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Functionele omschrijving “Verdyn” 
 
In dit document wordt een functionele beschrijving van de balansventilatie unit 
gegeven waarin kort wordt toegelicht hoe de opbouw van de unit is, wat de 
bedrijfscondities zijn, aan welke lucht condities voldaan wordt en hoe deze worden 
gerealiseerd. 

Verdyn 
 
Klimaatinstallatie in de vorm van een balansventilatie unit voor het conditioneren van 
de ventilatielucht bestaande uit mechanische ventilatie, filtering, warmteterugwinning, 
verwarming en koeling. 

Principeschema “Verdyn” 
 

 
 

Fig.1 Principeschema “Verdyn” 
 
  1. Filter aanzuig 
  2. WTW 
  3. WTW-bypass 
  4. Verwarmer1) (optioneel) 
  5. Koeler (optioneel) 
  6. Toevoerventilator 
  7. Filter afzuig 
  8. Retourventilator 
 

1) Wanneer men alleen een verwarmer als optie kiest, zal de vorstthermostaat aan de 
uitblaaszijde van het element bevestigd zijn. Bij verwarmer en koeler is dit een 
gecombineerd element en bevindt de vorstthermostaat zich aan de uitblaaszijde van 
de koeler. 
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Principeschema “Verdyn Cool” 
 

 
 

Fig.2 Principeschema “Verdyn Cool” 
  1. Filter aanzuig 
  2. WTW 
  3. WTW-bypass 
  4. Verwarmer (optioneel) 
  5. Verdamper 
  6. Toevoerventilator 
  7. Filter afzuig 
  8. Condensor 
  9. Condensor bypass 
10. Retourventilator 
 
      
 
 
T.b.v. bovenstaande unit is het volgende in het besturingssysteem opgenomen: 
 
• Inschakelcommando’s; 
• Statusmeldingen; 
• Storingsmeldingen; 
• Temperatuur regelkringen; 
• Debiet / druk regelkringen. 
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Functionele beschrijving Verdyn 
 
In volgorde van de luchtrichting worden de onderdelen beschreven. 

Filter buitenlucht aanzuig 
 
Door middel van een filtersectie in het aanzuiggedeelte van de Verdyn wordt de 
aanzuiglucht gefilterd. Door middel van een drukverschilschakelaar wordt 
gesignaleerd wanneer deze filters hun eindweerstand bereikt hebben. In de regelaar 
zijn hiervoor de volgende besturingen, regelingen, bedrijfs- en storingssignaleringen 
opgenomen: 
 
In- / uitgangen: 
 
• Melding vuilfilter, drukverschilschakelaar over het filter. 
 
Regelingen / besturingen: 
 
• Op het moment dat het drukverschil groter is dan de ingestelde “vuilfilter“ waarde, 

meldt de drukverschilschakelaar dit op de regelaar en worden de compressoren 
geblokkeerd en een storing gegenereerd. 

Warmteterugwinunit 
 
Door middel van een HR tegenstroom warmtewisselaar wordt de in de afvoerlucht 
aanwezig zijnde energie gebruikt om de toevoerlucht te verwarmen of te koelen. De 
capaciteitsregeling van de warmteterugwinning is opgenomen in de volgorde 
regeling. In de regelaar zijn hiervoor de volgende besturingen, regelingen, bedrijfs- 
en storingssignaleringen opgenomen: 
 
In- / uitgangen: 
 
• Meting drukverschil over de warmtewisselaar unit. 
 
Regelingen / besturingen: 
 
• Het stuursignaal voor het regelorgaan wordt PI geregeld op basis van afwijking 

van de berekende inblaas temperatuur; 
• Functie verwarmen / koelen wordt bepaald op basis van de gemeten retour en 

aanzuig temperatuur, dit wordt ook wel vraag / aanbod regeling genoemd; 
• Als de koeling actief is, wordt de warmteterugwinning 0% of 100% benut op basis 

