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CO-2 Opnemer regeling van het luchtdebiet 
 
Voor een externe analoge referentie voor het setpunt van het luchtdebiet op basis 
van de gemeten CO-2 waarde in het retourkanaal is de optie “CO-2 opnemer 
regeling” beschikbaar. 

Specificatie 
 
De analoge referentie, in de vorm van een 0-
10.000mV signaal op basis van een CO-2 
meting in het retourkanaal, wordt middels een 
analoge ingang uitgelezen. Het analoge 
signaal wordt verschaald aan de hand van het 
minimum en maximum setpunt voor het 
luchtdebiet en is weergegeven in 
nevenstaande tabel, “Verschaling CO-2 
signaal”. Het minimum en het maximum setpunt 
voor het luchtdebiet is afhankelijk van het “Verdyn 
type”. De default instellingen voor het luchtdebiet 
kunnen gewijzigd worden in menu 5.2.0. 
    

Hardware 
 
Omschrijving van de benodigde hardware: 
 
Omschrijving Type Verdyn Art.nr. SAP Levering Installatie 
CO-2 sensor  0-2000 PPM Alle typen 21000041 Los Verhulst Derden 

 

Installatie CO-2 opnemer, analoge ingang 7 
 
De CO-2 opnemer dient geïnstalleerd te worden in het retourkanaal. Instructies 
welke in het leveringspakket van de CO-2 opnemer bijgevoegd zijn, dienen te 
worden opgevolgd. 
 
Gebruik alleen afgeschermde kabels voor de stuurstromen en signalen. Het externe 
signaal dient aangesloten te worden op de klemmenstrook. Voor meer informatie: zie 
elektrische schema’s pagina 206. 
OPM.: De stuurstroom-/signaalkabels dienen te worden voorzien van trekontlasting. 

 Default Unit 
Verdyn 25 50 75 - 
CO2 Sgnl Supply 

2500 mV 1250 2500 3750 [m3/h] 
7500 mV 2500 5000 7500 [m3/h] 

CO2 Sgnl Exhaust 
2500 mV 1250 2500 3750 [m3/h] 
7500 mV 2500 5000 7500 [m3/h] 

Tabel: Verschaling CO-2 signaal 
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Configuratie 
 
De configuratie parameters voor een extern analoog signaal als referentie voor het 
setpunt van het luchtdebiet worden ingesteld in hoofdstuk 6.0.0 (snelmenu). 
Parameter 6, flow regeling type “2” dient geselecteerd te worden om deze regeling te 
activeren. 
 
6. “Flow Regeling Type” 

 
Opm.: Gedetailleerde informatie over de verschillende typen debietregeling met de 
daarbij horende instellingen en variabelen is te vinden in hoofdstuk 5.2.0 van de 
bedieningshandleiding. 
 

6. Flow Regeling Type (Toegangsniveau: Supervisor) 
0 Setpunt qv, handmatig / GBS (BASIS INSTELLING) 
1 Setpunt qv, extern analoog signaal (0-10V = min - max [m3/h] middels AI-7 ) 
2 CO2 lucht kwaliteit regeling (2,5-7,5V = min - max [m3/h] middels AI-7 ) 
3 Setpunt kanaaldruk, handmatig / GBS 
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