
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HANDLEIDING 

Compact Cool 200 (LU34) 

 

Rental Units v5.3 2022  

 

Zie voor overige documentatie: 
http://www.oc-verhulst.nl/ 

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. 

http://www.oc-verhulst.nl/
http://www.oc-verhulst.nl/


 

Versie 5.3_2022 (26 januari 2022)         2  

Inhoudsopgave 

Inhoudsopgave ................................................................................................................................................... 2 

1. Voorwoord .................................................................................................................................................. 5 

2. Garantie ...................................................................................................................................................... 6 

3. Omschrijving van de Compact Cool ........................................................................................................... 7 

3.1. Uitvoeringsvormen .............................................................................................................................. 7 

3.2. Systeem principe Compact Cool ........................................................................................................ 7 

4. Onderhoud algemeen / veilig stellen .......................................................................................................... 8 

4.1. Onderhoud van de Compact Cool ...................................................................................................... 8 

5. Beschrijving van de componenten ............................................................................................................. 9 

5.1. Korte opsomming van de indeling van de kast................................................................................... 9 

5.2. (Luchtregel) kleppen ........................................................................................................................... 9 

5.3. Filter .................................................................................................................................................... 9 

5.3.1. Onderhoud filter .......................................................................................................................... 9 

5.4. Ontdooiverwarmer (water) ................................................................................................................ 10 

5.5. Koelbatterij ........................................................................................................................................ 10 

5.5.1. Onderhoud 5.4 & 5.5 ................................................................................................................ 10 

5.6. Lekbak .............................................................................................................................................. 10 

5.6.1. Onderhoud lekbakken .............................................................................................................. 11 

5.7. Druppelvanger/afscheider ................................................................................................................ 11 

5.7.1. Onderhoud druppelafscheider .................................................................................................. 11 

5.8. Sifon .................................................................................................................................................. 11 

5.8.1. Onderhoud sifons ..................................................................................................................... 11 

5.9. Ventilator ........................................................................................................................................... 11 

5.9.1. Onderhoud ventilator ................................................................................................................ 12 

5.10. Omkasting ..................................................................................................................................... 12 

5.10.1. Onderhoud omkasting .............................................................................................................. 12 

5.11. Bedieningspaneel ......................................................................................................................... 13 

5.11.1. Onderhoud bedieningspaneel .................................................................................................. 13 

5.12. Schakelpaneel .............................................................................................................................. 14 

5.12.1. Onderhoud elektrische apparatuur en schakelaars.................................................................. 14 

6. Onderhoudsschema voor bedieningspersoneel + gekwalificeerd personeel ........................................... 15 

6.1. Beschadigde of ontbrekende pictogrammen .................................................................................... 16 

7. Meet en regeltechniek .............................................................................................................................. 17 

7.1. Lucht aanzuigtemperatuur opnemer: ............................................................................................... 17 

7.2. Lucht toevoertemperatuur (intern/extern) opnemer:......................................................................... 17 

7.3. Vloeistof toevoer / retour temperatuur opnemer:.............................................................................. 17 

7.4. Tweestanden schakelaar (start/stop): .............................................................................................. 17 



 

Versie 5.3_2022 (26 januari 2022)         3  

7.5. Bedieningspaneel: ............................................................................................................................ 17 

7.6. Ventilatoren:...................................................................................................................................... 17 

7.7. Drieweg klep: .................................................................................................................................... 17 

7.8. Ontdooicyclus: .................................................................................................................................. 18 

7.9. tERA Portal: ...................................................................................................................................... 18 

7.10. Foutmeldingen meet- en regeltechniek: ....................................................................................... 18 

7.10.1. Vuilfilter melding | niet urgent: .................................................................................................. 18 

7.10.2. Storing melding: ........................................................................................................................ 18 

7.10.3. Status melding: ......................................................................................................................... 18 

7.10.4. Ontdooicyclus actief: ................................................................................................................ 19 

8. Opstelling en installatie ............................................................................................................................. 20 

8.1. Voorbereidingen ............................................................................................................................... 20 

8.2. Aflevering en transport ..................................................................................................................... 20 

8.2.1. Verticaal transport..................................................................................................................... 20 

8.2.2. Horizontaal transport ................................................................................................................ 21 

8.3. Tijdelijke opslag ................................................................................................................................ 21 

8.4. Definitieve plaatsing ......................................................................................................................... 22 

8.5. Installatie ........................................................................................................................................... 22 

8.6. Inbedrijfstelling .................................................................................................................................. 23 

8.7. Controle voor inbedrijfstelling ........................................................................................................... 23 

9. Starten ...................................................................................................................................................... 24 

9.1. Buitenbedrijfstelling .......................................................................................................................... 24 

10. Veiligheid .............................................................................................................................................. 25 

10.1. Algemene veiligheidsvoorschriften ............................................................................................... 25 

10.2. Wettelijke verplichtingen ............................................................................................................... 25 

10.3. Veiligheidsmaatregelen ................................................................................................................ 26 

11. Display instructie .................................................................................................................................. 27 

11.1. Grafisch bediendisplay ................................................................................................................. 27 

11.2. Display en bedientoetsen ............................................................................................................. 28 

11.3. P&ID-schema ................................................................................................................................ 29 

11.4. IO-lijst C.PCOe Mini ..................................................................................................................... 30 

11.5. Gebruikersinterface met display ................................................................................................... 31 

11.5.1. Functietoetsen .......................................................................................................................... 31 

11.5.2. Aanpassen van het contrast ..................................................................................................... 31 

11.5.3. Alarmmeldingen ........................................................................................................................ 32 

11.6. Selectie van menu's ...................................................................................................................... 32 

11.7. Hoofdmenu en opstarten .............................................................................................................. 33 

11.8. Aan-/Uitschakelen van de unit ...................................................................................................... 34 

11.9. Setpoint ......................................................................................................................................... 35 



 

Versie 5.3_2022 (26 januari 2022)         4  

11.9.1. Setpoint temperatuur ................................................................................................................ 35 

11.9.2. Setpoint snelheid ...................................................................................................................... 35 

11.9.3. Setpoint spanning ..................................................................................................................... 35 

11.9.4. Instelling ontdooien ................................................................................................................... 35 

11.9.5. Handmatige modus .................................................................................................................. 36 

11.10. Informatie ...................................................................................................................................... 37 

11.11. Tabel alarmmeldingen .................................................................................................................. 39 

11.12. Overige functies ............................................................................................................................ 41 

11.12.1. Indicatielampjes aangesloten op digitale output ................................................................... 41 

11.12.2. Sensor toevoerlucht – Automatische selectie ...................................................................... 41 

11.13. Menu instellingen <<Programmeren>> ........................................................................................ 41 

11.13.1. Fan ........................................................................................................................................ 41 

11.13.2. Belimo ................................................................................................................................... 41 

11.13.3. Belimo ................................................................................................................................... 42 

11.13.4. Configuratie van de unit ........................................................................................................ 42 

11.13.5. Alarm .................................................................................................................................... 42 

 
 
 
 
 
 
  



 

Versie 5.3_2022 (26 januari 2022)         5  

 Voorwoord  

Lees voor het in werking stellen van de Compact Cool deze handleiding goed door. Maak u met de werking 
en de bediening van het apparaat goed vertrouwd en volg de gegevens aanwijzingen stipt op.  
 
Deze handleiding bevat belangrijke aanwijzingen voor het inbedrijfstellen van uw Compact Cool. Tevens zijn 
belangrijke aanwijzingen opgenomen om u tijdens het gebruik van de unit te behoeden voor mogelijke 
ongevallen en om beschadigingen van de unit te voorkomen. Bovendien is informatie met betrekking tot het 
onderhoud van de Compact Cool opgenomen teneinde een storingsvrij functioneren te bevorderen.  
 
Ter verduidelijking zijn belangrijke items dikgedrukt aangeven inclusief de tekst “Let op!”. Dit zijn belangrijke 
aanwijzingen die u mogelijk voor gevaar behoeden of betrekking hebben op gevaar voor het beschadigingen 
van de unit. Neem alle op- en aanmerkingen ter harte.  
 
Indien u vragen heeft of nadere uitleg wenst aangaande specifieke onderwerpen die op de unit betrekking 
hebben, aarzelt u dan niet contact op te nemen met één van onze medewerkers (afdeling Onderhoud & 
Renovatie, bereikbaar via +31(0)416-672 200).  
 
De in deze gebruiksaanwijzing gepubliceerde gegevens zijn gebaseerd op de meest recente informatie. Zij 
worden verstrekt onder voorbehoud van latere wijzigingen. OC Verhulst behoudt zich het recht voor, ongeacht 
welk moment, de constructie en/of uitvoeringen van onze Compact Cool te wijzigen zonder voorafgaande 
kennisgeving of verplichting eerder gedane leveranties dienovereenkomstig aan te passen.  
 
 
De Compact Cool wordt in vier versies geleverd: Compact Cool 50, Compact Cool 50E, Compact Cool 100 en 
Compact Cool  200.  
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 Garantie  

Voor de garantie op de Compact Cool zijn de algemene voorwaarden van de NVKL van toepassing. 
 
De garantie vervalt onmiddellijk en van rechtswege indien: 
 
Service en onderhoud niet strikt volgens de voorschriften worden uitgevoerd, reparaties niet door OC Verhulst 
personeel worden uitgevoerd ofwel uitgevoerd zijn zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OC 
Verhulst.  
 
Wijzigingen aan de apparatuur zijn aangebracht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OC 
Verhulst.  
 
Instellingen en beveiligingen zijn gewijzigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OC Verhulst.  
 
