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Dit symbool geeft aan dat dit product niet afgevoerd mag worden met uw huishoudelijk afval, volgens de
WEEE Richtlijn (2002/96/EC) en uw nationale wetgeving. Dit product moet bij afvoer aangeboden worden
aan een daarvoor aangewezen verzamelpunt of een geautoriseerde organisatie die elektrisch en elektronische afval inneemt en recycled. Niet juiste verwerking van deze producten kan schade aan het milieu en de
menselijke gezondheid toebrengen door potentieel schadelijke delen. Daarnaast draagt u met een correct
afvoer bij aan een effectief gebruik van natuurlijke hulpbronnen.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar plaatselijke gemeente autoriteiten of de daarvoor geautoriseerde
organisaties.
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1. VERSO LUCHTBEHANDELING UNITS
UAB Amalve dankt u dat u gekozen heeft voor een VERSO luchtbehandeling unit. Wij hebben veel aandacht
besteed aan de kwaliteit van de unit en stellen het op prijs als u ons helpt door ons te voorzien van commentaar,
op- of aanmerkingen en suggesties om onze kwaliteit nog verder te verbeteren.
Om misverstanden te voorkomen verzoeken wij u, voor installatie van de unit, de instructiehandleiding zorgvuldig
te lezen en raadplegen. Houd deze instructie, garantie verklaring en technische informatie beschikbaar voor
verder gebruik en instructie.
Inspecteer de unit of sectie delen zorgvuldig op transport schade.
Meer detail informatie vind u in de technische specificaties die met de unit
zijn meegezonden.
Schakel de voeding niet in als de unit niet voorzien is van een degelijke
aarde aansluiting.
Voordat u de unit inschakelt, dient u alle deuren te sluiten en te zekeren.
Beschermgrillen, indien aanwezig, dienen te zijn gemonteerd met de daarvoor bestemde bouten.
Voordat u de unit in bedrijf neemt, dienen de losse secties, aan elkaar te
zijn gemonteerd en fixeert.
Binnen de units heerst een over- of onderdruk. Het is verboden de deuren
te openen zolang er nog draaiende delen in de unit aanwezig zijn.
Voordat u deuren of luiken van de unit opent, dient u de unit uit te schakelen en circa 1–2 minuten te wachten zodat draaiende delen zijn gestopt.
Voordat u inspectie of onderhoud gaat uitvoeren aan de unit, dient u er
zeker van te zijn dat er zich geen draaiende delen meer in de unit bevinden en dient u de hoofdvoeding m.b.v. de werkschakelaar uit te schakelen
en te vergrendelen.
Voordat u de unit in bedrijf neemt dienen alle aanwezige veiligheids componenten aangebracht of ingeschakeld te zijn.
De unit mag alleen met de regeling aan en uit gezet worden in verband
met een gecontroleerde stop en start van alle onderdelen.
Wees voorzichting met werkzaamheden aan het verwarmingssysteem. Dit
kan water van max. 130 °C bevatten.
Waarschuwing
indien de unit niet met een regeling af fabriek is uitgerust, is de firma of
organisatie die een regeling aanbrengt verantwoordelijk voor de veiligheid
en werking van de unit.
Gebieden met roterende delen:
Roterende delen zijn o.a. de ventilatoren, aandrijf poelies, warmtewielen
en registerkleppen. De afsluitbare inspectiedeuren doen dienst als bescherming tegen contact met roterende delen. ����������������������������
Indien de ventilator uitgangen niet voorzien zijn van kanaalaansluitingen, dienen deze te worden
voorzien van een beschermrooster.
Attentie:
Na de eerste inbedrijfstelling en na het vervangen van de filters dient altijd
de filterkalibratie te worden uitgevoerd! Zie hoofdstuk 6.5.1.5.
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1.1. VERSO UNIT SYMBOLEN
Waarschuwende symbolen
Opmerking!
Belangrijke informatie in de
instructie handleiding.

Plaats voor sifon.

Opgelet!
Draaiende delen!

Opmerking!
Voor aanvang van werkzaamheden, unit uitzetten
en voeding uitschakelen!

Informatieve symbolen
Registerklep

Ventilator

Luchtfilter

Luchtkoeler

Warmtewiel

Compressor

Platenwisselaar

Geluiddemper

Water batterij of
elektrische heater

Inspectie sectie
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1.2. VERSO-S – luchttoevoer units
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1. Registerklep
2. Luchttoevoer filters
3. Ventilator met motor
4. Lucht heater (water of elektrisch)
5. Lucht koeler (water of DX)
6. Frequentie regelaar

7. Basis frame
8. Sectie verbindingen
9. Afdichting
10. Verbindingsbout
11. Sectie regelmodule
12. Hoofd regelmodule

1.3. VERSO-P/PCF units met platen warmte wisselaar
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1. Registerklep
2. Toevoerlucht filters
3. Retourlucht filters
4. Toevoerventilator met motor
5. Retourventilator met motor
6. Platen warmtewisselaar
7. Lucht heater (water of elektrisch)
8. Lucht koeler (water of DX)
9. Hoofd regelmodule
10. Basis frame
11. Sectie verbinding
12. Sectie verbinding
13. Afdichtingsband
14. Verbindingsbout
15. Frequentie regelaar
16. Sectie regelmodule
4
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1.4. VERSO-R/RHP – units met warmtwiel
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1. Registerklep
2. Luchttoevoer filters
3. Retourlucht filters
4. Toevoerventilator met motor
5. Retour ventilator met motor
6. Warmtewiel
7. Lucht heater (water of elektrisch)
8. Lucht koeler (water of DX)
9. Hoofd regel module
10. Basis frame
11. Sectie verbinding
12. Sectie verbinding
13. Afdichtingsband
14. Verbindingsbout
15. Frequentie regelaar
16. Sectie regel module
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1.5. Korte beschrijving van de units
•

