
 

Revisie 2.0 
02-05-2016 
geldig vanaf software versie 1T_V1.0 

1 

 
Verwarmer Elektrisch 

Verdyn

OC Verhulst   
Albert Einsteinweg 10 
5151 DL  Drunen 
Nederland 
Tel.: +31(0)416 – 672 200 
Fax: +31(0)416 – 340 785 
www.oc-verhulst.nl   
OC Verhulst is een handelsnaam van Verhulst 
Klimaattechniek B.V. en onderdeel van Orange Climate. 



 

Revisie 2.0 
02-05-2016 
geldig vanaf software versie 1T_V1.0 

2 

Inhoudsopgave 
 

ELEKTRISCHE VERWARMER .............................................................................................................. 3 
SPECIFICATIE ........................................................................................................................................ 3 
HARDWARE ........................................................................................................................................... 3 
INSTALLATIE ELEKTRISCHE VERWARMER ................................................................................................. 3 
INSTALLATIE TEMP. OPNEMER (TOEVOERKANAAL) ................................................................................... 4 
CONFIGURATIE ...................................................................................................................................... 4 

 



 

Revisie 2.0 
02-05-2016 
geldig vanaf software versie 1T_V1.0 

3 

Elektrische verwarmer 
 
Voor extra verwarmingscapaciteit is de optie “Elektrische Verwarmer” beschikbaar. 

Specificatie 
 
Het regelalgoritme voor de elektrische verwarmer bevat de volgende onderdelen: 
  
-PI regeling op basis van de inblaastemperatuur; 
-NC alarm contact; 
-Geschakelde voeding (230V; Vrijgave). 

Hardware 
 
Omschrijving van de benodigde hardware: 
Omschrijving Type Verdyn Art.nr. SAP Levering Installatie 
Verwarmer  Elektrisch 25 Cool 

37 Cool 
50 Cool 
75 Cool 
25 ST binnen 
37 ST binnen 
50 ST binnen 
75 ST binnen 
25 ST buiten 
37 ST buiten 
50 ST buiten 
75 ST buiten 

21000272 
21000491 
21000273 
21000274 
21000481 
21000490 
21000483 
21000485 
21000272 
21000491 
21000273 
21000274 

Los 
Verhulst 

Derden 

Temperatuur 
opnemer 

NTC 
(kanaaluitv.) 

Alle typen 21000045 Los 
Verhulst 

Derden 

 

Installatie elektrische verwarmer 
 
De hoofdvoeding van de elektrische verwarmer wordt 
niet door OC Verhulst geleverd. De elektrische 
verwarmer dient op een minimale afstand van 1m van 
of naar een hulpstuk (b.v.: ventilatormond, bocht e.d.) 
te worden geïnstalleerd. Instructies welke in het 
leveringspakket van de elektrische verwarmer 
bijgevoegd zijn, dienen te worden opgevolgd. 
 
De geschakelde voeding levert de voeding voor de stuurprint van de elektrische 
heater en dient tevens als vrijgave van de elektrische heater. De geschakelde 
voeding wordt aangesloten op de klemmenstrook. De informatie betreffende de 
aansluiting van de voeding is te vinden op pagina 108 van de elektrische schema’s. 
 

Fig. plaatsen elektrische heater 
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Gebruik alleen afgeschermde kabels voor de stuurstromen en signalen. De 
regelsignalen dienen aangesloten te worden op de klemmenstrook. De informatie 
betreffende de aansluiting van de regelsignalen is te vinden op pagina’s 209 en 212 
van de elektrische schema’s. 
OPM.: De stuurstroom-/signaalkabels dienen te worden voorzien van trekontlasting. 

Installatie Temp. opnemer (toevoerkanaal) 
 
De temperatuuropnemer dient geïnstalleerd te worden in het toevoerkanaal op een 
minimum afstand van 1m van de elektrische verwarmer (stroomafwaards).  
 
Gebruik alleen afgeschermde kabels voor de stuurstromen en signalen. De 
temperatuuropnemer dient aangesloten te worden op de klemmenstrook. Voor meer 
informatie: zie elektrische schema’s pagina 205. Instructies welke in het 
leveringspakket van de temperatuuropnemer bijgevoegd zijn, dienen te worden 
opgevolgd. 
OPM.: De stuurstroom-/signaalkabels dienen te worden voorzien van trekontlasting. 

Configuratie 
 
De configuratie parameters voor de elektrische verwarmer worden ingesteld in 
hoofdstuk 6.0.0 (snelmenu). Parameter 3 heater type “Elec.” dient geselecteerd te 
worden om deze regeling te activeren. 
 
3. “Heater Type” 
 
De parameter “Heater Type” selecteert het bouwmodel en de configuratie van het 
verwarmingssysteem. 
 
Parameter 3 instellingen: 

 
OPM: Gedetailleerde informatie over de verschillende configuratie’s en instellingen 
zijn te vinden in hoofdstuk 7 & 8 van de gebruikershandleiding. 

 

3. Heater Type (Toegangsniveau: Supervisor) 
OFF Geen additionele verwarming aanwezig (BASIS INSTELLING) 
Liq. Vloeistof verwarmer aanwezig 
Elec. Elektrische verwarmer aanwezig 
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