van de gemeten retour- en aanzuigtemperatuur.  
Bijvoorbeeld: 
Als bij status “koeling” de retour temperatuur lager is dan de aanzuig temperatuur, 
dan wordt de capaciteit van de warmteterugwinning volledig benut (100%). Er 
wordt rekening gehouden met een instelbare hysterese (standaard instelling: + / - 
2K) met instelbare tijdsvertraging (standaard instelling 1:00 min); 
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• Door middel van een drukopnemer wordt de weerstand over de warmtewisselaar 
gemeten. Aan de hand van deze weerstand wordt bepaald of er in de winter 
ijsvorming plaatsvindt in de warmtewisselaar. Als deze weerstand bij een 
aanzuigtemperatuur lager dan 0°C boven een instelbare waarde komt (standaard 
instelling 300Pa), zal eerst de toevoerventilator terug geregeld worden zodat de 
waarde voor het drukverschil (300Pa) gehandhaafd wordt. Blijft de druk echter 
oplopen dan wordt boven een bepaalde waarde (standaard instelling 350Pa) de 
toevoerventilator uitgeschakeld totdat de druk weer afgenomen is tot beneden 
een instelbare waarde (standaard instelling 250Pa) of totdat er een uur verstreken 
is. 

• Indien de winterregeling actief is dan is de warmteterugwinning altijd 100%. 

Bypass kleppensectie warmteterugwinning 
 
Om de capaciteit van de warmteterugwinning te regelen is een bypass kleppensectie 
opgenomen. In de regelaar zijn hiervoor de volgende besturingen, regelingen, 
bedrijfs- en storingssignaleringen opgenomen: 
 
In- / uitgangen: 
 
• Sturing servomotor kleppenregister 0-10V, voor de capaciteitsregeling van de 

warmteterugwinning. 
 
Regelingen / besturingen: 
 
• Het stuursignaal voor het regelorgaan wordt PI geregeld op basis van afwijking 

van de berekende inblaas temperatuur (zie ook beschrijving WTW unit); 
• Bij 0% (stuursignaal 0V) gewenste capaciteit wordt de warmtewisselaar volledig 

ge-bypassed en is de kleppensectie van het bypass gedeelte volledig geopend; 
• Bij 100% (stuursignaal 10V) gewenste capaciteit wordt de warmtewisselaar 

volledig doorstroomd en is het bypass gedeelte volledig gesloten. 

Verwarmer warmwater (optioneel) 
 
Voor de naverwarming van de inblaaslucht is een warmwaterbatterij opgenomen in 
de toevoerluchtstroom. In de regelaar zijn hiervoor de volgende besturingen, 
regelingen, bedrijfs- en storingssignaleringen opgenomen: 
 
In- / uitgangen: 
 
• Sturing regelorgaan 0-10V, voor de capaciteitsregeling van de verwarmer; 
• Sturing / storing circulatiepomp; 
• Storing vorstthermostaat (gecombineerde ingang bij toepassing van een 

warmwaterblok en/of een koudwaterblok), voor signalering van te lage 
uittredetemperatuur uit het warmwaterblok; 

• Storing systeem drukschakelaar, voor het bewaken van de druk in het 
watercircuit; 

• Meting retourwatertemperatuur. 
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Regelingen / besturingen: 
 
• Het stuursignaal voor het regelorgaan wordt PI geregeld op basis van afwijking 

van de berekende inblaas temperatuur; 
• Ter voorkoming van vorststoring wordt, tijdens winterbedrijf, het stuursignaal voor 

het regelorgaan op basis van een minimale retourwatertemperatuur (standaard 
instelling 20°C) PI geregeld; 

• Ter voorkoming van vorststoring wordt een minimale stand voor het stuursignaal 
voor het regelorgaan gehandhaafd op basis van een stooklijn; 

• De sturing voor de pomp wordt ingeschakeld indien er warmtevraag vanuit de 
regeling aanwezig is; 

• Periodiek pompen: om vastzitten te voorkomen wordt de sturing voor de 
circulatiepomp één keer per week, zondagavond 23:00 – 23:15, gedurende 15 
minuten ingeschakeld; 

• Bij einde vrijgave zal de sturing voor de circulatiepomp gedurende een nalooptijd 
(standaard 5 min.) ingeschakeld blijven; 