De behuizingen van de units zijn gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal, voorzien van een poeder coating.
Minerale wol met een dikte van 50 mm wordt gebruikt voor thermische en akoestische isolatie. De panelen
zijn 45 mm dik.
De units zijn bedoeld voor ventilatie en luchtbehandeling van middel- en grote objecten zoals bijvoorbeeld
winkels, kantoren en multifunctionele gebouwen. De units zijn geschikt voor binnen- en buitenopstelling (optioneel). De bedrijfstemperaturen liggen tussen de -30 °C en +40 °C.
De units zijn niet geschikt voor afvoer van vaste deeltjes en niet geschikt voor toepassing in explosie gevaarlijke omgevingen.
De VERSO-R is voorzien van een warmtewiel, de VERSO-RHP is voorzien van een warmtewiel en een
geïntegreerde DX warmtepomp. De VERSO-P-PCF is voorzien van een platenwisselaar. De units zijn tevens
voorzien van luchtfilters, een elektrische heater of warmwaterbatterij, ventilatoren en een complete plug & play
regeling, voor juiste en veilige regeling op basis van instelbare parameters.
Voordat u inspectiedeuren opent, moet de unit afgeschakeld worden met de regeling en dient een wachttijd
van 3 minuten in acht genomen te worden om draaiende delen tot stilstand te laten komen.
De units kunnen verwarmingselementen bevatten die zeer heet kunnen worden en niet aangeraakt mogen
worden.
Om een juiste kwaliteit van de lucht in gebouwen te waarborgen en om condensatie te voorkomen, moeten de
units nooit afgeschakeld worden, tenzij onderhoud of inspectie plaats dient te vinden.
Op plaatsen met een zeer hoge vochtigheidsgraad, kan condensatie van de units optreden indien de buitentemperatuur laag is. Geadviseerd wordt de unit op een lage capaciteit in bedrijf te laten buiten de bedrijfsuren.
Bij lage buitentemperaturen en een hoge vochtigheid bestaat de kans op invriezen van de warmtewisselaar.
Om dit te voorkomen is de originele regeling van de voorzien van een vorstbeveiliging. Afhankelijk van het type
warmteterugwinning, zijn er verschillende methoden voor het beveiligen tegen invriezen aanwezig, te weten:
bypass van koude lucht en/of verminderen toevoerlucht hoeveelheid. Voor extreme buitentemperaturen wordt
een pre-heater geadviseerd. Bij tegenstroom platenwisselaars (PCF) treedt het gevaar voor invriezen op bij
buitentemperaturen van 0 °C tot -5 °C. Bij kruisstroom platenwisselaars (P) treedt dit op bij buitentemperaturen van -10 °C. Bij warmtewielen is het gevaar het kleinst, namelijk vanaf -30 °C.

•
•
•

•
•
•
•
•
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1.6. VERSO samenstellings opties
VERSO-P/PCF

VERSO-R/RHP

IS-3

IS-2

IS-1

VERSO-S

buitenlucht aanzuig

IS-4

toevoerlucht
retourlucht aanzuig
afblaaslucht

Aanduiding inspectiezijde
IS-1 : kijkend naar de inspectiedeuren, toevoerlucht naar rechts en toevoer ventilator beneden.
IS-2 : kijkend naar de inspectiedeuren, toevoerlucht naar links en toevoer ventilator beneden.
IS-3 : kijkend naar de inspectiedeuren, toevoerlucht naar rechts en toevoer ventilator boven.
IS-4 : kijkend naar de inspectiedeuren, toevoerlucht naar links en toevoer ventilator boven.

UAB Amalva behoudt het recht om veranderingen door te voeren zonder dit vooraf kenbaar te maken
V12-C5.1-16-10

9

NL
2. CONSTRUCTIE VERSO LUCHTBEHANDELINGS UNITS
2.1. Ventilatoren
VERSO units zijn uitgevoerd met direct gedreven radiaal (plenum) ventilatoren.
Motoren van ventilatoren met achterover gebogen schoepen moeten geregeld worden met frequentie regelaars. De frequentie die in de frequentie
regelaar is vastgelegd kan niet hoger zijn dan de frequentie gegevens die
vastgelegd zijn in de selectie gegevens.
Opmerking: het ventilator model is gespecificeerd in de selectie gegevens.

Meet principe bepaling lucht hoeveelheid
Drukverschil sensoren vergelijken de gemeten statische druk aan zuigzijde
voor de ventilator met de statische druk gemeten in de instroomconus van de
ventilator op het punt van de kleinste diameter.
Met dit verschil wordt volgens formule � = k × �p w Met dit verschil wordt volgens formule.
Voorbeeld: bij een drukverschil van 700 Pa, gemeten bij een ventilator model
630, isde gecalculeerde luchthoeveelheid:
� = k × �p w = 381 × 700 = 10080 (m3/h).
Ventilator

ØDSa

¨32Ø32

–

�p w

ØLA

Coëfficiënt - k

Ventilator

Coëfficiënt - k

AC

EC

AC

EC

RH22C

47

-

RH45C

197

240

RH25C

60

70

RH50C

252

281

RH28C

75

93

RH56C

308

348

RH31C

95

116

RH63C

381

438

RH35C

121

148

RH71C

490

545

RH40C

154

188

RH80C

620

-

+

Schoonmaak en inspectie van ventilatoren en ventilator sectie
Vervuilde ventilatoren resulteren in een lagere efficiency.
Voor aanvang van werkzaamheden of inspectie dient de unit uitgeschakeld te zijn en de elektrische voeding afgeschakeld.
Inspecteer en reinig de ventilator bladen om mogelijk vuil afzetting te verwijderen. Controleer de waaier op onbalans.
Reinig of borstel de motor behuizing. Reinig delen met een vochtige doek met een oplossing van water en een
afwasmiddel. Indien nodig, reinig het ventilator compartiment.

