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Korte handleiding 
 
Korte handleiding voor de elektrische installatie en het instellen van de unit. 
 

Snelle setup 
 
Deze “snelle setup”, samen met de elektrische schema’s, is een handleiding voor 
een correcte installatie van de hoofdvoedingskabels en de stuurstroomkabels van de 
Verdyn. Voor overige informatie betreffende de elektrische installatie verwijzen wij 
naar de elektrische schema’s. Informatie betreffende de elektrische installatie van de 
voeding is te vinden op pagina 100 van de elektrische schema’s. 

Elektrische installatie, afzekerwaarden 
 
In tabel 1 worden de afzekerwaarden voor de verschillende typen Verdyns 
weergegeven. 
 

Verdyn Type Hoofdschakelaar Aanbevolen 
afzekerwaarde 

Maximale 
afzekerwaarde 

Kabel 
diameters 

 [A] 
400V + N + aarde 

[A] 
traag 

[A] 
traag 

[mm] 
maximaal 

25 ST 25 10 25 4 
37 ST 25 16 25 4 
50 ST 25 16 25 4 
75 ST 25 20 25 4 

25 COOL 25 20 25 4 
37 COOL 25 25 25 4 
50 COOL 40 40 40 16 
75 COOL 63 50 63 16 

  
Tabel 1 Afzekerwaarde, voeding 

 
De hoofdschakelaar dient aangesloten te worden met een rechtsdraaiend draaiveld 
volgens onderstaand figuur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1 Elektrische installatie, voeding 
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OPM.: De voedingkabels dienen te worden voorzien van trekontlasting. De voeding 
dient aangesloten te worden met rechtsdraaiend draaiveld. 

Elektrische installatie, stuurstroomkabels 
 
Gebruik alleen afgeschermde kabels voor de stuurstromen en signalen. Alle 
optionele externe signalen worden aangesloten op de klemmenstrook. Voor overige 
informatie wordt verwezen naar de elektrische schema’s. 
OPM.: De stuurstroom-/signaalkabels dienen te worden voorzien van trekontlasting. 
 

Korte beschrijving display & toetsen 

Display 
 

 
 
 
 
De ingebouwde grafische terminal beschikt over een monochromatische LCD met 
120x32 pixel resolutie en LED achtergrondverlichting. Tekst wordt weergegeven in 4 
rijen en 20 kolommen. 
 
Het contrast van het display kan gewijzigd worden. 
Wijzigen contrast : 
1. Druk tegelijkertijd de ENTER en de ESC toetsen in; 
2. Terwijl je deze toetsen ingedrukt houdt, kun je met de pijltjes OMHOOG en 
OMLAAG het contrast naar wens instellen. (respectievelijk meer of minder). 

Toetsen 
 

 
 
 
Het ingebouwde terminal beschikt over 6 toetsen: 
 
-Alarm toets 
-Program toets [Prg] 
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-Escape toets  [Esc] 
-Omlaag toets  [↓] 
-Omhoog toets [↑] 
-Enter toets  [↵] 
 
Alarm toets 
• Als de LED van de alarm toets brandt, betekent dit dat er een alarm actief is; 
• Als de alarm toets in deze status bediend wordt, wordt het laatst geactiveerde 

alarm getoond in het display; 
• Als de alarm toets nu opnieuw bediend wordt, wordt de reset geactiveerd en 

wordt de homepage opnieuw getoond. Als het alarm niet meer aanwezig is zal de 
LED uitgaan; 

• Als de alarm toets bediend wordt terwijl er geen alarm actief is wordt de tekst 
“Geen Alarm” in het display weergegeven. Met de “ESC” toets kun je van daaruit 
terugkeren naar het hoofdmenu. 

 
Program toets 
• Als de program toets bediend wordt, springt je naar het configuratiemenu waarin 

de basisinstellingen van de unit veranderd kunnen worden. De bediening van 
deze toets werkt alleen in het veld dat verschijnt direct na het correct inloggen 
met wachtwoord. 

 
Escape toets 
Afhankelijk van waar in het menu deze toets bediend wordt heeft deze toets de 
volgende functie: 
• Het display keert terug naar de eerste pagina binnen een geselecteerd menu 

onderdeel; 
• Het display keert terug naar een level hoger in de menustructuur. 
 