• Als de aanzuigtemperatuur onder de ingestelde vorstgrens komt, zal de sturing 
voor de pomp altijd ingeschakeld zijn op basis van het minimale stuursignaal voor 
de minimale openstand van het regelorgaan; 

• Indien vertraagd opstarten actief is zal eerst het regelorgaan open gestuurd 
worden totdat een retourwatertemperatuur van min. 15°C gemeten wordt en 
wordt vervolgens de ventilatie vrijgegeven; 

• Er is een storingscontact opgenomen voor een drukschakelaar 
(droogloopbeveiliging) in het warmwater circuit. Wanneer deze beveiliging 
aanspreekt wordt een urgente storing gegenereerd, de sturing voor de pomp 
uitgeschakeld en de regeling “verwarmer” geblokkeerd; 

• Bij het aanspreken van de vorsthermostaat worden de ventilatoren uitgeschakeld 
en worden de stuursignalen voor de pomp en driewegafsluiter van het 
warmwatercircuit geforceerd naar 10V gestuurd. De storing wordt softwarematig 
vergrendeld totdat een reset heeft plaats gevonden. Dit wordt gemeld als urgente 
storing. 

Verwarmer elektrisch (optioneel) 
 
Voor de naverwarming van de toevoerlucht kan een elektrische kanaalverwarmer los 
geleverd worden voor plaatsing in het luchttoevoerkanaal. Deze dient door derden 
geplaatst en aangesloten te worden. In de regelaar zijn hiervoor de volgende 
besturingen, regelingen, bedrijfs- en storingssignaleringen opgenomen: 
 
In- / uitgangen: 
 
• Sturing capaciteitsregeling 0-10V; 
• Storing elektrische verwarmer, gecombineerde storing maximaal thermostaat / 

uitvallen voeding; 
• Vrijgave door middel van een geschakelde voeding voor de regelprint in de 

elektrische heater. 
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Regelingen / besturingen: 
 
• Het stuursignaal voor het regelorgaan wordt PI geregeld op basis van afwijking 

van de berekende inblaas temperatuur; 
• Er is een storingscontact opgenomen. Als deze beveiliging wordt aangesproken 

wordt een urgente storing gegenereerd, het stuursignaal wordt uitgeschakeld en 
de regeling “verwarmer” geblokkeerd; 

• Vrijgave vanuit de Verdyn regelaar door middel van een geschakelde voeding 
(230V) voor de regelprint in de elektrische heater. 

 
Algemeen: 
 
• De hoofdvoeding voor de elektrische verwarmer is niet voorzien in de Verdyn. 

Deze voorzieningen dienen door derden te worden aangebracht. 

Koeling koudwater (optioneel) 
 
Voor het koelen van de inblaaslucht is een koudwaterbatterij opgenomen in de 
toevoerluchtstroom. In de regelaar zijn hiervoor de volgende besturingen, regelingen, 
bedrijfs- en storingssignaleringen opgenomen: 
 
In- / uitgangen: 
 
• Sturing regelorgaan 0-10V, voor de capaciteitsregeling van de koeler; 
• Storing vorstthermostaat (gecombineerde ingang bij toepassing samen met een 

warmwaterblok), voor signalering van te lage uittredetemperatuur uit het 
koudwaterblok; Indien alleen vloeistofkoeler aanwezig dan deze altijd met Glycol 
toepassen en wordt zonder vorstthermostaat geleverd. 

• Vrijgave koelmachine door middel van een potentiaalvrij contact op de regelaar 
 
Regelingen / besturingen: 
 
• Het stuursignaal voor het regelorgaan wordt PI geregeld op basis van afwijking 

van de berekende inblaas temperatuur; 
• Bij koelvraag vanuit de Verdyn regeling voor wordt de koelmachine vrijgegeven 

Koeling DX (optioneel) 
 
In de Cool uitvoering is een “dx” (direct expansion) koelinstallatie opgenomen die 
wordt gebruikt om te koelen. In de regelaar zijn hiervoor de volgende besturingen, 
regelingen, bedrijfs- en storingssignaleringen opgenomen: 
 
In- / uitgangen: 
 