2.2. Platen warmtewisselaar in de VERSO-P/PCF units

Bij units uitgevoerd met een platenwisselaar, bevat de fabrieksregeling een vorstbeveiliging. Condensatie kan
zich verzamelen in de platenwisselaar. Daarom is het van essentieel belang om sifons aan te brengen op de
condens afvoerpijpen. Afhankelijk van de constructie kan een platenwisselaar 1 of 2 sifons nodig hebben.
Het is belangrijk de platenwisselaar vrij van vuil te houden door o.a. het op
tijd verwisselen van filters. Als een platenwisselaar vervuild zal dit resulteren een significante vermindering van thermische rendement en tot ongewenste inblaas temperaturen of een hoger energieverbruik kunnen leiden.
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Platen wisselaar
Basis frame
Constructie frame
Bodem bescherming
Sectie verbindingen
Bypass klep met servomotor
Druppelvanger (indien nodig)
Condens afvoer

De platenwarmtewisselaar is eenvoudig weg te nemen voor inspectie.

Verwijderen van een platenwisselaar bij een VERSO-P/PCF.
Demonteren van de sectie.
4

9
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6
2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1

8

4

3

Verwijder schroeven en de bodem beschermplaten
Plastic beschermdop
Schroef
Verwijder frame bouten en frame
Frame
Frame bouten
Verwijder de platenwisselaar
Verwijder de condens afvoer
Sectie bevestigings bouten verwijderen

7

Reinigen en inspectie van een platenwisselaar
Reinig een platenwisselaar altijd tegen de luchtrichting in. Inspectie en schoonmaak dient 1 keer per jaar plaats te
vinden door het verwijderen van de platenwisselaar en met luchtdruk of lauw water schoon te spuiten. Controleer
de condensafvoer op verstoppingen.
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2.3. Warmtewiel wisselaar in de VERSO-R-RHP units

De warmtewiel aandrijfunit is levensduur gesmeerd met een synthetische olie en hoeft om die reden nooit na
gesmeerd te worden.
Het is belangrijk het warmtewiel vrij van vuil te houden door o.a. het op tijd
verwisselen van filters. Als een warmtewiel vervuild zal dit resulteren een
significante vermindering van thermische rendement en tot ongewenste
inblaas temperaturen of een hoger energieverbruik kunnen leiden.
Hygroscopisch warmtewielen kunnen onaangename geuren overdragen
in vochtige buiten/binnen omstandigheden.
Silica gel coating van het materiaal van het warmtewiel absorbeert
vocht samen met VOC (vluchtige organische stoffen), uitgestraald door
meubels, bouwmaterialen, reinigingsmiddelen, vervuilde buitenlucht of in
de regen water opgeloste chemische elementen.
Geur kracht kan verschillen, afhankelijk van de concentratie vochtigheid
en VOC in de lucht die door het warmtewiel.
1
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4

7

4

1. Warmtewiel frame		
2. Wiel			
3. As			
4. Aandrijving met tandwielkast

12

5. Hoofd regel module
6. Warmtepompsysteem
7. Regelmodule voor elektronische expansieklep en warmtepomp
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Reiniging en inspectie van warmtewielen
Inspectie op vrije rotatie van het warmtewiel, gebreken aan de aandrijfriem, beschadigingen aan het warmtewiel
en de afdichting, dient elk jaar te worden uitgevoerd. De aandrijfriem moet gecontroleerd worden op voldoende
spanning. Een te losse aandrijfriem en vervuild warmtewiel zullen het thermisch rendement negatief beïnvloeden.
Een warmtewiel haalt zijn hoogste rendement bij tenminste 8 omw./min. Reiniging kan met lucht of lauw water.
Voorkom water op de aandrijfmotor. Als de aandrijfriem beschadigd is moet deze vervangen worden. Smeer de
riem niet en neem contact op met uw service organisatie!
VERSO-RHP luchtbehandelingseenheden (AHU‘s) met geïntegreerde warmtepomp
• Het bedrijfsbereik van een luchtbehandelingsunit met geïntegreerde warmtepomp ligt tussen -15 en 35 °C.
Bij lagere temperaturen (van -15 tot -30 °C) wordt het warmtepompsysteem uitgeschakeld. De unit zorgt voor
luchtventilatie met regeneratiefunctie en de lucht wordt verwarmd met een extra verwarming (indien voorzien).
• Voorzichtig, hoge druk binnenin (tot 42 bar).
• Nooddruk waarop de warmtepomp wordt uitgeschakeld: lage druk 1,5 bar, hoge druk 42 bar.
• Voor een stabiele werking van het apparaat moet de stuurmodus van het apparaat lager ingesteld worden dan
de buitentemperatuur (kanaal of kamer).
• In de unit zit milieuvriendelijk koelmiddel R410A.
• Controleer of de luchtbehandelingsunit gevuld is met koelmiddel voor inbedrijfstelling. U kunt dit controleren
door naar de vochtindicator te kijken.
• De unit is voorzien van een vochtindicator. Bij een hoog vochtigheidsgehalte van het systeem moet het gereinigd worden, het filter vervangen worden en opnieuw met koelmiddel gevuld worden.
• Wassen, schoonmaken en onderhoud worden ook uitgevoerd net als elk ander soort apparaat beschreven in
deze handleiding.
• De sticker met apparaatgegevens van gebruikte koelmiddelen wordt in de buurt van de hoge-en lagedrukvulklep aangebracht. De sticker is zichtbaar als de deuren geopend worden.
• In de verwarmingsmodus kan de luchttemperatuuraanvoer variëren als gevolg van bevroren verdamper. Daarom wordt het gebruik van deze unit afgeraden voor gebruik als basisunit voor verwarming, gebruik bij lage
buitenluchttemperaturen samen met een extra verwarming.
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VERSO-RHP functieschema‘s.
Systeem met één circuit.
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1. Compressor
2. 4-wegafsluiter
3. Terugslagklep
4. Vloeistofvat
5. Rotalock-afsluiter
6. Filter - droger
7. Vloeistofindicator
8. Elektronische expansieklep