Niet originele onderdelen of andere dan het voorgeschreven koudemiddel of smeermiddelen worden gebruikt.  
 
De apparatuur niet volgens de plaatsings- en installatie-instructie is geplaatst en/of aangesloten.  
 
De apparatuur onoordeelkundig, onjuist, onachtzaam of niet in overeenstemming met zijn aard en/of 
bestemming wordt gebruikt.   
 
In voornoemde gevallen is OC Verhulst gevrijwaard van eventuele productaansprakelijkheid claims. Bij een 
garantieaanspraak dient altijd het ordernummer van de desbetreffende unit vermeld te worden. 
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 Omschrijving van de Compact Cool  

De Compact Cool is een luchttoevoer apparaat met een koud waterblok. Deze unit is speciaal ontwikkeld voor 
het inblazen van frisse (buiten)lucht in feesttenten en tijdelijke koeling in bijvoorbeeld laboratoria. De Compact 
Cool maakt gebruikt van een externe koelmachine. De Compact Cool zet het koude water om in frisse, koele 
lucht.  
 
De Compact Cool kan toegepast worden in een omgeving tot 50° graden Celsius.  
 
De Compact Cool heeft primair een koud water aansluitingen maar heeft tevens de mogelijkheid om met een 
warm water aansluitingen uitgerust te worden om bijvoorbeeld de koelbatterij te ontdooien. De Compact Cool 
is met een elektra stekker aan te sluiten. 
  

Compact Cool 200 32A 3P 
 
 

3.1. Uitvoeringsvormen  

De Compact Cool 200 heeft een nominaal vermogen van 200 kW, maximale koelcapaciteit 25.000 m3/h en is 
geschikt voor zowel binnen als buiten opstelling. 
  
  

3.2. Systeem principe Compact Cool  

 

 
 
  

Compact Cool 200 (LU34)  
D01 Buitenlucht aanzuig klep (handbediend) 
TT01 Buitenlucht aanzuig temperatuur 
ΔP Delta – P vuil filter schakelaar 
Filter Filter 
Coil Batterij 
MV01 Belimo 3 wegklep 
TT04 Retour water temperatuur 
TT05  Toevoer water temperatuur 
TT02 Toevoerlucht temperatuur (intern) 
TT03 Toevoerlucht temperatuur (extern) 
F01 & F02 & F03 & F04 Ventilatoren 4 stuks (Compact Cool 200) 
D02 Toevoerlucht klep (handbediend) 
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 Onderhoud algemeen / veilig stellen  

Op de Compact Cool is een waarschuwing aangebracht met de tekst: “voor openen unit veiligstellen”. Hiermee 
wordt bedoeld dat u alvorens de unit te openen voor service of onderhoudswerkzaamheden de unit met behulp 
van de hoofdschakelaar uitschakelt en de hoofdschakelaar in de “uit-stand” vergrendelt met behulp van een 
hangslot. Op deze wijze voorkomt u dat tijdens de werkzaamheden een gevaarlijke situatie ontstaat doordat 
de unit weer in bedrijf geschakeld wordt. Door de hoofdschakelaar uit te schakelen en te vergrendelen 
voorkomt u dit soort risico.  
 
 

4.1. Onderhoud van de Compact Cool  

Regelmatig en zorgvuldig onderhoud van uw Compact Cool is essentieel voor langdurig, efficiënt en 
storingsvrij functioneren. Een aantal onderhoudswerkzaamheden kunt u zelf uitvoeren, zie hiervoor hoofdstuk 
6. Het onderhoud dient door daartoe bevoegd en gekwalificeerd personeel te worden uitgevoerd, zie hiervoor 
hoofdstuk 6. Voor het onderhoud kunt u gebruik maken van de serviceorganisatie van OC Verhulst, die u 
hiervoor een onderhoudscontract aanbiedt. Indien u gebreken en/of afwijkingen constateert meldt dit dan direct 
aan onze service organisatie. Bij zo een melding is het belangrijk, dat u het ordernummer van de unit vermeldt 
(dit nummer is aangegeven op de typeplaat van de unit). Raadpleeg bij de controlewerkzaamheden zo nodig 
het elektrisch schema. 
 
De inspectieschema's in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld als een richtlijn voor de 
onderhoudswerkzaamheden. OC Verhulst staat niet in voor de volledigheid van deze informatie en kan daarom 
geen aansprakelijkheid aanvaarden voor mogelijke onvolkomenheden! 
 
! LET OP: 

Bij handelingen of werkzaamheden aan de unit moet ten alle tijden de hoofdschakelaar van 
de unit uitgeschakeld en vergrendeld zijn!  

 
! LET OP:  

Bij een op een dak opgestelde unit moet bij het openen en sluiten van servicedeuren rekening 
gehouden worden met het effect van windvlagen. 
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 Beschrijving van de componenten   

5.1. Korte opsomming van de indeling van de kast.  

Van voor naar achter in de luchtrichting gezien.  
- Omkasting met 4x platte tuiten (500 mm)  

o Lucht aanzuig aansluiting 
o Waterzijdige aansluiting d.m.v. Bauer koppeling kogelkraan. (koud / warm water)  

 Optioneel een water aansluiting t.b.v. de ontdooi verwarmer  
- 4x luchtregel kleppen 
- Aanzuigfilter G4  
- Drieweg koud watersysteem  
- Koelbatterij incl. ontdooiverwarmer  

o kunststof lekbak 
o druppelvanger 
o sifons 

- 4 ventilatoren  
o Direct gedreven gelijkstroommotoren EC 
o Via de zijkant uitneembaar 

- 4x luchtregel kleppen 
- Omkasting met 4x platte tuiten (500mm) 

o Voor bevestiging slangen inblaas 
- Bedieningspaneel (achter kunststof, doorzichtig paneel)  

o Van buitenaf bereikbaar 
- Schakelpaneel achter gesloten deur (CE)  

o Alleen te openen met speciaal gereedschap 
 
De kleppen van de Compact Cool 200 hebben handmatige bediening met vastzet mogelijkheid. Elektra 
aansluiting (32 ampère) Menneke stekker, 5 polig zonder 0. In de volgende sub hoofdstukken worden alle 
componenten apart benoemd en het benodigde onderhoud aangegeven.  
 
  

5.2. (Luchtregel) kleppen 

De buitenlucht aanzuig is standaard voorzien van een kleppenregister met handbediening en 
vastzetinrichting. De kleppen in de retourlucht zijn ook handbediening met vastzetinrichting. De kleppen zijn 
standaard contra roterende kleppen met een aluminium omkasting, aluminium klepbladen en kunststof 
onderhoudsvrije aandrijving.  

5.2.1. Onderhoud kleppen   
De kleppenregisters moeten regelmatig gecontroleerd worden op goede werking en slijtage.  
 
 

5.3. Filter 

Het aanzuigfilter is een G4 filter bestaande uit geplisseerd filtermateriaal met een metalen kader. De filters 
zijn gemonteerd in een metalen schuifprofiel.  
 

5.3.1. Onderhoud filter 

De filters dienen vervangen te worden zodra de gespecificeerde eindweerstand wordt bereikt. Een niet 
urgente storingsmelding op het display van de Compact Cool geeft aan dat de filters vervangen moeten 
worden. Vervang de filters door nieuwe exemplaren van hetzelfde type, let op correcte plaatsing en veilige 
(werk) omstandigheden.     
 
Bij het vervangen van de filters dient u tevens de filtersectie te reinigen.  
 
Controleer de aanwezige drukopnemers op de juiste werking. 
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!LET OP:  
Wees voorzichtig bij het vervangen van filters. In het filter kunnen zich stoffen van 
chemische, biologische of microbiologische aard verzameld hebben. Deze stoffen kunnen 
gezondheidsbedreigend zijn. Tevens kan dit als residu op de bodem van de sectie terecht 
komen. Maak altijd gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsbril, 
handschoenen en P2 stofmasker), gooi nooit met filters, verpak de vuile filters vóór 
verplaatsing (in doos of zak). Bij erg droge stoffige omstandigheden kan het wenselijk zijn de 
filters enigszins te bevochtigen alvorens ze te verwijderen. Verwerk de gebruikte filters altijd 
als chemisch afval.  

 
 

5.4. Ontdooiverwarmer (water) 

De ontdooiverwarmer is geïntegreerd in de batterij en is alleen geschikt voor het ontdooien van de batterij. 
Deze dient aangesloten te worden op een externe warm water voorziening. 
 
De externe warmwatervoorziening kan geregeld worden door een bedieningsdrukknop op het schakelpaneel 
of door een vrijgave van een kloksignaal van de regelaar. Zie ook bediening regeling hoofdstuk 11. 
 
In gebruik bij vorstgevaar dient er altijd een water/glycol mengsel toegepast te worden.  
 
Na gebruik (einde verhuur periode) de verwarmer doorblazen met perslucht om eventueel achtergebleven 
medium uit het systeem te verwijderen, dit om bevriezing te voorkomen. 
 
 

5.5. Koelbatterij 

Aan de voorkant van de Compact Cool is een drieweg koud watersysteem gemonteerd. Dit systeem zorgt 
ervoor dat de gewenste luchtintrede condities van de unit bewerkstelligd worden.  
 
Het drieweg mengsysteem is geschikt voor water als water/glycol mengsel. Dit kan zowel warm als koud 
zijn. Het debiet kan door middel van kleppen geregeld worden via het regelsysteem van de unit. 
 
LET OP! 

In gebruik bij vorstgevaar dient er altijd een water/glycol mengsel toegepast te worden.  
 
