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Extern display 
 

Voor de bediening van een regelaar op afstand, via het pLAN netwerk, is de optie “Extern 

display” beschikbaar. 

 

 
 

Het “extern display” wordt in een opbouw uitvoering geleverd. Deze is ook te gebruiken als 

inbouw display: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Er dient bij de installatie rekening gehouden te worden met de kabelinvoer. Deze bevindt zich 

aan de achterzijde van het display. 

LET OP!! – Dit is een “unit terminal” een bediening voor de installatie, niet te 

verwarren met een “room terminal” een ruimte bediening waarmee je een 

gewenste ruimtetemperatuur kunt verstellen. 

Kabelinvoer 

Boorpatroon 

Inbouw Opbouw 
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Bekabeling “extern display” 

 

Het display dient volgens onderstaande mogelijkheden bekabeld te worden: 

Bekabeling tot 50m 

 

Benodigde hardware: 

 

 

Omschrijving: 

Bekabeling tot een lengte van 50m dient uitgevoerd te worden 

met een 6-draads telefoonlijn met RJ12 stekkers. Het display kan 

op deze manier direct op communicatiepoort J10 aangesloten 

worden, zie nevenstaand voorbeeld. Standaard wordt een 

telefoonkabel van 6 meter met RJ12 stekkers los meegeleverd, 

andere lengten is levering derden. 

 

Bekabeling tot 200m 

 

Benodigde hardware: 

 

 

Omschrijving: 

Bekabeling tot een lengte van 200m dient 

uitgevoerd te worden op de volgende manier: 

1. 6-draads telefoonlijn (0,8m) met RJ12 

stekkers van het display naar de shunt. 

2. Afgeschermde kabel AWG22 2-twisted pair 

(levering derden) van de shunt bij het display 

naar de shunt bij de regelaar. 

3. 6-draads telefoonlijn met RJ12 stekkers van 

de shunt naar de regelaar. 

Omschrijving: Type: Basic Art.nr. SAP Levering Installatie 

Extern display  Opbouw / Inbouw Alle typen 21000069 Verhulst Derden 

Kabel 6m RJ12 Alle typen 21000044 Verhulst Derden 

Omschrijving: Type: Basic Art.nr. SAP Levering Installatie 

Extern display  Inbouw / Opbouw Alle typen 21000069 Verhulst Derden 

2x Kabel 0,8m RJ12 Alle typen 21000048 Verhulst Derden 

2x Shunt Shunt / Splitter Alle typen 21000052 Verhulst Derden 

Kabel AWG22 Alle typen - Derden Derden 

LET OP!! – Wanneer het display in een woonomgeving gebruikt wordt dient 

altijd afgeschermde kabel toegepast te worden, zie hiervoor bekabeling tot 

200m. 
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Bekabeling tot 500m 

 

Benodigde hardware: 

 

 

Omschrijving: 

 

Bekabeling tot een maximum lengte van 

500m dient uitgevoerd te worden op de 

volgende manier: 

1. 6-draads telefoonlijn (0,8m) met RJ12 

stekkers van de display naar de shunt; 

2. Externe voeding 20…30Vdc (levering 

derden), deze wordt alleen aangesloten 

op de shunt bij het display; 

3. Afgeschermde kabel AWG22 1-twisted 

pair (levering derden) van de shunt bij 

het display naar de shunt bij de regelaar; 

4. 6-draads telefoonlijn met RJ12 stekkers 

van de shunt naar de regelaar. 

Configuratie 

 

Om het extern display te gebruiken dienen 3 stappen doorlopen te worden. Eerst dient het pLAN 

adres van de regelaar ingesteld te worden. Vervolgens dient het pLAN adres van het display 

ingesteld / gecontroleerd te worden. Als laatste dient het display aangemeld te worden bij de 

regelaars waarvoor deze de bediening verzorgd. 

 

Stap 1 - Adres instellen display 

 

Het adres van het display is standaard ingesteld op 00. Dit controleer of wijzig je op de volgende 

manier: 

1. Het display aansluiten op de regelaar zodat deze voeding heeft; 

2. Druk de toetsencombinatie [] [] []  gedurende 5 seconden tegelijk in; 

3. Het scherm uit figuur 4 wordt zichtbaar; 

4. Verander het adres, bij voorkeur naar 32 

Omschrijving: Type: Basic Art.nr. SAP Levering Installatie 

Extern display  Inbouw / Opbouw Alle typen 21000069 Verhulst Derden 

2x Kabel 0,8m RJ12 Alle typen 21000048 Verhulst Derden 

2x Shunt Shunt / Splitter Alle typen 21000052 Verhulst Derden 

Externe voeding 20…30Vdc Alle typen - Derden Derden 

Kabel AWG22 Alle typen - Derden Derden 

LET OP!! – Het pLAN adres is het adres van het productspecifieke netwerk 

en staat dus los van het adres dat toegekend kan worden voor bijvoorbeeld 

communicatie middels het MODBUS protocol. 
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5. Als het “display address” gewijzigd is en de “enter” toets ter bevestiging bedient is volgt de 

Terminal Config. 

6. Bevestig met de “enter” toets; 

7. Het adres van de regelaar wordt nu linksboven weergegeven. 

8. Vul achter Trm1 (display 1) onder “Adr.” nu het adres van het 

display in (32); 

9. Vul achter Trm1 (display 1) onder “Priv/Shared” nu “Sh” in; 

10. Vul achter “OK?” “YES” in; 

11. Bevestig met enter. 

Extra functies 

Contrast display wijzigen 

 

De volgende toetsencombinatie van het display ingedrukt te houden:          + [Prg]. Nu kan door 

middel van de pijltjestoetsen het contrast gewijzigd worden. 

Eén display met meerdere regelaars 

 

Als er meerdere regelaars in het pLAN netwerk opgenomen zijn dan is het mogelijk met één 

display deze regelaars, afzonderlijk, te bedienen. Een pLAN netwerk wordt opgebouwd met een 

busstructuur als topologie. In onderstaand voorbeeld heeft het display adres 32 omdat deze 

achteraan in de busstructuur geplaatst is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 opbouw pLAN-netwerk 

 

Indien het display aangemeld is bij meerdere regelaars in dit netwerk (met verschillende board 

adressen), is het mogelijk met dit display tussen de regelaars te wisselen door middel van een 

toetsencombinatie. Voor het aanmelden dient eerst het adres ingesteld te worden van elke 

regelaar (unit) in dit netwerk, zie hiervoor stappen 1 tot en met 3. Vervolgens kan het display 

over het netwerk aangemeld worden bij deze regelaars. Informatie over de verbinding van het 

pLAN netwerk tussen twee of meer regelaars is te vinden in het document “Bekabeling pLAN 

netwerk”. 

pLAN 

Adr. 01 

Adr. 02 

Adr. 03 

Adr. 04 

Adr. 09 

Adr. 32 
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Wisselen van regelaar voor bediening 

 

Voor het wisselen van regelaar voor bediening de [Prg] toets ingedrukt houden en vervolgens de 

[] indrukken. Het adres van de regelaar dat nu bedient wordt door het display, wordt 

rechtsboven in het scherm aangegeven. Zie figuur 3. 

Foutmeldingen 

 

Melding: Omschrijving 

IO Board xx fault Regelaar status off-line 

NO LINK Geen signaal van het netwerk 

 