VERSO-RHP 10, 20, 30

14

9. Magneetklep
10. LD-omvormer
11. HD-omvormer
12. Temperatuuromvormer
13. Toevoerluchtspiraal
14. Uitlaatluchtspiraal
15. LD-werkpoort
16. HD-werkpoort

VERSO-RHP 40, 50
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Systeem met twee circuits.
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VERSO-RHP 60, 70, 80, 90
1. Compressor
2. 4-wegafsluiter
3. Terugslagklep
4. Vloeistofvat
5. Rotalock-afsluiter
6. Filter - droger
7. Vloeistofindicator
8. Elektronische expansieklep
9. Thermostatische expansieklep
10. Magneetklep
11. LD-omvormer
12. HD-omvormer
13. Temperatuuromvormer
14. LD cut-off
15. HD cut-off
16. Toevoerluchtspiraal
17. Uitlaatluchtspiraal
18. LD-werkpoort
19. HD-werkpoort
20. Inverter voor compressor
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VERSO-RHp eenheidsgegevens

Aantal circuits
Aantal compressors in een circuit

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

2

2

1

1

1

1

Hoeveelheid koelmiddel in 1 circuit, kg

2,8

3,5

5,6

8

10

8

9

10

10

Hoeveelheid koelmiddel in 2 circuits, kg

-

-

-

-

-

6

6,7

8,8

10

Informatiesticker binnenin de unit
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Probleemoplossing voor warmtepomp
Nr.

Bericht

Waarschijnlijke oorzaak

Waarschijnlijke oplossing
in verwarmingsmodus

Waarschijnlijke oplossing
in koelmodus

Storing in compressormotor, aandrijving of
controlesysteem.

Zie Gebruiksaanwijzing (p. 94).

A2

Overbelastingsbeveiliging geactiveerd.

De compressor heeft in kritieke omstandigheden gewerkt of er is
onvoldoende koelmiddel in het hydraulisch circuit van de warmtepomp over. Controleer de bedrijfsomstandigheden en controleer of
ze binnen de limieten zijn. Laag koelmiddelniveau zie item C8.

B1

Laag luchtdebiet.

Debiet van toevoerlucht
verhogen.

B2

Condensator verstopt.

Condensatoroppervlak schoonmaken.

B3

Storing hogedruk
transductor.

Controledruk in warmtepompsysteem met manometers. Controleer
de kabelaansluiting of vervang indien nodig de transmitter als de
drukwaarde niet overeenstemt.

Oncondenseerbaar gas
in hydraulisch circuit
van warmtepomp.

Circuit opnieuw vullen na het aflaten en ledigen.

B5

Koelmiddelfilter is
verstopt.

Indien nodig controleren en vervangen.

B6

Overmatige koelmiddellading.

Teveel aan gas aflaten.

B7

Expansieklep werkt niet
correct.

Indien nodig controleren en vervangen.

B8

Rotalock-klep vloeistofvat is gesloten.

Controleren en openen.

C1

Laag luchtdebiet.

Debiet van toevoerlucht
verhogen.

C2

Bevroren verdamper.

Zie item D1.

C3

Storing lagedruk
transductor.

Controledruk in warmtepompsysteem met manometers. Controleer
de kabelaansluiting of vervang indien nodig de transmitter als de
drukwaarde niet overeenstemt.

C4

Verdamper is verstopt.

Verdamperoppervlak schoonmaken.

Expansieklep werkt niet
correct.

Indien nodig controleren en vervangen.

C6

Koelmiddelfilter is
verstopt.

Indien nodig controleren en vervangen.

C7

Vocht in hydraulisch cirFilter vervangen en systeem uitdrogen.
cuit van warmtepomp.

C8

Laag koelmiddelniveau.

Controleer circuit met lekdetector. Vervang, ledig en vul circuit
opnieuw bij met koelmiddel.

C9

Koelmiddelfilter is
verstopt.

Filter vervangen.

D1

Ontdooiing magneetklep gaat niet open.

Controleer magneetklepspoel.
Indien nodig magneetklepspoel
controleren en vervangen.

Storing luchtdruk
transductor.

Controleer luchtdruk in meetbuisjes. Vul indien nodig de
luchtdruk in transductor bij.

Storing verwarmingselement in verdamperbak.

Indien nodig controleren en
vervangen.

A1
Compressorstoring

B4

C5

D2

Hoge druk op compressor

Lage druk op compressor

IJsvorming op verdamper

D3

Debiet van afvoerlucht verhogen.

Debiet van afvoerlucht verhogen.

UAB Amalva behoudt het recht om veranderingen door te voeren zonder dit vooraf kenbaar te maken
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Nr.

Bericht

Waarschijnlijke oorzaak

Waarschijnlijke oplossing
in verwarmingsmodus

Waarschijnlijke oplossing
in koelmodus

Buitentemperatuur
te laag.

Warmtepomp zal inschakelen
als de buitenluchttemperatuur
hoger is dan -15 °C (ongeveer).

Laag toevoer- of/en
afvoerluchtvolume.

Stel het luchtdebiet in op meer
dan 40% van het nominale
luchtdebiet.

Laag luchtdebiet.

Verhoog toevoer- en (of) afgevoerde luchtdebiet.

Laag koelmiddelniveau.

Zie C8.

Storing in 4-wegsafsluiter.

Controleer 4-wegsafsluiter spoel. Indien nodig 4-wegsafsluiter
controleren en vervangen.

Ontdooiing magneetklep is open.

Controleer magneetklepspoel. Indien nodig magneetklepspoel
controleren en vervangen.

Expansieklep werkt niet
correct.

Indien nodig controleren en vervangen.

Koelmiddelfilter is
verstopt.

Indien nodig controleren en vervangen.

G3

Verdamper is verstopt.

Verdamperoppervlak schoonmaken.

H1

Componenten trillen.

Correct bevestigen.

De compressor maakt
veel lawaai.

Vervang de compressor.