• Sturing compressor 1; 
• Sturing PWM stuursignaal compressor 1; 
• Sturing compressor 2 (indien aanwezig); 
• Bedrijfsmelding circuit 1; 
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• Meting systeemdruk, hoge drukzijde. 
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Regelingen / besturingen: 
 
• De waarde voor de koelvraag wordt PI geregeld op basis van afwijking van de 

berekende inblaas temperatuur; 
• De dx-koeling wordt d.m.v. 1 koelcircuit geregeld, met voor de: 
 Verdyn 25 Cool: 1 circuit met 1 regelbare compressor; 
 Verdyn 37 Cool: 1 circuit met 1 regelbare compressor; 
 Verdyn 50 Cool: 1 circuit met 2 compressoren waarvan 1 regelbaar; 
 Verdyn 75 Cool: 1 circuit met 2 compressoren waarvan 1 regelbaar; 

• De capaciteit van de compressoren is als volgt verdeeld: 
 Verdyn 25 Cool: 1 compressor 100% koelvermogen; 
 Verdyn 37 Cool: 1 compressor 100% koelvermogen; 
 Verdyn 50 Cool: 2 compressoren elk 50% van het totale koelvermogen; 
 Verdyn 75 Cool: 2 compressoren elk 50% van het totale koelvermogen; 

• De compressoren worden afhankelijk van de koelvraag ingeschakeld; 
• Eerst wordt de regelbare compressor gestart. Afhankelijk van de koelvraag wordt 

deze in capaciteit op- of afgeregeld; 
• Bij toenemende koelvraag zal de regelbare compressor van 0 naar 100% 

aangestuurd worden. Vervolgens zal (indien aanwezig) de 2e compressor gestart 
worden en wordt de eerste compressor wederom van 0 naar 100% aangestuurd. 
Deze cyclus herhaalt zich totdat alle compressoren ingeschakeld zijn en de 
eerste compressor 100% aangestuurd wordt; 

• Bij dalende koelvraag wordt de koelinstallatie op inverse wijze teruggerekend. 
Eerst wordt de regelbare compressor van 100% naar 0% aangestuurd. 
Vervolgens zal één van de overige compressoren uitgeschakeld worden en wordt 
de eerste compressor wederom van 100% naar 0% aangestuurd. Deze cyclus 
herhaalt zich totdat de eerste compressor 0% aangestuurd wordt en verder alle 
compressoren uitgeschakeld zijn. Als laatste wordt dan de regelbare compressor 
uitgeschakeld; 

• De regelbare compressor wordt in capaciteit geregeld door middel van 
pulsbreedte modulatie; 

• Het pulsbreedte signaal wordt afhankelijk van de koelvraag verschaald; 
• Een circuit is voorzien van een bedrijfsmelding. Indien een compressor wordt 

vrijgegeven, dient de bedrijfsmelding binnen 10 seconden ook aanwezig te zijn. Is 
dit niet het geval dan is er sprake van een DSA (digitaal stuur alarm); 

• Wanneer in circuit 1 het DSA 4x optreedt binnen een bepaald tijdsbestek, dan 
wordt dit circuit softwarematig geblokkeerd totdat een reset heeft plaatsgevonden; 

• In circuit 1 is een persdruk opnemer opgenomen. Indien de gemeten persdruk 
boven een ingestelde waarde komt (standaard 24bar), wordt de aansturing van 
circuit 1 gedurende een bepaalde tijdsduur begrensd op 75% van de beschikbare 
capaciteit; 

• Wanneer de debietregeling actief is wordt de capaciteit van de koelinstallatie 
begrensd naar gelang het werkelijk gemeten debiet afwijkt van het ontwerpdebiet 
van de installatie, voorbeeld:  
Toevoerdebiet gemeten waarde:  4500 m3/h 
Retourdebiet gemeten waarde:  3250 m3/h 
Verdyn DX type 50 ontwerpdebiet: 5000 m3/h 
De koelcapaciteit wordt dan begrensd op de laagst gemeten waarde: 
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(3250/5000)*100 = 65%; 
• Wanneer de kanaaldruk regeling actief is wordt de capaciteit van de 

koelinstallatie begrensd op basis van het laagst uitgestuurde signaal naar de 
ventilatorregeling, voorbeeld:  
Sturing ventilator toevoer: 67% 
Sturing ventilator retour: 78% 
De koelcapaciteit wordt dan begrensd op de volgende manier: 
Verschaling sturing vent.reg. : 0 - 100% = 25 - 50Hz 
Laagste waarde sturing 67% :        67% = 41,75Hz 
Begrenzing koelcapaciteit :50 / 41,75 = 83,5%; 