Omlaag toets 
Afhankelijk van waar in het menu deze toets bediend wordt, heeft deze toets de 
volgende functie: 
• Het display toont de volgende pagina; 
• Doorlopen van een menu (scrollen in een listbox); 
• Het verlagen van een variabele. 
 
Omhoog toets 
Afhankelijk van waar in het menu deze toets bediend wordt, heeft deze toets de 
volgende functie: 
• Het display toont de vorige pagina; 
• Doorlopen van een menu (scrollen in een listbox); 
• Het verhogen van een variabele. 
 
Enter toets 
Afhankelijk van waar in het menu deze toets bediend wordt, heeft deze toets de 
volgende functie: 
• De cursor springt naar de volgende variabele waardoor de vorige automatisch 

bevestigd wordt; 



 

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

6 

• Het selecteren van een menuonderdeel in een menu lijst (listbox); 
• Enter functie (bevestiging) wanneer om bediening van de enter toets gevraagd 

wordt in het display. 
 
 
 
 
 
Combinatie van toetsen 
 
Toetsencombinatie Omschrijving 
[ESC] + [↑] Wisselen van taal in de display (EN / NL) 
  

 

Snelmenu 
 
Dit snelmenu biedt een korte handleiding voor de configuratie instellingen van de 
Verdyn.  

Configuratie van de Verdyn 
 
Om het configuratie menu binnen te gaan dien je eerst 
in te loggen als supervisor / instal. Als het wachtwoord 
correct is, wordt het hoofdmenu getoond. Als nu de 
“PRG” toets bediend wordt, wordt menu 6 “Configuratie 
Unit” getoond. 
OPM.: Deze “PRG” toets werkt alleen als het 
hoofdmenu zichtbaar is in het display. 

 
6. Configuratie Unit 
 
In dit menu zijn (afhankelijk van het toegangsniveau) 
alle basisinstellingen van de unit toegankelijk. 
 
6.0.0 Config. Unit 
 
Voor de configuratie van de unit zijn de volgende 
variabelen gedefinieerd: 
 
1. Verdyn Type; 
2. Cooler Type; 
3. Heater Type; 

3.1 PS Actief (Pressure Switch) ; 
3.2 Pomp Actief; 
3.3 Boiler Actief; 
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4. Vrijgave Unit; 
5. Temperatuur Regeling Type; 
6. Flow Regeling Type; 
7. Brand Alarm; 
8. Brand Type ; 
9. GBS communicatie ; 

9.1 Protocol ; 
9.2 Adres ; 
9.3 Baudrate ; 

10. Nachtventilatie ; 
11. Set Time & Date. 
Uitleg van de parameters: 
 
1. “Verdyn Type” 
  
De parameter “Verdyn Type” selecteert het bouwmodel met bijbehorend luchtdebiet 
van de Verdyn.  
 
Parameter 1 instellingen: 

 
Opm.: Wanneeer deze parameter gewijzigd wordt, past de software zich 
automatisch aan, aan de nieuwe standaard instellingen voor het debiet, de koel- en 
de verwarmingscapaciteit. 
 
2. “Cooler Type” 

 
De parameter “Cooler Type” selecteert het bouwmodel en de configuratie van het 
koelsysteem. 
 
Parameter 2 instellingen: 

 
Opm.: Als deze unit is uitgevoerd met een direct expansiesysteem, dan wordt de 
indeling van de compressoren / circuits / alarmen automatisch aangepast aan het 
bouwmodel van de Verdyn (het “Verdyn Type”). 

1. Verdyn Type  (Toegangsniveau: Supervisor) 
12  
25 2500m3/h (BASIS INSTELLING) 
37 3750m3/h 
50 5000m3/h 
62 - 
75 7500m3/h 
87 - 
100 - 

2. Cooler Type  (Toegangsniveau: Supervisor) 
OFF Geen additionele koeling aanwezig (BASIS INSTELLING) 
Liq. Vloeistof koeler aanwezig 
DX Directe expansie koeler aanwezig 



 

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

8 

 
3. “Heater Type” 
 
De parameter “Heater Type” selecteert het bouwmodel en de configuratie van het 
verwarmingssysteem. 
 
Parameter 3 instellingen: 

 
De parameters 3.1, 3.2 en 3.3 zijn alleen zichtbaar wanneer heater type “liquid” is 
configureerd. 

 

 

 
4. “Vrijgave Unit” 

 
De parameter “Vrijgave Unit” bepaalt of dat de unit vrijgegeven wordt door de 
tijdprogramma’s, Digitale ingang (DI-13) of door middel van het GBS (Gebouw 
Beheer Systeem). 
 