De drieweg mengklep van de koelbatterij wordt door PLC bestuurd.  
 

5.5.1. Onderhoud 5.4 & 5.5 

De koeler aan de voorzijde is bereikbaar door het verwijderen van de filters Jaarlijks dient u de elementen te 
controleren op verontreinigingen, zo nodig elementen te reinigen met behulp van hogedruk waterstraal of 
perslucht, waarbij beschadiging van de lamellen voorkomen dient te worden. Eventuele beschadigingen 
herstellen met een z.g. “Lamellenkam”. 
 
Let bij het onderhoud aan elementen op de gevaren van het toegepast medium, een neutrale temperatuur is 
gewenst en het medium dient voldoende afgekoeld te zijn. Ook na het af-/uitschakelen van de verwarmer 
(respectievelijk koeler), kan het element nog geruime tijd heet (respectievelijk koud) blijven. 
 
LET OP!  

Bij het afkoppelen van zowel de batterij als de ontdooiverwarmer moet de batterij waterzijdig 
afgetapt worden of vorstvrij worden opgeslagen.  

 
 

5.6. Lekbak  

De Lekbak onder de koeler verzamelt het condenswater wat van de koeler afloopt, inclusief vuil. 
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5.6.1. Onderhoud lekbakken   

In lekbakken van koelers verzamelt zich vuil, mogelijk inclusief stoffen van biologische of microbiologische 
aard. Deze stoffen kunnen een bedreiging voor de gezondheid vormen. Wees daarom voorzichtig bij het 
reinigen van deze lekbakken. De lekbak onder de koeler dient u te controleren op vervuiling en eventueel te 
reinigen. 
 
 

5.7. Druppelvanger/afscheider  

De druppelvanger is gemonteerd aan het einde van de lekbak om condenswater van het koelelement tegen 
te houden. De druppelvangen geleidt dit naar de lekbak.  
 

5.7.1. Onderhoud druppelafscheider 

De druppelafscheider halfjaarlijks controleren op verontreinigingen, zo nodig demonteren en schoonmaken. 
 
 

5.8. Sifon  

De condens afvoer (lekbak) dient met behulp van de bijgeleverde onderdruksifon uitgevoerd te worden. 
Deze sifon dient als waterafsluiting om mogelijke nare geurtjes te voorkomen en om mogelijk overtollig water 
uit de lekbak af te voeren. 
 

5.8.1. Onderhoud sifons  

De onderdruk sifon (terugslagklep van siliconen rubber) dient gereinigd te worden. Let op een juiste 
montage. Zie plaatje. 

  
 
 
 

5.9. Ventilator  

De luchtstroom door de warmtewisselaars wordt verzorgd door direct aangedreven plugventilatoren met EC 
motoren. De ventilatoren zijn toerengeregeld door middel van een draaiknop welke is ondergebracht op het 
bedieningspaneel. 

Pos nummer Omschrijving 
1-2-3 3 delige koppeling 
4 membraanzitting 
5 Siliconen membraan  
6  Verloopring 32-25 
7 PVC buis 32 L=40 / L=260 
8 PVC knie 32 
9 PVC buis 25 L=50 
10 Slangpilaar PVC 32 lijm 30 slang 
11 Vlakke ring (rubber) 
12 Simplex plug  5/4” 
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De aansturing van de ventilatoren wordt verzorgd door de PLC en communiceert via ModBus.   
 
Doordat er EC motoren toegepast worden bestaat er geen kans dat de ventilatoren verkeerd om draaien. Let 
op er is wel een lekstroom aanwezig. 
 

 
 
! LET OP: 

Bij handelingen of werkzaamheden 
aan de unit moet ten alle tijden de 
hoofdschakelaar van de unit 
uitgeschakeld en vergrendeld zijn!  

 
 
 
! LET OP: 

Na het uitschakelen van de 
voedingsspanning zal het nog enige 
tijd duren voordat de ventilatoren 
volledig tot stilstand zijn gekomen. 
Houd hier rekening mee bij het openen van de service deuren/-luiken! 

 

5.9.1. Onderhoud ventilator  

De waaier van de ventilator eventueel reinigen. Let hierbij op dat het op de waaier aanwezige uitbalanceer 
gewicht niet verplaatst of verwijderd wordt. 
 
De waaier controleren op onbalans. De onbalans is merkbaar als de Compact Cool aan de buitenzijde 
merkbaar trilt. In dit geval de ventilator uitbouwen en opnieuw laten balanceren. De mogelijkheid bestaat ook 
om dit door een gespecialiseerd bedrijf op locatie uit te laten voeren. 
 
Bedrading controleren. 
 
De motor is onderhoudsvrij. 
 

5.10. Omkasting  

De omkasting van de Compact Cool bestaat uit dubbelwandige (zg. sandwich) panelen van Sendzimir 
verzinkt plaatstaal van 1 mm dik en is standaard voorzien van een in- en uitwendige 100µ poedercoating in 
RAL7035. 
 
De omkasting heeft een wanddikte van circa 50 mm. De Isolatie bestaat uit geëxpandeerd isolatiemateriaal 
en is volvlak verlijmd aan de binnen- en buitenplaat van het sandwichpaneel. 
 
De omkasting is voorzien van 2 x 4 aansluitingen voor luchtaanzuig en luchtinblaas. Alle aansluitingen zijn 
rond 500 mm.   
 

5.10.1. Onderhoud omkasting  

De omkasting dient periodiek inwendig en uitwendig geïnspecteerd en indien nodig gereinigd te worden met 
een niet agressief schoonmaakmiddel. Beschadigde coating bijwerken of opnieuw aanbrengen. 
 
Alle inspectie deuren/luiken op goede afdichting controleren en eventueel de rubbers behandelen tegen 
kleven en eventueel vervangen bij beschadigingen. Het dak op beschadigingen en lekdichtheid controleren 
en indien nodig bijwerken. 
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5.11. Bedieningspaneel  

Het bedieningspaneel is geplaatst onder het schakelpaneel (via de deur onder het luik onder het 
schakelpaneel). 

 
 
Meer informatie over het bedieningspaneel en de bediening hiervan vindt u in hoofdstuk 11 (Display 
instructie).  
 

5.11.1. Onderhoud bedieningspaneel  

Het bedieningspaneel dient enkel periodiek uitwendig gereinigd te worden met een niet agressief 
schoonmaakmiddel. Inspecteren van het paneel en indien nodig beschadigingen melden en laten repareren 
door OC Verhulst.  
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5.12. Schakelpaneel   

Het schakelpaneel is volledig uitgevoerd volgens NEN-EN-60204-1. Bij aflevering van de Compact Cool 
bevindt het elektrisch schema zich in het logboek (binnenkant service deur/luik). 
 

  
 
De elektrische aansturing vindt plaats door de in het schakelcompartiment ondergebrachte besturing. 
 
Raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van het besturingssysteem dat in uw unit is toegepast (en eventueel 
ook het elektrisch schema) voor details over de werking en het resetten van de diverse beveiligingen. 
 
! LET OP: 
Werkzaamheden aan de elektrische installatie mogen alleen door daartoe opgeleid en gecertificeerd 
personeel worden uitgevoerd.  
 

5.12.1. Onderhoud elektrische apparatuur en schakelaars 

Het onderhoud hieraan beperkt zich in hoofdzaak tot het minimaal twee maal per jaar verwijderen van stof 
en vuil en, indien nodig, het reinigen van de contacten. Daarnaast dient periodiek het functioneren van de 
meet- en regelapparatuur gecontroleerd te worden. 
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 Onderhoudsschema voor bedieningspersoneel + gekwalificeerd 
personeel   

Te controleren onderdelen van de Compact Cool Aantal inspecties per 
jaar * 

(lucht regel) kleppen  
Controleer de kleppen op goede werking en slijtage Regelmatig 
Controleer de toestand van het kleppenregister (vuil, afsluiten, aandrijving) 2 
  
Filters  
Controleer het drukverschil over de filters, vervang de filters indien nodig 2 
Controleer de bevestiging van de filters (lekkage) 2 
  
Koelelementen (of verwarmer)  
Controleer elementen op verontreinigingen, waar nodig reinigen 1 
Controleer de toestand van het element (vuil, lekkage, corrosie, belemmeringen) 2 
Controleer de toestand van de lekbak (vuil, afvoer, lekkage) en sifon 2 
Controleer de toestand van de warmtewisselaar (vuil, lekkage, corrosie, belemmeringen) 1 
Reinig de warmtewisselaar met een zachte borstel 1 
Controleer de toestand van de lekbak (vuil, afvoer, lekkage) en sifon, reinig indien nodig 1 
  
Ventilatoren  
Controleer de toestand van de ventilatoren (vuil, corrosie, asspeling, onbalans) 1 
Reinig de ventilatorwaaiers en eventueel de aandrijving 1 
Controleer de opstelling op goede luchtstroom (valwinden, dode hoek, kortsluiting, aanzuig 
rookgassen) 1 

Controleer de bevestigingsbouten op vastzitten 1 
Controleer de elektrische aansluitingen op vastzitten 1 
  
Bedieningspaneel / schakelpaneel  
Controleer of het schakelcompartiment schoon en droog is 2 
Controleer de toestand van de kabels (verteerd, verbrand, beschadigd) 2 
Controleer de toestand van de isolatie (vuil, vocht, beschadiging) 2 
Controleer of het schakelcompartiment schoon en droog is 1 
Controleer de toestand van de schakelaars (vuil, corrosie) 1 
Controleer de toestand van de contacten (vuil, corrosie, verbranden) 1 
Controleer alle aansluitingen op vastzitten 1 
Controleer de toestand van de kabelisolatie (verteerd, verbrand, beschadigd) 1 
Controleer de instellingen van de thermische beveiligingen 1 
Controleer de toestand van de smeltzekeringen (vastzitten, waarde) 1 
  