• Indien compressor 1 niet binnen 10 minuten minimaal 15 seconden op 100% 
heeft gedraaid wordt de compressor, geforceerd, 15 seconden 100% 
aangestuurd. Dit is een repeterende cyclus; 

• De minimale draaitijd voor elke compressor is 3 minuten. De minimale uittijd voor 
elke compressor is 3 minuten. Minimale tijd tussen het schakelen van de trappen 
is 3 minuten. Hierdoor worden de compressoren niet te vaak in- en uitgeschakeld; 

• De koeling wordt vrijgegeven als beide ventilatoren in bedrijf zijn en er vraag 
vanuit de volgorde regeling is; 

• De eindstandmelding van de servo van de bypass kleppensectie van de 
condensor is een startvoorwaarde voor de koelinstallatie, eindstandmelding 
betekent in dit geval dat de bypass gesloten is; 

• De koeling wordt vrijgegeven wanneer de aanzuigluchttemperatuur boven de 
18°C stijgt; 

• De koeling wordt geblokkeerd wanneer de aanzuigluchttemperatuur onder de 
16°C daalt; 

• De koeling wordt geblokkeerd indien de winterregeling actief is; 
• Minimale inblaastemperatuur is 16 °C; 
• Na spanningsuitval worden de compressoren gedurende 1 uur geblokkeerd; 
• Indien een vuil filteralarm actief is wordt de koeling geblokkeerd; 
• De koelinstallatie is hardwarematig voorzien van een aantal beveiligingen welke 

de stuurstroom onderbreken: 
 Fasebewaking; 
 Motorbeveiliging schakelaars compressoren; 
 Hogedruk pressostaat; 
 Lagedruk pressostaat. 

Toevoerventilator 
 
Door middel van een toerengeregelde ventilator wordt de toevoer luchthoeveelheid 
geregeld. In de regelaar zijn hiervoor de volgende besturingen, regelingen, bedrijfs- 
en storingssignaleringen opgenomen: 
 
In- / uitgangen: 
 
• Sturing toerenregeling ventilator 0-10V; 
• Storing ventilatorregelaar; 
• Meting drukverschil over de toevoerventilator of meting druk toevoerkanaal (deze 

laatste is optioneel). 
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Regelingen / besturingen: 
 
• Het stuursignaal voor het regelorgaan wordt PI geregeld op basis van de afwijking 

van het gewenste debiet of op basis van de afwijking van de gewenste 
kanaaldruk; 

• Het werkelijke debiet wordt berekend met als referentiewaarde de druk gemeten 
over deze ventilator (in het geval dat de debietregeling actief is); 

• De toevoerventilator zal volgens onderstaande tabel in aflopende prioriteit worden 
vrijgegeven: 
 Nadraaitijd; 
 Softwarematige hoofdschakelaar; 
 Brandschakeling ventilatie; 
 Externe vrijgave; 
 Overwerk / Tijdprogramma; 
 Nachtventilatie; 

• De toevoerventilator wordt vertraagd ingeschakeld na het inschakelen van de 
retourventilator; 

• De toevoerventilator wordt vertraagd ingeschakeld na “vertraagd opstarten” indien 
een warmwater verwarmer aanwezig is; 

• Deze ventilator wordt gestart met een aansturing van 40% van waaruit het 
verschil ten opzichte van het gewenste debiet (of de gewenste druk) gecorrigeerd 
wordt. 

 

Stromingsbewaking toevoerventilator 
 
Snaarbreuk/stromingsbewaking door middel van de drukmeting over de ventilator of 
in het toevoerkanaal. Indien de druk na het aansturen van ventilator niet boven een 
instelbare waarde (standaard instelling 25Pa) komt wordt op basis van vertraagde 
melding “Stromingsbewaking” (standaard instelling 1:00 min) de unit uitgeschakeld. 

