
 

Revisie 1.1 

25-02-2021 
Gebaseerd op Carel software FLSTDmAHUE (VKTrs1.0) 

1 

 

VKTrs 

 

Brandregeling 
 

OC Verhulst 

Albert Einsteinweg 10 

5151 DL  Drunen 

Nederland 

Tel.: 0416 - 672200 

Fax: 0416 - 340785 

www.verhulst.com 



 

Revisie 1.1 

25-02-2021 
Gebaseerd op Carel software FLSTDmAHUE (VKTrs1.0) 

2 

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

software betreffende de brandregeling. In de VKTrs software is maar één brandregeling 

aanwezig. Het activeren van de brandregeling kan via een digitaal contact of via Modbus. Dit 

houd in dat de regeling digitaal en/of via Modbus dezelfde regelstrategie hebben. 

 

Bij brandmelding aanwezig wordt de regeling en alarm 

melding ALU06 geactiveerd. Alarm melding ALU06 is een 

urgente storing. Deze moet handmatig worden gereset op het 

display van de PLC of via de MODbus. Handmatig resetten via 

het display van de regelaar is mogelijk door 2 maal achter 

elkaar op de alarm  knop te drukken. 

 

Standaard is de brandregeling ingesteld op activatie via de digitale ingang van de Carel 

regelaar. Voor het activeren via Modbus zie hoofdstuk ‘Brandschakeling via GBS’. 

 

 LET OP: Brandregeling heeft de hoogste prioriteit in de regelaar wanneer deze 
niet handmatig is uitgeschakeld 

Brandschakeling via Digitale ingang 

Het digitale contact van de brandregeling is NC (Normally Closed). Dit houd in dat wanneer 

het contact gesloten is er geen brandmelding aanwezig is. Wanneer het contact niet wordt 

gemaakt of een kabelbreuk aanwezig is het alarm geactiveerd wordt. Zie het elektrisch 

schema voor aansluitingen op de klemmenstrook. 

 

Brandschakeling via Gebouw beheer systeem 

Het inschakelen van de brandschakeling via GBS (gebouw beheer systeem) moet worden 

gedaan in scherm Ge00. Hiervoor is het Service wachtwoord ‘3333’ nodig. Door Enable 

BMS fire op YES te zetten kan via het GBS de brandschakeling worden in/uit geschakeld. 

Het is mogelijk om alarm ALU06 via het GBS te activeren en resetten. 

 

Omschrijving BMS-type Eenheid BMS-Index Read/Write 

Brand alarm activeren Digital None 182 read/write 

Brand alarm reset  Digital bit 207 read/write 

 

Wanneer toevoer of retour afzonderlijk moeten worden geregeld/aan/uit moet dit worden 

geregeld in het GBS. Wanneer dit wordt gedaan moet de brandschakeling niet worden 

ingeschakeld maar de setpunten van de regelstrategie worden aangepast. Zie hiervoor de 

Modbus lijst. 

 

Standaard instellingen wijzigen 

Via het scherm Gfc18b kan de snelheid (procentueel) worden gewijzigd. Hiervoor is het 

Service wachtwoord ‘3333’ nodig. Wanneer snelheid 0% is ingevuld zijn de 

omgevingskleppen gesloten. Alles groter als 0% worden de omgevingskleppen geopend 

tijdens brandschakeling. 


