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PI Regeling 
In deze handleiding wordt omschreven welke mogelijkheden er aanwezig zijn in de VKTrs 

software om de ventilatoren, koeler en /of verwarmer in te regelen. 

Waar staat de P & I voor 

De “P” staat voor proportioneel. De proportionele versterking van de fout. De proportionele 

band wordt ingesteld op het volledige regelbereik van het component. Wijkt de regelaar af 

van het setpunt zal de regeling proportioneel aansturen. 

 

De “I” staat voor integrator. Deze integreerd naar mate de duur en grootte van de afwijking 

ten opzichte van de gewenste koers. De grootte van de “I” is afhankelijk van de grootte van de 

afwijking en van de tijdsduur.  

 

PI regeling instellen 

OC Verhulst is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van foutieve instelling in de regelaar 

en/of andere bijwerkingen die kunnen ontstaan door de PI regeling aan te passen. 

Ga naar het Hoofdmenu  Service  Service settings  Thermoregulation. Bij het betreden 

van de service instelling is het service wachtwoord nodig. Dit wachtwoord is “3333”. Dit is 

met de pijlen op het display in te stellen.  

PI regeling ventilator (kanaaldruk) 

De PI instellingen bij een LBK met als regelpunt kanaaldruk zijn te vinden in display Gfc18 

(Toevoer ventilator) en scherm Gfc19 (Retour ventilator). 

 

 
 

 

PI regeling ventilator (volume / debiet) 

De PI instellingen bij een LBK met als regelpunt debiet zijn te vinden in display Gfc18a 

(Toevoer ventilator) en scherm Gfc19a (Retour ventilator). 
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PI regeling ventilator (CO2) 

De PI instellingen bij een LBK met als regelpunt CO2 zijn te vinden in display Gfc30 

(Toevoer ventilator). 

 

 
 

PI regeling koeling 

De PI instellingen bij een LBK met een koeler zijn te vinden in display Gfc05. 

 

 
 

PI regeling verwarming 

De PI instellingen bij een LBK met een verwarmer zijn te vinden in display Gfc06. 

 

 
 

 