Parameter 4 instellingen: 

 
Opm.: Als de parameter “Vrijgave unit” ingesteld is als “Prog” of als “GBS”, dan 
functioneert digitale ingang 13 automatisch als overwerkcontact. 
  
5. “Temperatuur Regeling Type” 

 

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

3.1  PS Actief (Pressure Switch) (Toegangsniveau: Instal) 
NEE Pressure Switch software module niet actief (BASIS INSTELLING) 
JA Pressure Switch software module actief 

3.2  Pomp Actief (Toegangsniveau: Instal) 
NEE Pomp software module niet actief 
JA Pomp software module actief (BASIS INSTELLING) 

3.3  Boiler Actief (Toegangsniveau: Instal) 
NEE Boiler software module (warmte vraag) niet actief (BASIS INSTELLING) 
JA Boiler software module (warmte vraag) actief 

4. Vrijgave Unit (Toegangsniveau: Instal) 
Prog “AAN/UIT regeling” door middel van tijdprogramma’s (BASIS 

INSTELLING) 
Hardw “AAN/UIT regeling” door middel van digitale ingang (DI-13) 
GBS “AAN/UIT regeling” door middel van GBS (Modbus) 
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Met de parameter “Temperatuur Regeling Type” wordt bepaald welke 
temperatuurregeling gebruikt wordt. 
 
Parameter 5 instellingen: 

 
Opm.: Gedetailleerde informatie over de verschillende typen temperatuurregeling 
met de daarbij horende instellingen en variabelen is te vinden in hoofdstuk 5.1.0 van 
de bedieningshandleiding.  
 
6. “Flow Regeling Type” 

 
Met de parameter “Flow Regeling Type” wordt bepaald welke debietregeling gebruikt 
wordt. 
 
Parameter 6 instellingen: 

 
Opm.: Gedetailleerde informatie over de verschillende typen debietregeling met de 
daarbij horende instellingen en variabelen is te vinden in hoofdstuk 5.2.0 van de 
bedieningshandleiding. 
 
7. “Brand Alarm” 

 
De parameter “Brand Alarm” activeert of deactiveert de brand alarm software 
module. 

 
Parameter instellingen: 

 
8.  “Brand Type” 

 
De parameter “Brand Type” bepaalt: 
• of de digitale ingang wordt gebruikt als NC of als NO contact 

5. Temperatuur Regeling Type (Toegangsniveau: Instal) 
0 Setpunt T-inblaas, PI regeling o.b.v. stooklijn T-retour 
1 Setpunt T-inblaas, handmatig / GBS  (BASIS INSTELLING) 
2 Setpunt T-inblaas, extern analoog signaal (0-10V = 0-100,0°C middels AI-8 ) 
3 Setpunt T-inblaas, o.b.v. stooklijn T-inblaas 
4 Setpunt T-inblaas, PI regeling o.b.v. setpunt T-retour 
5 Setpunt T-inblaas, karakteristiek Tinblaas / T-retour 

6. Flow Regeling Type (Toegangsniveau: Supervisor) 
0 Setpunt qv, handmatig / GBS (BASIS INSTELLING) 
1 Setpunt qv, extern analoog signaal (0-10V = min - max [m3/h] middels AI-7 ) 
2 CO2 lucht kwaliteit regeling (2,5-7,5V = min - max [m3/h] middels AI-7 ) 
3 Setpunt kanaaldruk, handmatig / GBS  

7. Brand Alarm (Toegangsniveau: Instal) 
Actief Brand alarm software module geactiveerd (BASIS INSTELLING) 
Passief Brand alarm software module gedeactiveerd 
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• de bedrijfstoestand van de ventilatoren tijdens status brand 
 
Parameter instellingen: 

 
9. “GBS communicatie” 
 
De parameter “GBS com.” activeert of deactiveert de communicatie met het Gebouw 
Beheer Systeem middels een RS485 interface. 

 
Parameter 9 instellingen: 

 
De parameters 9.1, 9.2 en 9.3 zijn alleen zichtbaar wanneer “GBS com.” is 
geactiveerd.  