Filter retourlucht 
 
Door middel van een filtersectie in het retourgedeelte van de Verdyn wordt de 
retourlucht gefilterd. Door middel van een drukverschilschakelaar wordt gesignaleerd 
wanneer deze filters hun eindweerstand bereikt hebben. In de regelaar zijn hiervoor 
de volgende besturingen, regelingen, bedrijfs- en storingssignaleringen opgenomen: 
 
In- / uitgangen: 
 
• Melding vuilfilter, drukverschilschakelaar over het filter. 
 
Regelingen / besturingen: 
 
• Op het moment dat het drukverschil groter is dan de ingestelde “vuilfilter“ waarde, 

meldt de drukverschilschakelaar dit op de regelaar en worden de compressoren 
geblokkeerd en een storing gegenereerd. 
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Bypass kleppensectie condensor 
 
Om het drukverlies (luchtzijdig) over de condensor te beperken wanneer de 
koelinstallatie niet in bedrijf is, is er een bypassklep opgenomen ter hoogte van de 
condensor.  
In de regelaar zijn hiervoor de volgende besturingen, regelingen, bedrijfs- en 
storingssignaleringen opgenomen: 
 
In- / uitgangen: 
 
• Sturing servo, open / dicht; 
• Melding eindstandschakelaar servo, kleppensectie gesloten. 
 
Regelingen / besturingen: 
 
• Wanneer de koelvraag uit de volgorderegeling actief is en aan de voorwaarden 

wordt voldaan voor vrijgave koeling uit de regeling, wordt de bypass 
kleppensectie over de condensor gesloten; 

• De eindstandmelding van de servo is een startvoorwaarde voor de koelinstallatie; 
• Wanneer de koelinstallatie niet in bedrijf is wordt de kleppensectie volledig 

geopend; 
• Indien de servo wordt dicht gestuurd, dient de eindstandmelding binnen 180 

seconden ook aanwezig te zijn. Is dit niet het geval dan is er sprake van een DSA 
(digitaal stuur alarm). 

Retourventilator 
 
Door middel van een toerengeregelde ventilator wordt de retourluchthoeveelheid 
geregeld. In de regelaar zijn hiervoor de volgende besturingen, regelingen, bedrijfs- 
en storingssignaleringen opgenomen: 
 
In- / uitgangen: 
 
• Sturing toerenregeling ventilator 0-10V; 
• Storing ventilatorregelaar; 
• Meting drukverschil over de retourventilator. 
 
Regelingen / besturingen: 
 
• Indien een debietregeling van toepassing is wordt het stuursignaal voor het 

regelorgaan wordt PI geregeld op basis van afwijking van het setpunt van het 
debiet; 

• Indien een toevoer kanaaldruk regeling van toepassing is wordt het stuursignaal 
van de retourventilator bepaald door een instelbare karakteristiek ten opzichte 
van het stuursignaal van de toevoerventilator, ook wel volglijn genoemd; 

• Het werkelijke debiet wordt berekend met als referentiewaarde de druk gemeten 
over deze ventilator (in het geval dat de debietregeling actief is); 
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• De retourventilator zal volgens onderstaande tabel in aflopende prioriteit worden 
vrijgegeven: 
 Nadraaitijd; 
 Softwarematige hoofdschakelaar; 
 Brandschakeling ventilatie; 
 Externe vrijgave; 
 Overwerk / Tijdprogramma; 
 Nachtventilatie; 

• De retourventilator wordt vrijgegeven na vrijgave unit; 
• Deze ventilator wordt gestart met een aansturing van 20% van waaruit het 

verschil ten opzichte van het gewenste debiet gecorrigeerd wordt. 
 

Stromingsbewaking retourventilator 
 
Snaarbreuk/stromingsbewaking door middel van de drukmeting over de ventilator. 
Indien de druk na het aansturen van ventilator niet boven een instelbare waarde 
(standaard instelling 25Pa) komt wordt op basis van vertraagde melding 
“Stromingsbewaking”(standaard instelling 1:00 min) de unit uitgeschakeld. 
 

