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Koeler koudwater 
 
Voor extra koelcapaciteit voor een “Verdyn ST” is de optie “Koeler koudwater” beschikbaar. 

Specificatie 
 
Het regelalgoritme voor de koeler bevat de volgende onderdelen: 
 
• PI regeling van het regelorgaan op basis van de inblaastemperatuur; 
• Vrijgave koelmachine (koelvraag) 

Hardware 
 
Omschrijving van de benodigde hardware: 
 
Omschrijving Type Verdyn Art.nr. SAP Levering Installatie 
Koeler Koudwater 

Batterij 
(combi 
warmwater) 

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

21000037 
21000091 
21000050 
21000075 
21000036 
21000090 
21000150 
21001175 

Verhulst Verhulst 

      
 
OPM: Bij toepassing van alleen een koeler (geen warmwater batterij gebruikt) in de Verdyn 
dient de koeler gevuld te worden met een glycolwater mengsel om bevriezing in de winter te 
voorkomen. Bij toepassing van water dient dit te worden afgetapt op defecten te voorkomen. 
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Configuratie 
 
De parameters voor de configuratie van de koudwater koeler worden ingesteld in hoofdstuk 
6.0.0 (snelmenu). Parameter 2 cooler type “liquid” dient geselecteerd te worden om deze 
regeling te activeren. 
 
2. “Cooler Type” 

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

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

Vrijgave koelmachine 
 
Als de koeler in de software is geactiveerd wordt automatisch uitgang 13 van de regelaar 
actief. Deze uitgang kan worden gebruikt voor de vrijgave van een koelmachine. De 
koelmachine wordt ingeschakeld indien er koelvraag vanuit de Verdyn aanwezig is. 
Koelmachine rechtstreeks aan te sluiten op uitgang 13 (connector J18) van de regelaar 
schakelkastschema pagina 215 stramien 16 (C13 en NO13). 

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