E1
Warmtepomp start niet
E2
F1
F2
F3
F4

Warmtepomp werkt
regelmatig maar
met onvoldoende
capaciteit

G1
G2

H2

IJs in aanzuigleiding
compressor

Abnormale geluiden in
warmtepompsysteem

– de oorzaak mag alleen door een gekwalificeerde persoon worden verholpen.
Omschrijving luchtbehandelingsunit met ingebouwde warmtepompbediening
Warmtepomp met ingebouwde luchtbehandelingsunit wordt geregeld door het instelpunt luchttemperatuur. Verwarmings- of koelfunctie worden automatisch ingeschakeld door het instelpunt en de vraag.
Volgorde temperatuurregeling:
1. Draaiende warmtewisselaar;
2. Warmtepomp;
3. Extra koeler of heater (indien geïnstalleerd).
Als het bedrijfspunt van de unit dicht bij kritieke omstandigheden ligt, kan de vereiste luchttemperatuur mogelijk
niet gehaald worden. De unit activeert automatisch de onderhoudsfunctie voor veilige bedrijfsvoorwaarden.
In de verwarmingsmodus worden de ontdooicycli van de verdamper bepaald. Ontdooiingsfrequentie hangt af van
de bedrijfsvoorwaarden. Als de ontdooiingsmodus wordt geactiveerd, neemt de temperatuur van toevoerlucht af.
Als de unit werkt bij lagere buitenluchttemperatuur dan -5 °C wordt aanbevolen om een extra heater te monteren.
Opstarten van warmtepomp kan uitgesteld worden door lage koelmiddeldruk of lage uitlaatluchttemperatuur.
Deze oorzaken worden op de besturing niet als alarm aangeduid. Als de voorwaarden wijzigen naar vereiste voorwaarden, zal de pomp automatisch opstarten. Als het warmtepompvermogen door de besturing wordt beperkt,
moeten een extra koeler of heater worden ingeschakeld (indien geïnstalleerd).
Warmtepompvermogen is afhankelijk van luchtdebiet. Het is niet aanbevolen om eenheden te gebruiken met
grote verschillen in luchtdebiet tussen toevoer- en afvoerlucht. Als er een hoog verschil tussen toevoer- en afvoerdebieten is, wordt de warmtepomp minder efficiënt en neemt het vermogen af of kan de warmtepomp niet
correct werken.
Als de unit met lage luchtdebieten werkt, wordt aanbevolen om de OVR-functie te gebruiken.
Warmtepompvermogen kan beperkt worden door het toevoer- of (en) uitlaatluchtvolume te verminderen.
Door het luchtdebiet te verlagen onder 40% van het nominaal debiet, wordt de warmtepomp uitgeschakeld.
Door het luchtdebiet te verlagen onder 60% van het nominaal debiet, wordt de warmtepomp beperkt.
De warmtepomp werkt aan volledig vermogen als meer dan 60% lucht wordt voorzien.
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EHA – uitlaatlucht
ETA – binnen wegzuigen
SOA – buitentoevoer
SA – toevoerlucht
RCA – gerecirculeerde lucht

Als Versho RHP-apparaten met recirculatie sectie worden gebruikt, kan de toevoerluchttemperatuur soms niet
ondersteund worden. Daarom wordt aanbevolen om een extra heater / koeler te kiezen die de toevoerluchttemperatuur kan garanderen. Anders zal de toevoerluchttemperatuur het instelpunt niet halen.
Warmtepomp ontdooiingsregeling
HD-bedrijf bij lage buitenluchttemperaturen en hoge luchtvochtigheid binnen, potentiële bevriezing van de verdamper (in uitlaatluchtdebiet). Op het moment dat op de warmtewisselaar witte ijzel, sneeuw of ijs vormt. Daardoor:
• Neemt de luchtdrukval door de warmtewisselaar toe;
• Wordt de warmtewisselaar minder efficiënt.
Om het vries- en ontdooiingsproces te beheren stel de C5-regeling de ontdooiingsfunctie in.
Deze functie wordt ingeschakeld als:
• Het apparaat in HD-modus werkt.
• Luchttemperatuur na de verdamper negatief is.
Naast (de standaard C5-regelingselementen) omvat deze functie ook andere elementen:
• Druktransductor voor drukverlies in luchtdebiet via de verdamper van de warmtewisselaar;
• Luchttemperatuursensor na de verdamper;
• Koelmiddel ”by-pass” leiding en klep.
De druktransductor meet het drukverlies via de verdamper van de warmtewisselaar. De oorspronkelijke verschildrukwaarden (schone warmtewisselaar) van de regeling zullen automatisch worden ingesteld. Deze waarden zijn
afhankelijk van de ventilatiesnelheid en verdamperinstallatie.
Als de verschildruk een kritiek niveau (tweemaal de oorspronkelijke waarde) bereikt, wordt het ontdooiingsproces
ingeschakeld:
• Opent de ”by-pass” klep en warm koelmiddel wordt in de verdamper gepompt.
• Reduceert de draaisnelheid (efficiëntie) van de draaiende warmtewisselaar om +8 °C te behouden na de
draaiende warmtewisselaar;
• De compressor begint te werken tot maximaal haalbare efficiëntie is bereikt.
Als ontdooiingsfunctie actief is en voor opdrachten binnen een termijn waar geen bevriezing werd genoteerd, start
de korte preventieve ontdooiing.
Het compressorvermogen wordt beperkt door de minimum en maximum- koelmiddeldruk en het luchtdebiet.
Als de systeemdruk rond de lagere waarden schommelt, wordt de compressorwerking (toerental) teruggeschroefd. Als het minimum toegelaten compressorvermogen en drukgrenswaarden worden bereikt en het probleem
blijft aanhouden, schakelt de compressor uit. Na een bepaalde termijn schakelt de compressor opnieuw in en
wordt de koelmiddeldruk gemonitord. Als de druk opnieuw een kritieke waarde bereikt, wordt de compressor
gestopt. Als dit driemaal binnen een bepaalde termijn gebeurt, nadat de compressor niet langer ingeschakeld
en volgend bericht op de regeling verschijnt: Respectievelijk “Lage compressordruk” of “Hoge compressordruk”.
De verliesdrukschakeling en verdamperpan hebben een verwarmingskabel die ijsvorming voorkomt en verwijderen van condensaat gemakkelijker maakt. De verwarmingskabel is ingeschakeld als de luchttemperatuur na de
verdamper minder dan 0 °C bedraagt.
Eenheden zijn gevuld met f-gas. Onderhoud moet worden uitgevoerd in
overeenstemming met de lokale wetgeving.
UAB Amalva behoudt het recht om veranderingen door te voeren zonder dit vooraf kenbaar te maken
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2.4. Registerkleppen