Temperatuurregeling (standaard ingesteld) 
 
De standaard temperatuurregeling geschiedt op basis van de inblaastemperatuur. 
Het setpunt van de inblaasluchttemperatuur wordt handmatig ingesteld, door middel 
van het display of het GBS (Gebouw Beheer Systeem). 
 
De temperatuurregeling wordt vrijgegeven op basis van bedrijfsmelding ventilatoren. 
Basis setpunt: 18°C 
Minimale inblaastemperatuur is 16°C. 
Maximale inblaastemperatuur is 28°C. 

Beschikbare temperatuurregelingen (vrij instelbaar) 
 
De volgende temperatuurregelingen zijn in de software beschikbaar en vrij instelbaar: 

 
Gedetailleerde informatie over het configureren en instellen van deze regelingen is te 
vinden in de “gebruikershandleiding” en de “korte handleiding”. 

Setpunt T-inblaas, PI regeling o.b.v. stooklijn T-retour 
Setpunt T-inblaas, handmatig / GBS (BASIS INSTELLING) 
Setpunt T-inblaas, extern analoog signaal (0-10V = 0-100,0°C middels AI-8 ) 
Setpunt T-inblaas, o.b.v. stooklijn T-inblaas 
Setpunt T-inblaas, PI regeling o.b.v. setpunt T-retour 
Setpunt T-inblaas, karakteristiek Tinblaas / T-retour 



 

Revisie 1.4 
26-04-2016 
geldig vanaf software versie 1T_V1.2 

16 

 

Debietregeling (standaard ingesteld) 
 
De standaard debietregeling geschiedt op basis van de afwijking ten opzichte van het 
ingestelde debiet voor de toevoerventilator en de retourventilator. Het stuursignaal 
voor de toerenregelaar wordt d.m.v. een PI regelaar op basis van de afwijking van 
het gewenste debiet berekend. 

Beschikbare debietregelingen (opties) 
 
De volgende debietregelingen zijn als optie beschikbaar: 

 

Grenswaarden instelbare setpunt debiet 
 
Het setpunt voor het debiet is in te stellen tussen 0 en 10000 m3/h, echter wordt 
deze waarde in de software begrensd. De grenswaarden voor het debiet zijn 
gerelateerd aan het Verdyn type nummer. Het Maximum debiet is het ontwerpdebiet 
en tevens is het type nummer van de Verdyn hiervan afgeleid. Het minimum debiet is 
50% van het maximum. 
 
Verdyn type Minimum debiet  Maximum debiet 
Verdyn 25 1250 m3/h 2500 m3/h 
Verdyn 37 1875 m3/h 3750 m3/h 
Verdyn 50 2500 m3/h 5000 m3/h 
Verdyn 75 3750 m3/h 7500 m3/h 

 
Gedetailleerde informatie over het configureren en instellen van deze regelingen zijn 
te vinden in de “gebruikershandleiding” en de “korte handleiding” 

Volgorde regeling 
 
Afhankelijk van de afwijking tussen de gewenste en gemeten waarde van de inblaas, 
wordt in volgorde de warmteterugwinning geregeld. Bij koelvraag wordt de regeling 
van de compressoren vrijgegeven en bij warmtevraag de warmwaterbatterij of de 
elektrische verwarmer. Indien nodig wordt de toerenregelaar van de toevoerventilator 
terug geregeld. Zie figuur 3. 

Setpunt debiet (qv), handmatig / GBS (BASIS INSTELLING) 
Setpunt debiet (qv), extern analoog signaal (0-10V = min - max [m3/h] middels AI-
7 ) 
CO2 lucht kwaliteit regeling (2,5-7,5V = min - max [m3/h] middels AI-7 ) 
Setpunt kanaaldruk, handmatig / GBS  
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   Fig. 3 Volgorde regeling 

Zomernachtventilatie 
 
De zomernachtventilatie wordt vrijgegeven via een klokprogramma indien aan de 
volgende voorwaarden wordt voldaan: 
• Configuratieparameter “nachtventilatie” ingeschakeld; 
• De aanzuigtemperatuur mag niet beneden de 14 °C komen; 
• De retourtemperatuur moet boven de 20°C zijn; 
• Het verschil tussen buiten- en ruimtetemperatuur moet groter zijn dan 3K 

