
 
Quickstart software VKTrs 
 

 Quickstart – VKTrs – v3_2018 

 

Het ingebouwde of externe PGD1 bediendisplay voor de VKT Plus en de Basic bevat 6 bedientoetsen en een grafisch 
display. Dit kan worden gebruikt voor het uitlezen, configureren en instellen van de regeling. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Display 

Intern Extern Beschrijving 

 

  - Weergeven lijst met actieve alarmen 

 - Resetten alarmen d.m.v. handmatige reset (2x indrukken) 

 

PRG  - Toegang tot het hoofdmenu 

 

ESC  - Ga terug naar het vorige scherm 

 

  - Door het scherm scrollen 

 - Verhogen/verlagen waarde 

 
 

 - Schakel van het bekijken naar te wijzigen parameter 

 - Bevestig de gewijzigde parameter en keer terug naar de parameters 

Display (thuisscherm) 

 

A Actuele ingestelde tijd 

B Weergave temperatuur 

C Actuele gekozen sensor 

D P-lan netwerk 

E Status 

F Zie volgende icoon omschrijving 

 

Icoon Omschrijving 

 
Ventilator(en) actief 

 
Geen bevochtiging of ontvochtiging actief  

 
Koeling actief (temperatuur regeling) 

 
Koeling actief (ontvochtiging regeling) 

 
Verwarming actief  

 
Bevochtiging actief 

 
Vorstbeveiliging actief 

 
Warmteterugwinning actief (Platenwisselaar) 

 
Warmteterugwinning actief (Warmtewiel) 

 
Vrije koeling of verwarming actief 

 

 

 

* Na 5 minuten zal automatisch het thuisscherm worden 
weergegeven. 

Unit inschakelen 

 Zorg dat alles juist is aangesloten met rechtsdraaiend 
veld! Draai de hoofdschakelaar om tot I 

 Schakel de unit in via de regelaar in menu <A01> 

 Er kan worden gekozen tussen de verschillende 
regelstanden:  

o Auto (klokprogramma) 
o Comfort 
o Pre-Comfort 
o Economy 

 
Setpunten wijzigen 

 Zorg ervoor dat de status in scherm <A01> op ‘OFF’ 
staat. 

 Ga naar scherm <B01>. Wanneer het klokprogramma 
is uitgeschakeld kunnen hier de setpunten m.b.t. de 
regelstrategie worden aangepast. 

 Wanneer het klokprogramma is ingeschakeld kunnen 
de setpunten m.b.t. de regelstrategie worden aangepast 
in scherm <B02>, <B03 en <B04>. 

 Indien de LBK is voorzien van 2 bouwlagen kan in 
scherm <B05> worden gekozen om te regelen via de 
toevoer of retour componenten. 

 
Complete handleiding  

De totale handleiding vindt u op 
https://www.orangeclimate.com/nl/ocverhulst/downloads of neem 
contact op via onderstaande gegevens.  
 
T +31(0)416 6722 200       www.oc-verhulst.nl  

   
 

Wijzigingen voorbehouden. 
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