtbaar zijn in het startscherm 
De limieten voor de temperatuur en vocht instellingen (minimaal en maximaal) kunnen hier worden ingesteld. Dit 
per bedrijfsmodus en per zomer en winterbedrijf. 
Voor uitleg van de volgende schermen betreffende de regelstrategie wordt verwezen naar [functions chapter] 
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Laden van eventueel opgeslagen fabrieks instellingen die aan het einde van de in [chapter 6] omschreven 
procedure is opgeslagen  
 
Opmerking: Bij het laden van de fabrieksinstellingen worden alle bestaande instellingen gewist/overschreven! Dit 

kan niet worden hersteld. 
 
<Gg> Manual management: Wordt gebruikt om alle individuele componenten om te kunnen schakelen van 

automatisch regeling naar handmatige besturing. Voor digitale uitgangen kan er worden geschakeld van aan naar 
uit, voor analoge uitgangen kan de waarde worden beïnvloed tussen de 0% en 100% sturing. Handmatige 
besturing schakelt de automatische regeling uit maar alle beveiligingen en storingen blijven functioneren. Deze 
functie wordt normaal gesproken gebruikt voor het testen van de componenten in de unit op juist functioneren. 
[zie chapter 7] 

 
Opmerking: Als een component handmatige wordt bestuurd, is de status “manual” zichtbaar op het 
display. 
 

2.10. (H.) Fabrikant 
Dit menu (H) geeft toegang tot de fabrieksinstellingen na het invoeren van de juiste pincode (PW2). 
 
<Ha>:Configuration 

De configuratie is de eerste stap voor het instellen van de luchtbehandelingsregeling passend bij de unit. Het 
configureren is mogelijk via de volgende procedure: 
tekening van de lbk (principeschema, maatschets en/of schakelkastschema) 
keuze van de toegepaste regeltechnische componenten van de unit 
 
Opmerking: Hieronder staat een korte beschrijving van het menu, voor meer details over de software 

configuratie zie [chapter 6]. Instellingen veranderen in dit menu zijn normaal gesproken niet nodig omdat dit af 
fabriek is bepaald. 
 
<Ha01>: 

ventilator type: alleen toevoerventilator of toevoer- en retour ventilator; tevens kan een vertraging worden 
ingegeven hoeveel later de retourventilator start na de toevoerventilator <Hc06> 
warmtewisselaars: keuze uit geen, koelen, voorverwarmer, naverwarmer en changeover in diverse combinaties 
warmteterugwinning en/of bevochtiger aanwezig of niet 
 
<Ha02>: 

luchtklep type: keuze uit alleen buitenluchtklep(pen) moduleren of aan/uit, buitenlucht+ mengkleppen, 
buitenlucht+mengkleppen+retourluchtklep, modulerende buitenluchtklep+retourluchtklep 
activeren van vrije koeling en verwarming op basis van temperatuur op enthalpie 
activeren van luchtkwaliteit regeling 
<Ha03>: 

selecteren van het type ventilator besturing, zie [paragraph 8.14] 
<Ha04>: selecteren van het type ventilator alarm, zie [paragraph 8.14] 
<Ha05>: selecteren van de voorverwarmer 

 - modulerend: via een 0 tot 10V signaal, minimale en maximale signaal kunnen worden ingesteld 
 De looptijd van de servomotor dient te worden ingesteld in menu <Hc08> tussen de 1 en 3200 seconden 
 - elektrische verwarmer: zie [paragraph 8.13] 
 - selecteren van de opnemer waarop de bevochtiger regelt, zie [paragraph 8.13] 
 
<Ha06>: selecteren van de koeler 

 - modulerend 
In het menu koeling cascade regeling <Gfc20) kan het percentage worden verdeeld tussen vrije koeling en de 
mechanische koeling 
 - Type ontvochtiging selecteren, zie [paragraph 8.4] 
 
<Ha07>: type changeover 

 - Modulerend 
- Stappen regeling, vergelijkbaar aan directie expansie van menu <Ha06> 
<Ha08>: 

Selecteren van het type naverwarmer, zie omschrijving voorverwarmer 
Selecteren van de functie van de naverwarmer: 
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compensatie: de naverwarmer wordt gebruikt om na ontvochtiging of adiabatische bevochtiging de lucht weer op 
te warmen tot de gewenste temperatuur 
integratie: de verwarmer werkt in cascade met de voorverwarmer voor een grotere capaciteit. De voor- en 
naverwarmer regelacties kunnen elkaar overlappen, zie menu <Gfc22> 
compensatie+integratie: beide bovenstaande functies zijn actief 
<Ha09>: activeren van pompen en flow bewaking van de watercircuits, zie [paragraph 8.12] 
<Ha10/Ha11/Ha12>: koeling, voor- en naverwarmer pompen, zie [paragraph 8.12] 
<Ha13>: type bevochtiger, zie [paragraph 8.4] 
<Ha14>: selecteren en activeren van het type warmteterugwinning, zie [paragraph 8.10] 
 
Opmerking: wijs analoge/digitale uitgangen toe voor de regelcomponenten in het IO configuratie menu. Bepaal 

tevens de minimale en maximale sturingen van de modulerende bypassklep 
 
<Ha15>: luchtkwaliteit en spoelfunctie, zie [paragraph 8.2] 
<Ha16>: vorstbeveiliging, zie [paragraph 8.17] 
<Ha17>: externe vrijgave via digitale ingang en GBS, zie [paragraph 8.1] 
<Ha18>: setpunt omschakeling via digitale ingang, zie [paragraph 8.1] 
<Ha19>: setpunt verschuiving via analoge ingang, zie [paragraph 8.2] 
<Ha20, Ha21, Ha22, Ha23>: vrij te gebruiken regelkringen, zie [paragraph 8.18] 
<Ha24>: Protocollen 

De volgende communicatie protocollen kunnen worden ingesteld: 
voor de GBS (BMS) communicatie poort: 
BMS: GBS communicatie, selecteer een communicatie kaart, zie [chapter 1] 
Modbus master: via de optionele RS485 communicatie kaart (artikelnr PCO100FD10) 
 
<Ha25>: Modbus master instellingen 

Stel de mobus master parameter in: 
Baudrate voor de communicatie: 1200/2400/4800/9600/19200 bit/s 
Stop bits: 1 of 2 
Parity: even of no 
Timeout: 100 tot 500 ms; dit is de vertragingstijd van het uitvallen van de communicatie totdat er communicatie 
alarm optreed 
 
<Ha26>: Modbus master settings 

Aantal pCOe expansion modules of seriële opnemers 
 
<Ha30>: inschakelen GBS sensoren 

Zie [paragraph 6.9] 
 
<Ha39..Ha56>: Schermen tbv serieel gekoppelde frequentieregelaars 

Zie [Commissioning chapter] 
 
<Hb>:I/O configuration 
Zie [paragraph 6.3] 
<Hc>:Factory settings 
Zie [Software configuration] en [Functions] hoofdstukken 

 