Afsluitende registerkleppen met aluminium of gegalvaniseerde stalen bladen worden toegepast in de units. De
kleppen zijn met schroeven aan de unit bevestigd.
1 2

5
5
6

4
3

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aluminium of gegalvaniseerde stalen bladen
Rubber afdichting
Montageplaat servo motor
As voor servo motor
Bevestigings flens
Schroef

Installeren van servomotoren op registerkleppen
Met elektrische servomotoren worden registerkleppen geopend en/of gesloten. Indien een VERSO unit buiten
wordt opgesteld dienen de servomotoren te worden beschermd tegen vocht en vuil.

1

2

0
1
Draairichting

1. Servo-motor op een unit bij binnenopstelling
2. Servo-motor op een unit bij buitenopstelling onder een beschermkap

2.5. Luchtfilters en procedure voor het vervangen van filters
In de VERSO units worden synthetische of glasvezel filters toegepast.
Filters dienen op tijd vervangen te worden.
Het drukverschil waarbij de filters vervangen dienen te worden staat beschreven in het selectie overzicht.
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1

1

1. Bovenste filter houder
2. Onderste filter houder
3. Vervangbaar filter
2

2

3

Vervuild filter melding controle
De filters dienen vervangen te worden zodra het vuil filter alarm in werking is getreden. UAB Amalva adviseert de
filters ten minste 2 keer per jaar te vervangen, voor en na het zomer seizoen. Vervuilde filters kunnen resulteren
in onbalans in het luchthoeveelheden of een hoger energieverbruik. Wij adviseren u om filters niet te reinigen,
maar te vervangen.
Voor het wisselen van de filters dient u de unit uit te zetten met de regelaar
en de elektrische voeding van de unit uit te schakelen.

2.6. Warm- & koudwater batterijen en dx batterijen

Meest toegepast worden batterijen met aluminium platen (2,5; 3 of 4 mm vin afstand) en koperen pijpen. Optioneel kunnen batterijen met vorstbeveiligingssensor worden geleverd.

1

2

3

4

1. Warmwater batterij
2. Koudwater batterij
3. DX koeler/verwarmer
4. 2-staps DX koeler/verwarmer

Warm- of koudwater batterijen, DX batterijen in VERSO-S units

Mogelijke optie voor VERSO-S samenstelling: met de luchtverwarmer en luchtkoeler en extra heater aan buitenzijde van de unit gemonteerd.
UAB Amalva behoudt het recht om veranderingen door te voeren zonder dit vooraf kenbaar te maken
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Warm- en koudwater batterijen, DX batterijen gemonteerd aan de bodemzijde van VERSO-P/PCF en
VERSO-R/RHP units
De batterij secties van de VERSO unit zijn voorzien van dezelfde opbouw en isolatie als de standaard behuizing.
Zij worden modulair aangebouwd om ruimte te besparen en installatie eenvoudig te houden.

1
1. VERSO-R/RHP of VERSO-P-PCF met een warmwater batterij modulair aangebouwd
2. VERSO-P/PCF met warm- en koudwater batterij modulair aangebouwd.

2

Warm- en koudwater batterijen, DX batterijen gemonteerd aan de bovenzijde van VERSO-P/PCF en
VERSO-R/RHP units

1

3
2

1. VERSO-R/RHP of VERSO-P/PCF met een warm- en koudwater batterij gepositioneerd op een stabiel frame modulaar aan de
bovenzijde van de unit. (basisframe met voeten optioneel leverbaar).
2. VERSO-R/RHP of VERSO-P/PCF met een warm- en koudwater batterij opgehangen aan trekstangen (optioneel leverbaar).
3. VERSO-R-RHP of VERSO-P/PCF met een warmwater batterij direct op de unit gemonteerd.
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Warmwater, koudwater batterijen en DX batterijen verbindingen met de VERSO-P/PCF en
VERSO-R/RCF units

Wees voorzichtig met werkzaamheden aan warmwater batterijen omdat
deze een temperatuur van 130 °C kunnen bereiken!
Bij temperaturen lager dan 0 °C moet glycol aan het water worden toegevoegd om bevriezing te voorkomen.
Houd batterijen vrij van vet en vuil door tijdig filters te vervangen. Reinig
periodiek de batterijen.
Glycol wordt toegepast in luchtbehandelings-units met water batterijen. Gooi nooit glycol door een afvoer. Verzamel in een chemische opvangtank en bied dit dan aan bij een geautoriseerd innamepunt. Glycol is gevaarlijk en
giftig. Bij aanraking of inname dient u direct een geneeskundige te raadplegen. Vermijd inademing glycol dampen.
Bij glycol in ogen direct overvloedig spoelen met water voor tenminste 5 minuten lang.