Algemeen  
Controleer de opstelling van de unit (trillingdempers, fundatie, waterpas?) 1 
Controleer de toestand van de omkasting (vastzitten, vuil, corrosie) 1 
Controleer de toestand van de isolatie 1 
Controleer of alle pictogrammen nog aanwezig zijn 1 

* of na iedere verhuurperiode  
 
1 maal per jaar onderhoud door gekwalificeerd personeel   

• controleer de toestand van de warmtewisselaar (vuil, lekkage)  
• controleer het drukverschil over de filters, vervang de filters indien nodig 
• controleer de bevestiging van de filters (lekkage)  
• controleer de toestand van de ventilatoren (geluid, vuil, temperatuur, corrosie)  
• controleer de stroomsterkte van de ventilatoren (stroomsterkte zie het elektrisch schema) 
• controleer het functioneren en de instelling van de “vervuild filter signalering” beveiliging 
• controleer de in de besturing opgenomen beveiligingsfuncties (zie hiervoor de gebruiksaanwijzing 

van de besturing)  
 
! LET OP: 
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Wanneer u het functioneren van beveiligingen controleert door aansluitingen op de 
klemmenstrook los te nemen, zorgt u er dan voor dat de aansluitingen weer op de 
oorspronkelijke wijze worden gemaakt, en dat alle aansluitingen ook goed vast zitten. 

 

6.1. Beschadigde of ontbrekende pictogrammen  

De Compact Cool is standaard voorzien van de volgende pictogrammen:  
- locatie schakelpaneel  
- let op draaiende delen  
- veilig stellen voor openen  
- type plaat OC Verhulst 

 

 
  

 
 
 
Ontbrekende of beschadigde pictogrammen moeten opnieuw aangebracht worden. 
 
Handel bij het aanbrengen van pictogrammen als volgt: 

• Maak de ondergrond schoon met een niet agressief ontvettingsmiddel. 
• Verwarm dit gedeelte met een föhn totdat het handwarm is. 
• Verwijder het schut vel en plak het pictogram op de juiste plaats. 
• Druk het pictogram vast en zorg dat er geen luchtbellen onder komen. 

 
Na het aanbrengen de lijm laag 24 uur laten uitharden alvorens het pictogram met water en/of 
reinigingsmiddelen in contact te brengen. 
 

  

Elektrische spanning Roterende delen 
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 Meet en regeltechniek  

In de Compact Cool zijn de componenten ten behoeve van meet- en regeltechniek geïntegreerd. De 
regelstrategie wordt bepaald door via de software koeling of verwarming te selecteren.  
 
Voor de meet- en regeltechniek verwijzen wij naar de meegeleverde gebruikershandleiding van het betreffende 
product, zie hiervoor ook onze website www.oc-verhulst.nl. 
 
Bij OC Verhulst units die frequentie geregeld worden of zijn voorzien van EC technologie kan als extra 
beveiliging gebruik worden gemaakt van aardlekschakelaars, nul aarding of aarding, mits de lokale veiligheid 
voorschriften in acht worden genomen. Een aardingsfout kan in de ontladingsstroom een gelijkstroom 
veroorzaken. Gebruik geen aardlekschakelaars van het type A, aangezien deze niet geschikt zijn voor DC-
aardlekstromen. Als aardlekschakelaars worden gebruikt, dienen deze te voldoen aan de lokale voorschriften. 
De toegepaste aardlekschakelaars moeten geschikt zijn voor het beschermen van een installatie met een 
gelijkstroom (DC) in de aardlekstroom (3-fase gelijkrichtbrug). Bovendien moeten ze geschikt zijn voor een 
hoge lekstroom en voor een korte ontladingsstroom bij het inschakelen. 
 
 

7.1. Lucht aanzuigtemperatuur opnemer: 

Temperatuur opnemer wordt gemonteerd in de ruimte tussen buitenlucht aanzuigkleppen en filters. 
 
 

7.2. Lucht toevoertemperatuur (intern/extern) opnemer: 

De interne temperatuur opnemer wordt gemonteerd in de ruimte tussen de ventilatoren en toevoer kleppen. 
Tevens is er via een aansluiting buiten op de kast een externe temperatuur sensor aan te sluiten. Wanneer 
deze wordt aangesloten veranderd de regelstrategie automatisch naar externe temperatuur opnemer. 
 
 

7.3. Vloeistof toevoer / retour temperatuur opnemer: 

Voor een flow controle wordt er een temperatuur opnemer gemonteerd op de toevoer en retour leidingen van 
de coil. 
 
 

7.4. Tweestanden schakelaar (start/stop): 

Via de tweestanden schakelaar zijn de ventilatoren en de drieweg klep in of uit te schakelen. Optioneel is het 
mogelijk om de unit met een tijdschema aan te sturen (zie ontdooicyclus).  
 
 

7.5. Bedieningspaneel: 

Via het bedieningspaneel is alles in te stellen. In het hoofdscherm zijn de belangrijkste data te vinden. 
Snelheid ventilatoren, aansturing drieweg klep en setpunt temperatuur.  
 
 

7.6. Ventilatoren: 

De ventilatoren worden aangestuurd via een potmeter (0-100%) en een tweestanden schakelaar stop /start). 
De regelaar vertaald dit naar de EC- ventilator via ModBus en wordt hierdoor aangestuurd. 
 
 

7.7. Drieweg klep:  

De klep wordt aangestuurd via 0-10V. De sturing wordt gebaseerd op een PI regeling met setpunt en lucht 
toevoertemperatuur of ruimte temperatuur. 
 

http://www.oc-verhulst.nl/
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7.8. Ontdooicyclus: 

Ontdooicyclus wordt handmatig gestart via een druk knop. Bij de eerste keer de knop te hebben ingedrukt 
start de ontdooicyclus van 10 minuten. Na elke keer drukken komen er 10 minuten bij. De tijd is van het 
display af te lezen. De drukknop 5 seconde inhouden reset de ontdooicyclus en wordt de standaard 
regelstrategie weer opgestart. Tijdens de ontdooicyclus zal de ventilator naar een procentueel percentage 
van het toerental worden teruggevoerd wat ingesteld is in de regelaar. 
 
De ontdooicyclus is ook als tijdschema in te stellen. Via het display kan een duur tijd worden ingesteld en 
acht verschillende start tijden. De unit gaat dan aan, voor de duur zoals ingesteld, op het ingestelde tijdstip. 
Deze gaat automatisch uit (na de duur) en weer aan op het volgende ingestelde tijdstip.  
 
 

7.9. tERA Portal: 

Op de Carel regelaar kan een tERA portal worden aangesloten. De tERA portal is een GPRS box waardoor 
er op afstand alles is af te lezen en te bedienen. Tevens is het mogelijk om te loggen (grafieken, tabellen). 
 
 

7.10. Foutmeldingen meet- en regeltechniek: 

Het display heeft de mogelijkheid om drie lampen aan te zetten: groen, oranje en rood. De verschillende 
combinaties zijn foutmeldingen of een bevestiging van het in bedrijf zijnde.  
 

 
Aan Aan Uit Uit Uit 

 
Uit Aan Aan Uit Uit 

 
Uit Uit Aan Aan Uit 

 Unit is aan.  
 
 

Werkt volgens 
instellingen. 

Unit is aan.  
 
 

Niet urgente 
vuilfilter melding. 

Unit is buiten 
werking.  

 
Vuilfilter & 

Urgente storing. 

Unit is buiten 
werking.  

 
Urgente storing. 

Unit is 
uitgeschakeld. 

 
 

7.10.1. Vuilfilter melding | niet urgent: 

Delta-P schakelaar over het filter. Wanneer weerstand te hoog is zal de schakelaar inkomen en een oranje 
lampje laten branden genaamd ‘Filter´.  
  

7.10.2. Storing melding: 

Alle storingen zullen worden weergegeven via een rode lamp genaamd ‘error’.  Deze errors kunnen 
handmatig, automatisch of op afstand (wanneer tERA box aanwezig) worden gereset. 
 

7.10.3. Status melding: 

Wanneer de 2 standen schakelaar start/stop is in ingeschakeld en er is geen urgente storing zal deze actief 
zijn. Wanneer er een urgente storing is zal de storing lamp actief zijn en de status uit (unit zal uitschakelen). 
Bij een niet urgente storing zal de storing en status melding actief zijn en draait de unit door. 
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7.10.4. Ontdooicyclus actief: 

Lamp actief wanneer ontdooicyclus actief is. Tevens af te lezen van het display van de Carel regelaar 
(aflopende timer). 
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 Opstelling en installatie  

! LET OP: 
Dit hoofdstuk bevat belangrijke aanwijzingen betreffende het veilig installeren van uw 
Compact Cool! 

 
8.1. Voorbereidingen 

Voor de opstelling van Compact Cool zijn de volgende voorbereidingen van belang: 
- De unit is ontworpen voor zowel binnen als buitenopstelling.  
- De Compact Cool dient geplaatst te worden op een stabiele ondergrond. 
- De opstelling dient zodanig uitgevoerd te worden, dat er voldoende ruimte voor controle- en 

servicewerkzaamheden rondom de unit aanwezig is. Hierbij moet in het oog gehouden worden, dat 
er veilig gewerkt moet kunnen worden. Hiervoor is een vrije ruimte van minimaal 1 meter aan de 
inspectiezijde nodig. Bovendien is vrije ruimte noodzakelijk voor ongestoorde lucht toe- en afvoer. 
Daarnaast is aandacht nodig voor voorkoming van luchtkortsluiting tussen inblaas en aanzuig, en 
dient aandacht geschonken te worden aan de aanzuig van verse buitenlucht (geen 
dakafzuigventilatoren of andere uitlaatopeningen in de directe nabijheid van de aanzuigopening). 