(ruimtetemperatuur - buitentemperatuur); 
• Nachtventilatie mag alleen plaatsvinden tussen 01.00 uur en 06.00 uur, indien de 

volgende dag een werkdag is of er een signaal van het GBS is afgegeven voor 
vrijgave; 

• Tijdens nachtbedrijf is de mechanische koeling geblokkeerd; 
• De ventilatoren blijven draaien totdat de retourtemperatuur gedaald is tot 18°C, of 

totdat het temperatuurverschil kleiner is geworden dan 1K of totdat de 
nachtventilatieperiode voorbij is. 

Vertraagd opstarten 
 
Bij het opstarten van de Verdyn onder de vorstgrens (5°C) zal de Verdyn (indien er 
een warmwaterbatterij is opgenomen) opstarten volgens onderstaande volgorde: 
• De retourventilator start; 
• De retourwatertemperatuur van de verwarmer wordt geregeld tot 15°C; 
• De toevoerventilator start. 

Klokprogramma’s 
 
D.m.v. twee klokprogramma’s (twee schakelblokken welke ook bruikbaar zijn voor 
hoog / laag schakeling) wordt het ventilatie systeem ingeschakeld wanneer deze als 
“stand-alone”geconfigureerd is. Vakantieprogramma's (5 schakelblokken) kunnen via 
de regelaar worden ingesteld. 

Overwerktimer (optie) 
 
Er is 1 ingang opgenomen voor externe vrijgave van de unit. Deze ingang kan ook 
gebruikt worden voor het plaatsen van een overwerktimer. 
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Algemeen 

Storingen 
 
Storingen worden verdeeld in urgent en niet urgent. Het storingscontact wordt op de 
regelaar aangeboden. Alle storingen zijn vergrendelend, dit wil zeggen dat alle 
storingsmeldingen gehandhaafd blijven zolang er geen reset plaats heeft gevonden. 
Alle storingen zijn urgent behalve de vuilfilter meldingen. 

Reset 
 
Op de regelaar is een digitale ingang opgenomen voor “reset storingen”, deze reset 
de storingen mits deze zijn verholpen. Reset kan ook via het GBS geactiveerd 
worden. 

Brandschakeling 
 
T.b.v. de brandschakeling is een ingang brandschakeling opgenomen.  
 
Door middel van het display kan de softwaremodule brandschakeling gedeactiveerd 
worden. 

 
De volgende configuraties zijn mogelijk: 

 
Gedetailleerde informatie over het configureren en instellen van deze schakeling is te 
vinden in de “gebruikershandleiding” en de “korte handleiding”. 
 

Vrijgave unit 
 
• Als de unit als “stand-alone”geconfigureerd is, wordt deze door middel van het 

klokprogramma vrijgegeven; 
• In alle andere gevallen wordt dit door middel van een extern signaal gedaan. 

Hetzij door middel van een digitale ingang, hetzij door middel van een GBS. 
• Vrijgave middels de digitale ingang is voor alle configuraties mogelijk. 

Brand alarm software module geactiveerd (BASIS INSTELLING) 
Brand alarm software module gedeactiveerd 

NC Alarm contact (DI-12); Actie: Toevoerfan AAN and Retourfan AAN (BASIS 
INSTELLING) 
NC Alarm contact (DI-12); Actie: Toevoerfan UIT and Retourfan UIT 
NC Alarm contact (DI-12); Actie: Toevoerfan UIT and Retourfan AAN 
NC Alarm contact (DI-12); Actie: Toevoerfan AAN and Retourfan UIT 
NO Alarm contact (DI-12); Actie: Toevoerfan AAN and Retourfan AAN 
NO Alarm contact (DI-12); Actie: Toevoerfan UIT and Retourfan UIT 
NO Alarm contact (DI-12); Actie: Toevoerfan UIT and Retourfan AAN 
NO Alarm contact (DI-12); Actie: Toevoerfan AAN and Retourfan UIT 
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