 

 

8. Brand Type (Toegangsniveau: Instal) 
0 NC Alarm contact (DI-12); Actie: Toevoerfan AAN and Retourfan AAN 

(BASIS INSTELLING) 
1 NC Alarm contact (DI-12); Actie: Toevoerfan UIT and Retourfan UIT 
2 NC Alarm contact (DI-12); Actie: Toevoerfan UIT and Retourfan AAN 
3 NC Alarm contact (DI-12); Actie: Toevoerfan AAN and Retourfan UIT 
4 NO Alarm contact (DI-12); Actie: Toevoerfan AAN and Retourfan AAN 
5 NO Alarm contact (DI-12); Actie: Toevoerfan UIT and Retourfan UIT 
6 NO Alarm contact (DI-12); Actie: Toevoerfan UIT and Retourfan AAN 
7 NO Alarm contact (DI-12); Actie: Toevoerfan AAN and Retourfan UIT 

9. GBS com. (Toegangsniveau: Supervisor) 
UIT Communicatie middels RS485 interface gedeactiveerd 
AAN Communicatie middels RS485 interface geactiveerd (BASIS 

INSTELLING) 

9.1 Protocol (Toegangsniveau: Supervisor) 
Modbu
s 

Modbus protocol (BASIS INSTELLING) 

Remot
e 

Remote Protocol Manufacturor 

Local Local Protocol Manufacturor 

9.2 Adres (Toegangsniveau: Instal) 
001 Adres regelaar in netwerk (BASIS INSTELLING) 
…  
207  

9.3 Baudrate (Toegangsniveau: Supervisor) 
1200 Bdps 
2400 Bdps 
4800 Bdps 
9600 Bdps 
19200 Bdps  (BASIS INSTELLING) 
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10. “Nachtventilatie” 
 
De parameter “Nachtventilatie” activeert of deactiveert de software module 
“Nachtventilatie”. 
  
Parameter 10 instellingen: 

 
Opm.: Gedetailleerde informatie over de verschillende voorwaarden, instellingen en 
variabelen uit deze softwaremodule is te vinden in hoofdstuk 3.5.0 van de 
bedieningshandleiding. 
 
11. “Set Time & Date” (Toegangsniveau: Supervisor) 

 
Door middel van de “Set Time & Date” variabelen kun je de actuele tijd en datum 
van de regelaar wijzigen. 

Setpunten wijzigen van de Verdyn 
 
Om in het setpunten menu te komen dien je eerst in te 
loggen als supervisor / instal. Als het wachtwoord 
correct is kom je in het hoofdmenu.  
Selecteer nu het menu item “5. Setpunten”.  
 
5. Setpunten 
 
Menu 5 geeft toegang tot de setpunten en variabelen 
welke op dat volgens de configuratie van de unit 
toegankelijk zijn. Welke setpunten en variabelen 
toegankelijk zijn hangt af van welke temperatuur- en 
debietregeling er geconfigureerd is. 
 
5.0.0 Setpunten Menu 
[Function: Select menu item] 
Selecteer nu de setpunten welke je wijzigen wil. 
Selecteer menu 5.1 voor het wijzigen van de setpunten 
van de temperatuurregeling en selecteer menu 5.2 voor 
het wijzigen van de setpunten van de debietregeling. 
 
Opm.: Gedetailleerde informatie over de verschillende typen regelingen met de 
daarbij horende instellingen en variabelen is te vinden in hoofdstuk 5. van de 
bedieningshandleiding. 
 

10. Nachtventilatie (Toegangsniveau: Instal) 
UIT Nachtventilatie software module gedeactiveerd 
AAN Nachtventilatie software module geactiveerd (BASIS INSTELLING) 
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Instellingen wijzigen Tijdprogramma / Vakantieschema 
 
Om in het tijdprogramma’s menu te komen dien je eerst 
in te loggen als supervisor / instal. Als het wachtwoord 
correct is kom je in het hoofdmenu.  
Selecteer nu het menu item “3. Tijdprogramma’s”. 
 
 
3. Tijdprogramma’s 
 
Menu 3 geeft toegang tot alle variabelen welke nodig 
zijn voor de vrijgave van de unit, dag- en nachtbedrijf, 
vertraagd opstarten en nachtventilatie. De actuele tijd 
en datum kan gewijzigd worden in dit menu 
 
3.0.0 Tijd menu 
[Function: Select menu item] 
3.1 – Klokprogramma 1 
3.2 – Klokprogramma 2 
3.3 – Vakantie perioden 
3.4 – Vertraagd opstarten 
3.5 – Nachtventilatie 
3.6 – Klok & Datum 
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Alarm code tabel 
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