- De ondergrond dient zodanig uitgevoerd te zijn, dat de unit waterpas kan worden opgesteld, dat de 
belasting afdoende opgevangen wordt en trilling-overdracht wordt geminimaliseerd. 

 
Veiligheid! 

- Voordat de Compact Cool in bedrijf genomen mag worden moeten alle in- en uitstroomopeningen 
voorzien zijn van kanalen of roosters. Alle inspectiedeuren / -luiken moet afgesloten zijn. Dit ter 
voorkoming van lichamelijk letsel.  

 
! LET OP: 

Het is voor het storingsvrij functioneren van de unit noodzakelijk dat deze volledig waterpas 
wordt opgesteld (hoogte uitvullen door vulplaten onder de unit of trillingdempers). 

 
Neemt u bij vragen of twijfel over de opstellingsmogelijkheden contact op met OC Verhulst. 
Informatie betreffende afmetingen en gewichten is weergegeven in de al eerder genoemde technische 
gegevens en op de maatschets van uw unit. 
 
 

8.2. Aflevering en transport 

Wij raden u aan uw Compact Cool bij aflevering door OC Verhulst direct te controleren op transportschade. 
Meldt eventuele transportschade direct aan de transporteur en binnen 24 uur aan OC Verhulst. Wanneer 
van transportschade niet direct melding gemaakt wordt, komt elke aanspraak op garantie te vervallen. 
 
Controleer tevens of de levering compleet is (zie hiervoor de paklijst) en of de benodigde documentatie bij de 
unit aanwezig is (in het schakelcompartiment).  
 

8.2.1. Verticaal transport 

Voor het transport op de bouwplaats dient u er zorg voor te dragen dat de transport- en hijsinstructies als 
weergegeven in onderstaande tekening worden opgevolgd. De unit dient verplaatst te worden met behulp 
van deugdelijk hijsgereedschap.  
 
Bij het hijsen van de luchtbehandelingskast moet gebruik gemaakt worden van de hijsogen die bovenaan de 
unit zijn voorzien. De hijsband moet met een harpsluiting (4 stuks M16) aan het hijsoog bevestigd worden. 
Let hierbij op het vermelde gewicht! 
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8.2.2. Horizontaal transport 

Wanneer men de hijsogen niet gebruikt dient men de daarvoor aanwezige voorzieningen in het frame (zgn. 
hefpockets) te gebruiken. Gebruik hiervoor heftrucklepels met voldoende lengte. Deze dienen door het frame 
te steken. Het gebruik van kettingen is af te raden.  
 
! LET OP: 

Tijdens het transport door OC Verhulst worden alle openingen alsook de overige 
aansluitingen afgedekt. Laat deze afdichting zo lang mogelijk intact, ter voorkoming van het 
binnendringen van vuil en vocht in de unit. 

 
Tijdens het transport door de verhuurder dient men alle kleppen te sluiten.  
  
 

8.3. Tijdelijke opslag 

Indien de Compact Cool niet direct opgesteld kan worden, moeten alle medium- en luchtopeningen tijdelijk 
worden afgesloten en alle kleppen gesloten worden. Wordt de Compact Cool voor langere tijd buiten bedrijf 
gehouden, dient u op de volgende punten te letten:   

• De unit moet op de juiste wijze uitgeschakeld zijn (zie hoofdstuk 9.1). 
• Alle kleppen dienen gesloten te zijn.  
• Indien er een glycol mengsel is toegepast, dient deze afgetapt te worden. Dit geldt ook voor de 

koeler en ontdooi verwarmer.  
• De mogelijkheid bestaat om de units op elkaar te stapelen. LET OP maximaal 2 op elkaar! 
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8.4. Definitieve plaatsing 

Bij het bepalen van de plaats van de Compact Cool dient men 
rekening te houden met voldoende ruimte rondom de 
luchtbehandelingskast, zodat er voldoende ruimte is voor 
bediening en de te verrichten werkzaamheden. Aan de 
voorkant dient men minimaal 1 meter beschikbaar te zijn. De 
unit dient vrij te kunnen aanzuigen en inblazen.  
 
Zorg voor goede en veilige bereikbaarheid, en waar nodig 
voor bordessen en/of valbeveiliging bijvoorbeeld bij opstelling 
van de unit dicht bij de dakrand. 
 
De Compact Cool dient men waterpas op te stellen en vlak 
met het grondframe op een stabiele ondergrond te plaatsen 
zodat de inspectiepanelen / deuren goed te openen en te 
sluiten zijn.   
 

8.5. Installatie 

Aansluiting Elektra, zie foto.  
 

 
 
 
  

Hoofdschakelaar 40A 

5 polige stekker 132A 
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Aansluiting Water, zie foto:  
 
  

 
 
 

8.6. Inbedrijfstelling  

De installatie van de Compact Cool moet uitgevoerd zijn overeenkomstig de algemene en plaatselijk 
geldende bouw -, veiligheid - en installatievoorschriften van gemeente, elektriciteit en waterleidingbedrijf. 
 
Sluit de voeding aan op de wandcontactdoos zoals aangegeven op het bijgevoegde elektrische schema. 
Sluit de unit waterzijdig aan door middel van de bauerkoppelingen. De toevoer is het vrouwtje, de retour is 
het mannetje.  
 
 

8.7. Controle voor inbedrijfstelling  

- Controleer de punten genoemd in hoofdstuk 8.  
- Controleer indien aanwezig, het watercircuit en speciaal alle aansluitingen met betrekking tot 

lekkage. 
- Controleer of er voldoende waterdruk in het hydraulisch systeem heerst. 
- Controleer of de lucht aanzuig en inblaas onbelemmerd kan plaatsvinden. 
- Controleer of de juiste voedingsspanning aanwezig is.  
- Controleer of de unit ook na het aansluiten van de kanalen en eventuele leidingen en het vullen van 

de installatie nog steeds waterpas is opgesteld. 
 
 
  

Ontdooier inlaat  Ontdooier uitlaat  Inlaat  Uitlaat  
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 Starten 

Voor het starten van de unit kunt u ook de externe Quickstart bekijken.  
 
De vrijgave van de unit komt vanuit het klokprogramma en/of via de schakelaar op het bedieningspaneel. 
Wanneer er geen beperkende acties zijn vanuit de regelaar, zal de unit starten.  
 
Voordat de Compact Cool gestart wordt moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn: 

Indien aanwezig, dient het warmwater/koudwater circuit afdoende te zijn gevuld. Er dient 
gecontroleerd te worden of er lucht in het watersysteem aanwezig is en zo nodig moet er ontlucht 
worden.   

 
Indien aan alle voorgaande voorwaarden voldaan is, dan wordt overgegaan tot het starten van uw 
Compact Cool : 
 
! LET OP: 

Start de ventilatoren niet voordat de kanalen en de inblaasslangen en aanzuigkappen (-
roosters) correct zijn gemonteerd, eventueel aangezogen vuil zal de ventilatoren met hoge 
snelheid verlaten! 
 

Raadpleeg het elektrisch schema en de gebruiksaanwijzing van het besturingssysteem, zodat u vertrouwd 
raakt met de besturing van de unit. 

 
Afhankelijk van de heersende condities zal de unit in de gewenste bedrijfsmodus starten. 
 
Bij controle van de bedrijfscondities kan tevens gerefereerd worden aan de waarden die op het elektrisch 
schema zijn vermeld. 
 
 

9.1. Buitenbedrijfstelling 

Om uw Compact Cool buiten bedrijf te stellen dient u de volgende handelingen te verrichten (zie ook 
hoofdstuk 8.3). 
  

- Neem het startcommando weg op het bedieningspaneel (zie het elektrisch schema).  
- Bij bevriezingsgevaar adviseert OC Verhulst u om (indien aanwezig) het watercircuit af te tappen en 

droog te blazen met behulp van perslucht. 
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 Veiligheid  

Uw Compact Cool vertegenwoordigt als gevolg van de aard van de processen die er in plaats vinden diverse 
risico’s, waaronder risico’s van mechanische aard, elektrische aard en chemische aard. In het navolgende 
worden de diverse risico’s en genomen maatregelen genoemd en worden aanwijzingen gegeven voor de 
veilige omgang met uw unit. Lees dit hoofdstuk aandachtig door en maak u vertrouwd met de 
veiligheidsaspecten alvorens handelingen te (laten) verrichten.  
 
De veiligheidsinformatie in deze gebruiksaanwijzing is samengesteld als een richtlijn voor een veilige 
omgang met de unit. OC Verhulst staat niet in voor de volledigheid van deze informatie en kan 
daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden voor mogelijke onvolkomenheden. 
 

  
 

10.1. Algemene veiligheidsvoorschriften 

- Neem steeds de veiligheidsvoorschriften, waarschuwingen, opmerkingen en instructies in deze 
handleiding in acht. 

- Indien de veiligheidsvoorschriften, waarschuwingen, opmerkingen en instructies niet worden 
opgevolgd, kan dit leiden tot persoonlijk letsel of schade aan de Compact Cool. 

- De installatie van de Compact Cool moet uitgevoerd worden overeenkomstig de algemene en 
plaatselijk geldende bouw -, veiligheid - en installatievoorschriften van gemeente, elektriciteit en 
waterleidingbedrijf. 