1
1

3

2

3

1. Elektrische heater/Warmwater batterij, koudwater- of DX batterij montage draadstang
2. Frame
3. Afdichting
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VERSO verbinding van secties met klemelementen

De klemelementen voor secties worden met het apparaat meegeleverd. Ze worden gebruikt aan de voor- en
achterkant van de unit in het bovenste deel van de sectie. Secties worden met schroeven in de frame-openingen
(afbeelding A) bevestigd. De twee klemelementen aan de bovenkant van de sectie op dezelfde hoogte vastschroeven in secties met enkele stroomrichting. Als de constructie van de unit dit toelaat ook aan de zijkanten van de
sectie (afbeelding B). Eerst moeten de afzonderlijke elementen op gelijke hoogte van de twee verschillende secties worden vastgeschroefd en vervolgens de klemschroef op de moersecties bevestigen (weergave C). Voordat
alle secties worden samengebracht, moeten ze met een pakking 12x6 (meegeleverd met het apparaat) worden
afgedicht.
Reiniging en inspectie van warm-, koudwater of DX batterijen
Batterijen altijd tegen de lucht richting in reinigen zodat een vrije luchtdoorlaat gewaarborgd is. Indien een condensopvang-bak is gemonteerd, dient deze verwijdert en gereinigd te worden met veel water. Controleer de
condensafvoer op verstoppingen.
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2.7. Elektrische heaters in de VERSO-S units

Elektrische heaters worden als midden sectie in de VERSO-S units gemonteerd. De uit 3 delen bestaande heaters worden met bouten aan elkaar bevestigd.
Wanneer de verwarmingscapaciteit de 45 kW overstijgt, dient een seperate, modulair aangebouwde module te worden toegepast.
Elke elektrische heater heeft een eigen aparte werkschakelaar om de
elektrische voeding te schakelen.
1

3
1. Elektrische heater
2. Werkschakelaar heater
3. Werkschakelaar unit

2

2.8. Elektrische heaters in de VERSO-P/PCF en VERSO-R-RHP units
De elektrische heaters worden modulair aangebouwd aan de ventilator sectie met behulp van trekstangen en
moeren.

1

2

3
1. Trekstang
2. Frame
3. Afdichting

Installatie van elektrische heaters in de VERSO-P/PCF of VERSO-R/RHP units
a) Na het openen van de deuren van de luchtbehandelings kast, connector (4) aansluiten op de tegen connector.
b) De voedingskabel voor de elektrische heater word in het heaterblok via doorvoer (1) aangebracht. De elektrische heater wordt dan apart geschakeld met een werkschakelaar (3).
Voordat werkzaamheden of aansluitingen aan de unit of elektrische heater
worden uitgevoerd dient beide elektrische voedingen te zijn uitgeschakeld!
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2

1

4

3

3

1.
2.
3.
4.

Afdichting
Unit werkschakelaar
Heater werkschakelaar
Interconnectie heater met unit

Beveiliging oververhitting elektrische heaters
Drie beveiligingen beschermen de elektrische heaters tegen oververhitting.
1. 70 °C temperatuur beveiliging. Wanneer de luchthoeveelheid te laag is, zorgt deze beveiliging ervoor dat
de elementen niet warmer worden van 200 °C. Dit systeem werkt automatisch en geeft een melding op de
afstandsbediening van de regeling.
2. 100 °C temperatuur beveiliging. Na het afschakelen van de elektrische voeding van de heater, wordt deze
beveiliging automatisch hersteld. De oververhitting wordt gemeld op de afstandsbediening van de regeling.
3. 60 °C triac temperatuur beveiliging. De heater wordt automatisch uitgeschakeld. De beveiling gaat automatisch verder en geeft een melding op de afstandsbediening van de regeling.
Het is mogelijk om de heater na oververhitting te resetten met een drukknop (RESET) maar alleen indien de oorzaak van de oververhitting is weggenomen!

Reiniging en inspectie van batterijen en heaters
Het wordt aanbevolen periodiek batterijen en heaters te controleren en te reinigen. Controleer de platen van de
batterijen op vervuiling en reinig deze indien nodig met een stofzuiger aan de ingaande zijde of schoonblazen
met lucht vanaf de uittrede zijde van de batterij. Bij zware vervuiling reinigen met lauw water en een niet corrosief
sopje. Controleer of de retourwater temperatuur sensor goed en juist bevestigd is. De luchtsnelheid door een batterij dient ten minste 1,5 m/s te bedragen.
Controleer of de heater verbindingen en bedrading in orde zijn en elementen niet krom of verbogen zijn. De
elementen kunnen beschadigd worden door temperatuur verschillen in de elementen. Controleer de elementen
op vervuiling. Dit kan stank of brand veroorzaken. De elementen kunnen gereinigd worden met een vochtige lap.

26

UAB Amalva behoudt het recht om veranderingen door te voeren zonder dit vooraf kenbaar te maken
V12-C5.1-16-10

2.9. Toebehoren buitenopstelling

VERSO units die buiten opgesteld worden, zijn voorzien van een dak, op afschot naar de blinde zijde van de unit.
Elke sectie heeft een eigen dakdeel dat met behulp van schroeven en lijsten aan het volgende dakdeel gekoppeld
word.
6

5

4

7

1

3
3

3

2

10

8
9

11

1. Dak
2. Dakdeel
3. Dakdeelbevestiging
4. Luchtinvoerkap
5. Afvoerkap
6. Externe roosters
7. Klepactiveringsdop
8. Dakschroef
9. Voorste daksteun
10. Middelste daksteun
11. Zijwaarste daksteun

Installatieproces, als het dakdeel afzonderlijk wordt geleverd:
1. aan de rand van de unit plaatsen en voorste dakdeel met behulp van schroef 4,2x13 bevestigen
2. aan het bovenste dakdeel plaatsen (2). Zoek de juiste plaats voor de middelste daksteun (10). Markeer deze.
Vervang het dakdeel.
3. de middelste daksteun met behulp van schroef 4,2x13 bevestigen.
4. de dakdelen op de steunen met behulp van schroef 4,8*20 bevestigen.
5. als het een zijsectie van de unit betreft, de zijdelingse daksteun (11) bevestigen. Als het de middelste sectie
betreft, zijn geen steunen nodig.
6. dak moet met dakdeelbevestiging (3) en schroef (8) 4,8x20 worden samengebracht en vastgezet met EPDMrubber.
Aan de buitenlucht aanzuig- en de afblaaszijde zijn optioneel kappen met grillen leverbaar.