- Alleen een erkend installateur mag de Compact Cool installeren, aansluiten, inbedrijfstellen en 
onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. 

- Instructies voor onderhoud, reinigen en wisselen van de filters dienen nauwgezet opgevolgd te 
worden 

- Modificatie van de Compact Cool is niet toegestaan. 
- Aanbevolen wordt een onderhoudscontract af te sluiten zodat de Compact Cool regelmatig 

gecontroleerd wordt. 
- Bewaar de gebruiksaanwijzing gedurende de gehele levensduur in de nabijheid van de Compact 

Cool.  
 
Uw Compact Cool is uitgerust met een hoofdschakelaar, die tevens dient als “nood uit schakelaar”. De 
schakelaar is daarom uitgevoerd met een rode bediening op een gele achtergrond. Schakel de unit uit door 
de hoofdschakelaar naar de uit-stand te draaien in geval van calamiteiten. 
 
 

10.2. Wettelijke verplichtingen   

De Compact Cool voldoet aan de onderstaande Europese Richtlijnen: 
- EG-Richtlijn 2006/42/EG (Machine-Richtlijn). 
- EG-Richtlijn 2006/95/EG (Laagspannings-Richtlijn). 
- EG-Richtlijn 2004/108/EG (EMC-Richtlijn). 
- EG-Richtlijn 97/23/EG (Richtlijn drukapparatuur). 

en is dan ook voorzien van CE-markering (voor informatie zie de EG-verklaring van overeenstemming, 
specifieke versie meegeleverd met de unit, hoofdstuk Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). 
 
Bij de installatie moet worden voldaan aan alle van toepassing zijnde voorschriften. 
 
 

Ondanks dat de Compact Cool met uitgebreide veiligheids- en beschermingsvoorzieningen is uitgerust 
raden wij u met klem aan om voorzichtig te zijn bij het uitvoeren van handelingen aan de unit. Bij 
werkzaamheden waarbij bij in bedrijf zijnde unit servicedeuren worden geopend wordt aangeraden 
gehoorbescherming te gebruiken. Delen van de unit staan bij in bedrijf zijnde ventilatoren onder positieve 
druk, andere delen onder negatieve druk, houd hier rekening mee bij het openen en sluiten van de 
servicedeuren. 
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10.3. Veiligheidsmaatregelen 

De Compact Cool is bedoeld voor bedrijf met alle servicedeuren en –panelen volledig gesloten. De 
omkasting van de units zelf vormt tevens afscherming voor de gebruiker tegen risico’s die verbonden zijn 
met de componenten in die omkasting: 
 

- Roterende delen, met risico van grijpen van loshangende kleding of ledematen, beknellen van 
ledematen. Denk hierbij aan ventilatoren, motoren en aandrijvingen, maar ook kleppenregisters en 
aandrijvingen. Denk hierbij ook aan de effecten van traagheid, een ventilator zal na uitschakeling 
enige tijd uitlopen. Ook kan een ventilator als gevolg van luchtbeweging in rotatie gebracht worden. 
Voor onderhoud- en servicewerkzaamheden is afdoende verlichting vanuit omgeving, extra 
ingebouwd in de unit of flexibel in de vorm van een zogenaamde looplamp noodzakelijk. 

- Elektrische voeding van diverse componenten in de unit. 
- Elektrisch schakelcompartiment 
- Hete leidingen en oppervlakken. 
- Scherpe randen en oppervlakken. 

Om er voor te zorgen dat alleen  bevoegde personen toegang hebben tot het inwendige van de unit zijn alle 
servicedeuren en –panelen voorzien van sluitingen die alleen met een speciale sleutel geopend kunnen 
worden. Bij elke unit worden twee stuks sleutels meegeleverd. 
 

 
 
De unit is bedoeld om alleen in bedrijf te zijn met alle luchtkanalen en luchtaanzuig- en inblaasuittreders 
correct gemonteerd. Kijk niet in de afblaaskap van een in bedrijf zijnde unit, met de luchtstroom kunnen (stof) 
deeltjes krachtig uitgeblazen worden (risico beschadiging ogen). 
 
De Compact Cool is ontworpen voor een maximale omgevingstemperatuur van 50 ºC (zowel bij opslag als 
gebruik).  
 
De veiligheid van monteurs en bedienend personeel wordt gewaarborgd door middel van de volgende 
voorzieningen: 

• De hoofdschakelaar kan in de nul-stand (uit) vergrendeld worden. 
• Alle spanningvoerende delen zijn aanrakingsveilig uitgevoerd, om ongevallen bij 

onderhoudswerkzaamheden te voorkomen. (bij onderhoud wordt vaak met geopende servicedeuren 
en ingeschakelde voeding gewerkt.)  
Van groot belang hierbij is, dat de door OC Verhulst gemonteerde beschermingen ook gemonteerd 
blijven, of dat, indien verwijdering ten behoeve van onderhoud noodzakelijk is, de originele 
beschermingen weer op de oorspronkelijke wijze gemonteerd worden. Een aantal delen die een 
veilige spanning voeren (<50V), is niet aanrakingsveilig uitgevoerd. 

• Waarschuwingspictogrammen op of nabij onderdelen die gevaar op kunnen leveren door elektrische 
spanning (schakelcompartiment). 

  
  

Gebruik de sluitingen als bedoeld, sluit alle servicedeuren en –panelen na opening ook weer volledig af. 
Zorg dat de sleutels alleen beschikbaar zijn voor bevoegde personen. Laat de sleutels niet in een sluiting 
steken of in de buurt van de Compact Cool rondslingeren. Openen van servicedeuren of –panelen van een 
in bedrijf zijnde unit door onbevoegde en / of ondeskundige personen kan levensgevaarlijke situaties 
opleveren! 
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 Display instructie  

Hieronder volgt de toelichting op de bediening van de COMPACTrs1.0.   
 

11.1. Grafisch bediendisplay  

De besturing bevat 6 bedientoetsen en een grafisch, LED verlicht display. Deze biedt de mogelijkheid voor 
een alarm log en vier interfaces.  
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11.2. Display en bedientoetsen  

In normale toestand laat het display een overzicht zien van de actuele tijd, datum en dag. Daarnaast zijn de 
volgende gegevens zichtbaar:  
 

 

 

A Actuele gekozen sensor (ext (extern) of int (intern)) 

B Actuele toevoertemperatuur 

C Actuele aanzuigtemperatuur 

D Ingestelde fan snelheid door analoge input 

E Teller voor ontdooien geactiveerd door druktoets 

F Actuele status Fan F01 

G Actuele status Fan F02 

H Actuele status Fan F03 

I Actuele status Fan F04 

J Actuele status Belimo 

K Actuele modus van de unit: Verwarmen, Koelen, Ontdooien 

L  Actuele status van de unit: Uit / Aan/Aan door taakplanner 

  
In de externe Quickstart vindt u een beknopte gebruikersuitleg. In de volgende hoofdstukken vindt u de 
uitgebreide beschrijving, inclusief de menu’s welke alleen toegankelijk zijn met een wachtwoord (zie 11.6).    
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11.3. P&ID-schema 

 
  

D01 Buitenlucht aanzuig klep 4x (handbediend) 

TT01 Buitenlucht aanzuig temperatuur 

ΔP Delta – P vuil filter schakelaar 

Filter Filter 

Coil Batterij 

MV01 Belimo 3 wegklep 

TT04 Retour water temperatuur 

TT05 Toevoer water temperatuur 

TT02 Toevoerlucht temperatuur (intern) 

TT03 Toevoerlucht temperatuur (extern) 

F01 & F02 & F03 & F04 Ventilatoren 4 stuks (Compact Cool 200) 

D02 Toevoerlucht kleppen 4x (handbediend) 
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11.4. IO-lijst C.PCOe Mini 

DIGITALE output 
 Beschrijving Opmerking 
NO1 Ontdooiingsmechanisme  
NO2 Indicatielampje vuilfilter  
NO3 Storingslampje  
NO4 Statuslampje  
NO5 Reserve  

 
DIGITALE input 

 Beschrijving Opmerking 
ID1 Start/stop-schakelaar  
ID2 Vuilfilter ∆p 01 
U7 Start ontdooien  

      
ANALOGE output  

 Beschrijving Opmerking 
Y1 (0-10V) Belimo 3-wegklep MV01 
Y2 (0-10V) Setpoint-output  

 
ANALOGE input  

 Beschrijving Opmerking 
U1 Temperatuursensor luchtaanzuig TT01 / NTC10K 
U2 Temperatuur toevoerlucht (intern) TT02 / NTC10K 
U3 Temperatuur toevoerlucht (extern) TT03 / NTC10K 
U4 Toevoertemperatuur element TT04 / NTC10K 
U5 Afvoertemperatuur element TT05 / NTC10K 
U6 Externe snelheidsregelaar F01-F04 0..10V 
U7  Zie digitale input  
U8 Reserve  
U9 Reserve  
U10 Reserve  

 
Communicatie  

 Beschrijving Opmerking 
BMS2 Aansluiting Terra Modbus RTU Slave 19200, 8, 2, N 
FB2 Aansluiting EBM Papst-fan Modbus RTU Master 19200, 8,1, Gelijk 
Fan F01 Adres 2  
Fan F02 Adres 3  
Fan F03 Adres 4  
Fan F04 Adres 5  
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11.5. Gebruikersinterface met display 

De controller is voorzien van een interface met display. 

 
  
De gebruikersinterface bestaat uit een gemakkelijk te lezen alfanumeriek LCD-scherm dat is uitgerust met 
door LEDs verlichte functietoetsen. De schermen die worden getoond op de gebruikersinterface geven de 
data weer die worden geleverd door de I/O-module van de controller. De controller wordt bediend door 
middel van een menustructuur met 6 toetsen en biedt de operator een alarm-log plus vier verschillende 
menuniveaus: Informatie, Bediening, Service en Fabriek. Deze menu's bieden de gebruiker de mogelijkheid 
gemakkelijk de operationele parameters voor de unit te bekijken, regelen en configureren. 
 

11.5.1. Functietoetsen 

 
 

11.5.2. Aanpassen van het contrast 

Houd de toets (Alarm) en (Prg) ingedrukt en gebruik daarna het pijltje naar Boven/Beneden om het contrast 
aan te passen. 
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11.5.3. Alarmmeldingen 

Alle alarmmeldingen werken als volgt: 
• Wanneer een alarmmelding wordt geactiveerd, knippert de rode LED en wordt de zoemer 

geactiveerd (indien aanwezig); het output-relais wordt geactiveerd 
• Wanneer u op de toets (Alarm) drukt, blijft de rode LED constant branden, wordt het geluid van de 

zoemer uitgeschakeld en wordt het alarmscherm getoond 
• Wanneer er meer dan één actieve alarmmelding is, kunt u daartussen scrollen met de toets (naar 

Boven) (naar Beneden).  
• Wanneer u gedurende tenminste 3 seconden nogmaals op de toets (Alarm) drukt, worden de 

alarmmeldingen handmatig bevestigd en worden ze gewist van het scherm tenzij andere meldingen 
actief zijn (ze worden opgeslagen in het logboek). 

 
 

11.6. Selectie van menu's 

De controller biedt de gebruiker menu's die kunnen worden geselecteerd voor het weergeven van 
bedieningsgegevens en het invoeren van instelwaarden (setpoints) voor het systeem. Deze menu's zijn 
toegankelijk vanuit een doorbladerbaar Hoofdmenu door te drukken op de programmeertoets (Prg).  
 

  
 
Het standaard wachtwoord voor alle niveaus wordt bij levering per email verstrekt aan de verhuurder. Dit 
wachtwoord mag niet worden verstrekt aan de huurder. Verhuurder is hier verantwoordelijk voor.  
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11.7. Hoofdmenu en opstarten 

Nadat de controller is aangezet, wordt de volgende procedure getoond in één werkstroom: 
 

  
Initialisatie en opstarten van de CPU (wacht 
15 seconden) 

 
 

  
Na de initialisatie wordt het startscherm getoond: 
 

 
 

A Actuele gekozen sensor (ext (extern) of int (intern)) 

B Actuele toevoertemperatuur 

C Actuele aanzuigtemperatuur 

D Ingestelde fan snelheid door analoge input 

E Teller voor ontdooien geactiveerd door druktoets 

F Actuele status Fan F01 

G Actuele status Fan F02 

H Actuele status Fan F03 

I Actuele status Fan F04 

J Actuele status Belimo 

K Actuele modus van de unit: Verwarmen, Koelen, Ontdooien 

L Actuele status van de unit: Uit / Aan/Aan door taakplanner 

 
Wanneer u drukt op Snelmenu (M) krijgt u toegang tot: Aan/Uit, setpoints en informatie over het systeem. 
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11.8. Aan-/Uitschakelen van de unit 

In dit menu kan de gebruiker de unit inschakelen. Het bijbehorende menuscherm ziet er als volgt uit: 
 

 
 
De unit kan nu worden gebruikt wanneer is voldaan aan de volgende voorwaarden: Hetzij de externe Aan/Uit 
is ingesteld of de taakplanner moet worden geactiveerd. De taakplanner kan worden geopend door in het 
hoofdmenu naar “config unit” te gaan.   
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11.9. Setpoint 

11.9.1. Setpoint temperatuur 

Stel de temperatuur in voor het regelen van de Belimo-klep op basis van de PID-regelaar. De regelende 
sensor is hetzij de interne of - indien aangesloten - de externe temperatuursensor voor de toevoerlucht. Het 
scherm voor het setpoint ziet er als volgt uit: 

 
  
Opmerking: Afhankelijk van de instelling in unit-configuratie (koelen of verwarmen) geldt dit setpoint voor de 
regelaar. Wanneer bijvoorbeeld de toevoertemperatuur 20°C is, staat de unit in de verwarmingsmodus en is 
de instelling 13°C. Dit wordt niet geregeld door de Belimo. 
 

11.9.2. Setpoint snelheid  

Het setpoint voor de snelheid van de fans is afhankelijk van de analoge input. 0V = 0% en 10V = 100%. Dit 
scherm toont het actuele setpoint voor de snelheid dat wordt gegeven door de analoge input: 

 
  

11.9.3. Setpoint spanning  

Ga naar dit menu om een signaal van 0-10V in te stellen voor de analoge output: 
 

 
  

11.9.4. Instelling ontdooien  

De ontdooicyclus wordt handmatig gestart via een druktoets. Na het indrukken van de toets wordt de digitale 
output uitgevoerd. Wanneer u voor de eerste keer op de starttoets drukt, start de ontdooicyclus voor een 
periode van 10 minuten. Met elke druk op de toets wordt de ontdooitijd verhoogd met 10 minuten. Dus als de 
ontdooitoets 2 maal wordt ingedrukt = 20 minuten, 3 maal is 30 minuten enz. De tijd is zichtbaar op het 
scherm. Wanneer u de toets gedurende 5 seconden ingedrukt houdt, stopt de ontdooicyclus. Tijdens de 
ontdooicyclus gaan de fans geleidelijk terug naar een minimale doorstroomsnelheid van 50% (Instelbaar) 
wanneer er geen voeding op het elektrische circuit van de ontdooiing is aangesloten. Wanneer elektrische 
ontdooiing aanwezig is worden de ventilatoren op een vast toerental van 0% aangestuurd.  
 
Daarnaast kan het ontdooien dagelijks worden gestart door een taakplanner met een begin en eind tijd. Er 
kunnen 8 tijden worden ingesteld. 
 
Bijvoorbeeld: 
Setpoint ontdooisnelheid: 10% 
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Starttijd ontdooien 1: 08:00 – 08:20 
Starttijd ontdooien 2: 12:00 – 12:20 
Starttijd ontdooien 3: 13:00 – 13:20 
Starttijd ontdooien 4: 23:00 – 23:20 
Starttijd ontdooien 5: - (wordt op dit moment niet gebruikt) 
Starttijd ontdooien 6: - (wordt op dit moment niet gebruikt) 
Starttijd ontdooien 7: - (wordt op dit moment niet gebruikt) 
Starttijd ontdooien 8: - (wordt op dit moment niet gebruikt) 
Het ontdooien start dus om 8:00 uur en stopt om 8:20 uur. Hetzelfde geldt voor 12:00, 13:00 en 23:00 uur. 
 
De schermen zien er als volgt uit: 
 

 
  

11.9.5. Handmatige modus  

De Belimo-klep en de fans kunnen worden ingesteld in de Uit-, Handmatige of Automatische modus. 
 
Off  Betekent Uit onder alle omstandigheden. 
Man  De gebruiker kan handmatig waarden en alarmmeldingen instellen waarbij andere omstandigheden 

geen rol spelen. 
Auto  Maakt deel uit van de bedieningsprocedure volgens de gedefinieerde bedrijfsmodus. 
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11.10. Informatie 

Ga naar dit menu om alle actuele waarden en gegevens over de fans, de digitale en analoge inputsignalen 
en outputsignalen en de status van de unit te krijgen. 
 

Beschrijving Scherm standaard 

 
Actuele waarden, leesbaar 
door analoge inputsignalen 

 

 
 

 

 

 

 

 
Actuele analoge en digitale 
outputsignalen 

 

 
 

 

 
Actuele digitale inputsignalen 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Actuele status en gegevens 
over de fan. Deze gegevens 
zijn beschikbaar voor alle 
fans afhankelijk van het 
aantal fans. 
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Actuele aantal bedrijfsuren 
van de unit. 

 

 
 

 

 
Gemeten tijd van 
stroomuitval van de unit 
- Tijd 
- Duur 
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11.11. Tabel alarmmeldingen 

De tabel alarmmeldingen ziet er als volgt uit: 
Alarm-ID Type Beschrijving 

0 Handmatige reset Fout in het aantal naar het geheugen geschreven gegevens 
1 Handmatige reset Fout in het schrijven naar het geheugen 
2 Automatische reset Alarmmelding door de sonde voor toevoertemperatuur 
3 Automatische reset Alarmmelding door de sonde voor de temperatuur van de toevoerspoel 
4 Automatische reset Alarmmelding door de sonde voor de temperatuur van de retourspoel 
5 Automatische reset Alarmmelding door de sonde voor de temperatuur van de luchtinname 
6 Automatische reset Alarmmelding voor vuilfilter 
7 Automatische reset Offline EBM 1 
8 Handmatige reset Fasestoring EBM 1 
9 Handmatige reset Motor geblokkeerd EBM 1 
10 Handmatige reset Te lage spanning stroomtoevoer EBM 1 
11 Handmatige reset Te hoge spanning stroomtoevoer EBM 1 
12 Handmatige reset Te hoge spanning DC-aansluiting EBM 1 
13 Handmatige reset Te lage spanning DC-aansluiting EBM 1 
14 Handmatige reset Oververhitting motor EBM 1 
15 Handmatige reset Oververhitting intern circuit EBM 1 
16 Handmatige reset Oververhitting uitgaande fase EBM 1 
17 Handmatige reset Storing Hall-sensor EBM 1 
18 Handmatige reset Communicatiestoring EBM 1 
19 Handmatige reset Algemene storing EBM 1 
20 Automatische reset Hoge temperatuur uitgaande fase EBM 1 
21 Automatische reset Hoge temperatuur intern circuit EBM 1 
22 Automatische reset Hoge temperatuur motor EBM 1 
23 Automatische reset Lage spanning DC-aansluiting EBM 1 
24 Automatische reset Grenswaarde vermogen voeding EBM 1 
25 Automatische reset Grenswaarde stroom voeding EBM 1 
26 Automatische reset Afremmodus EBM 1 
27 Automatische reset Kabelbreuk EBM 1 
28 Automatische reset IJs-bescherming EBM 1 
29 Automatische reset Verwarming: motorstop EBM 1 
30 Automatische reset Snelheid onder grenswaarde EBM 1 
31 Automatische reset DC-spanning hoog EBM 1 
32 Automatische reset Toevoerspanning hoog EBM 1 
33 Automatische reset Lijnweerstand hoog EBM 1 
34 Automatische reset Offline EBM 2 
35 Handmatige reset Fasestoring EBM 2 
36 Handmatige reset Motor geblokkeerd EBM 2 
37 Handmatige reset Te lage spanning stroomtoevoer EBM 2 
38 Handmatige reset Te hoge spanning stroomtoevoer EBM 2 
39 Handmatige reset Te hoge spanning DC-aansluiting EBM 2 
40 Handmatige reset Te lage spanning DC-aansluiting EBM 2 
41 Handmatige reset Oververhitting motor EBM 2 
42 Handmatige reset Oververhitting intern circuit EBM 2 
43 Handmatige reset Oververhitting uitgaande fase EBM 2 
44 Handmatige reset Storing Hall-sensor EBM 2 
45 Handmatige reset Communicatiestoring EBM 2 
46 Handmatige reset Algemene storing EBM 2 
47 Automatische reset Hoge temperatuur uitgaande fase EBM 2 
48 Automatische reset Hoge temperatuur intern circuit EBM 2 
49 Automatische reset Hoge temperatuur motor EBM 2 
50 Automatische reset Lage spanning DC-aansluiting EBM 2 
51 Automatische reset Grenswaarde vermogen voeding EBM 2 
52 Automatische reset Grenswaarde stroom voeding EBM 2 
53 Automatische reset Afremmodus EBM 2 
54 Automatische reset Kabelbreuk EBM 2 
55 Automatische reset IJs-bescherming EBM 2 
56 Automatische reset Verwarming: motorstop EBM 2 
57 Automatische reset Snelheid onder grenswaarde EBM 2 
58 Automatische reset DC-spanning hoog EBM 2 
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59 Automatische reset Toevoerspanning hoog EBM 2 
60 Automatische reset Lijnweerstand hoog EBM 2 
61 Automatische reset Offline EBM 3 
62 Handmatige reset Fasestoring EBM 3 
63 Handmatige reset Motor geblokkeerd EBM 3 
64 Handmatige reset Te lage spanning stroomtoevoer EBM 3 
65 Handmatige reset Te hoge spanning stroomtoevoer EBM 3 
66 Handmatige reset Te hoge spanning DC-aansluiting EBM 3 
67 Handmatige reset Te lage spanning DC-aansluiting EBM 3 
68 Handmatige reset Oververhitting motor EBM 3 
69 Handmatige reset Oververhitting intern circuit EBM 3 
70 Handmatige reset Oververhitting uitgaande fase EBM 3 
71 Handmatige reset Storing Hall-sensor EBM 3 
72 Handmatige reset Communicatiestoring EBM 3 
73 Handmatige reset Algemene storing EBM 3 
74 Automatische reset Hoge temperatuur uitgaande fase EBM 3 
75 Automatische reset Hoge temperatuur intern circuit EBM 3 
76 Automatische reset Hoge temperatuur motor EBM 3 
77 Automatische reset Lage spanning DC-aansluiting EBM 3 
78 Automatische reset Grenswaarde vermogen voeding EBM 3 
79 Automatische reset Grenswaarde stroom voeding EBM 3 
80 Automatische reset Afremmodus EBM 3 
81 Automatische reset Kabelbreuk EBM 3 
82 Automatische reset IJs-bescherming EBM 3 
83 Automatische reset Verwarming: motorstop EBM 3 
84 Automatische reset Snelheid onder grenswaarde EBM 3 
85 Automatische reset DC-spanning hoog EBM 3 
86 Automatische reset Toevoerspanning hoog EBM 3 
87 Automatische reset Lijnweerstand hoog EBM 3 
88 Automatische reset Offline EBM 4 
89 Handmatige reset Fasestoring EBM 4 
90 Handmatige reset Motor geblokkeerd EBM 4 
91 Handmatige reset Te lage spanning stroomtoevoer EBM 4 
92 Handmatige reset Te hoge spanning stroomtoevoer EBM 4 
93 Handmatige reset Te hoge spanning DC-aansluiting EBM 4 
94 Handmatige reset Te lage spanning DC-aansluiting EBM 4 
95 Handmatige reset Oververhitting motor EBM 4 
96 Handmatige reset Oververhitting intern circuit EBM 4 
97 Handmatige reset Oververhitting uitgaande fase EBM 4 
98 Handmatige reset Storing Hall-sensor EBM 4 
99 Handmatige reset Communicatiestoring EBM 4 

100 Handmatige reset Algemene storing EBM 4 
101 Automatische reset Hoge temperatuur uitgaande fase EBM 4 
102 Automatische reset Hoge temperatuur intern circuit EBM 4 
103 Automatische reset Hoge temperatuur motor EBM 4 
104 Automatische reset Lage spanning DC-aansluiting EBM 4 
105 Automatische reset Grenswaarde vermogen voeding EBM 4 
106 Automatische reset Grenswaarde stroom voeding EBM 4 
107 Automatische reset Afremmodus EBM 4 
108 Automatische reset Kabelbreuk EBM 4 
109 Automatische reset IJs-bescherming EBM 4 
110 Automatische reset Verwarming: motorstop EBM 4 
111 Automatische reset Snelheid onder grenswaarde EBM 4 
112 Automatische reset DC-spanning hoog EBM 4 
113 Automatische reset Toevoerspanning hoog EBM 4 
114 Automatische reset Lijnweerstand hoog EBM 4 
115 Automatische reset EBM1 offline door uitschakeling voeding 
116 Automatische reset EBM2 offline door uitschakeling voeding 
117 Automatische reset EBM3 offline door uitschakeling voeding 
118 Automatische reset EBM4 offline door uitschakeling voeding 
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11.12. Overige functies 

11.12.1. Indicatielampjes aangesloten op digitale output 

Indicatielampje vuilfilter (oranje) 
Bij Delta-P moet het filter worden vervangen. Wanneer de weerstand te hoog is, gat het contact open. Na 
een vertraging van 60 seconden gaat het oranje lampje op het bedieningspaneel branden. Wanneer het 
contact weer is gesloten zal het alarm na 60 seconde verdwijnen. 
 
Storingslampje (rood) 
Alle storingen (behalve vuilfilter) worden aangeduid door een rood lampje en leiden ertoe dat de unit wordt 
uitgeschakeld. 
 
Statuslampje (groen) 
Het statuslampje brandt wanneer de unit AAN staat. Wanneer er een dringende storing plaatsvindt, gaat het 
storingslampje aan en het statuslampje uit. De AHU wordt uitgeschakeld tot de storing is verholpen. Bij een 
niet dringende storing, gaat het statuslampje niet uit. 
 
Lampje ontdooien (zelfde output als lampje ontdooien) 
Het lampje gaat aan wanneer ontdooien wordt ingeschakeld 
 

11.12.2. Sensor toevoerlucht – Automatische selectie 

Sensor voor de temperatuur van de toevoerlucht (intern / extern) 
De interne temperatuursensor wordt gemonteerd in de ruimte tussen de fans en de uitlaat. Het moet 
mogelijk zijn om via een connector vanaf de buitenkant van de AHU een tweede temperatuursensor aan te 
sluiten en de interne temperatuursensor in de AHU te vervangen. Dus wanneer de sensor is aangesloten, 
wijzigt de software de procedure automatisch naar de externe temperatuursensor. 
 
  

11.13. Menu instellingen <<Programmeren>> 

11.13.1. Fan 

Voor elke Fan (F01-F04) kan de RampUp- en de RampDown-tijd worden ingesteld. Ook kan de richting 
linksom/rechtsom worden ingesteld: 
 

 
  

11.13.2. Belimo 

De bediening van de Belimo (0-10V) is gebaseerd op een PI-regelaar. De PI-regelaar wordt aangestuurd 
door de temperatuur van de toevoerlucht en het setpoint. De instellingen voor de regelaar zijn als volgt: 
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11.13.3. Belimo 

In het sensormenu kan de voor elke sensor de uitschakeling worden bepaald. 
 

 
  

11.13.4. Configuratie van de unit 

In de configuratie van de unit kan de modus voor de unit worden geselecteerd. Dit heeft invloed op de PI-
regelaar voor de Belimo-klep. Het selecteren van koelen of verwarmen verandert de regelrichting van de 
algoritmen van de PI-regelaar. Daarnaast kan het aantal fans worden geselecteerd.  
 

  
 

 
 

 
 

  
11.13.5. Alarm 

Ga naar dit menu om de Alarm-geschiedenis te bekijken. Alarmen resetten door de alarm knop 5 seconde in 
te houden. 
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