Verbindingen moeten aanvullend afgedicht worden. Afdichtkit is niet in de
leveromgang meegenomen.
Dit is nodig om de wateropvangbuizen in VERSO-units te beschermen tegen bevriezing. Neem de montagehandleiding voor hevelinrichting door.
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3. TRANSPORT INSTRUCTIES
Transport van units met een kraan, heftruck of pompwagen
Units worden in het algemeen in delen getransporteerd. Elke sectie zit bevestigd op houten pallets en omwikkeld
met folie. Als de unit in delen wordt geleverd worden ook de flenzen en registerkleppen lost meegeleverd, verpakt
en bovenop de unit delen. Afdichtingen, bouten, moeren en andere verbindingsdelen zitten verzameld in een kartonnen doos in één van de sectiedelen. Het basis frame wordt los meegeleverd tenzij anders overeengekomen.
Wanneer delen worden geladen of gelost met een kraan, dienen de draagbanden op de aangegeven wijze
geplaatst moeten worden. Bij voorgemonteerde units met een gemonteerd dak dient met gebruik te maken van
een evenaar, spreider of een andere constructie om te voorkomen dat dakdelen worden beschadigd.
Transport met heftruck of pompwagen dient plaats te vinden volgens de onderstaande afbeeldingen.
A

B

D

A.
B.
C.
D.
E.

C

E

Sectie transport met een kraan op een pallet
Transport van een complete unit met een heftruck
Transport van een sectie met een heftruck
Transport van een sectie met een pompwagen
Transport van een complete unit met meerdere pompwagens
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4. INSTALLEREN VAN VERSO LUCHTBEHANDELINGSUNITS
4.1. Onderhoudsruimte voor VERSO luchtbehandelingsunits

De onderhoudsruimte is nodig om de unit naar behoren te kunnen inspecteren en onderhoudswerkzaamheden uit
te voeren, alsook om de unit vrij te maken voor inspectie, om onderdelen of zelfs de volledige unit te vervangen.
Om bepaalde onderdelen te vervangen, kan het nodig zijn de unit volledig of gedeeltelijk te demonteren. De
minimale vrije onderhoudsruimte is voldoende om de filter van de unit te vervangen.
Bouwgrootte van de unit

A

Amin

H

B

10

1000

850

500

500

20

1150

950

500

500

30

1300

950

500

500

40

1500

950

500

500

50

1700

950

500

500

60

1900

950

500

500

70

2100

950

500

500

80

2300

950

500

500

90

2500

950

500

500

Op de VERSO-P/PCF, VERSO-R/RHP luchtbehandelingsunits gaan de
middelste deuren alleen open na het openmaken van dat de zijdeuren.

H

B

A min
A

A aanbevolen onderhoudsruimte voor de unit
Amin. minimaal vereiste ruimte voor de werking van de unit
H vrije ruimte boven de geïnstalleerde luchtbehandelingsunit
B aanbevolen ruimte achter de luchtbehandelingsunit
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4.2. Opstellen en installeren van VERSO luchtbehandelingsunits

Verwijder de transportelementen alvorens de luchtbehandelingsunit te installeren. Wanneer de unit niet op het
positioneerframe werd getransporteerd, moeten de secties van de houten panelen op het positioneerframe worden geplaatst.
Installeer de unit op een stevige, effen ondergrond die daarvoor bedoeld is. Zo nodig moeten bijzondere
constructieberekeningen worden uitgevoerd volgens gewicht, afmetingen en andere belangrijke parameters van
de unit (zie technische specificaties).
Op aanvraag kan de unit worden uitgerust met verstelbare voeten om de unit horizontaal op te stellen. Hoogteverstelling tot 50 mm.
Wordt de unit niet op een effen ondergrond geplaatst, dan kan die omvallen, kunnen de deuren mogelijk niet goed dichtgaan of kunnen er spleten
ontstaan tussen aaneengesloten secties.
Aangeraden wordt een rubberen afdichting aan te brengen tussen de luchtbehandelingsunit en de ondergrond.
Het is verboden luchtbehandelingsunits op elkaar te stapelen.
Zie de elektrische installatiehandleiding voor meer informatie over de
draadaansluitingen.
1

1

2

1. Bergruimte voor de deursleutel tijdens het transport van de luchtbehandelingsunit
2. Deursleutel

Geluidsniveau van VERSO luchtbehandelingsunits
De luchtbehandelingsunit veroorzaakt geluid (zie de technische specificaties van de unit voor meer informatie).
Houd daarmee rekening bij het installeren van de luchtbehandelingsunit. Een behaaglijk binnenklimaat hangt niet
alleen af van de luchtbehandelingsunit, maar ook van de kwaliteit van het ventilatiesysteem, de installatiekwaliteit
en andere factoren (geluiddempende voorzieningen enz.).
Aanbevelingen:
• Installeer de luchtbehandelingsunit niet dichter dan 500 mm bij een muur (gebruik zo nodig aanvullende geluiddempende materialen, zoals steenwolisolatie).
• Zorg dat trillingen van luchtkanalen niet worden overgebracht op het gebouw; daarom wordt aanbevolen gebruik te maken van flexibele verbinders of geluidsabsorberende luchtkanaalsteunen. Selecteer luchtkanalen
zodanig dat de luchtstroming geen extra geluid en trillingen veroorzaakt.
• Plaats de luchtbehandelingsunit op een draagkrachtige en stevige ondergrond. Houd rekening met het gewicht van de unit en de geldende bouwnormen. Aanbevolen wordt rubberen isolatieplaten aan te brengen
tussen de luchtbehandelingsunit en de ondergrond.
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4.3. Aansluiten op het luchtkanaal
VERSO luchtbehandelingsunits worden op twee manieren aangesloten op het luchtkanaal
Luchtkanalen worden aangesloten op VERSO units met L-20 koppelstukken.
VERSO units van bouwgrootte 60, 70, 80 en 90 worden aangesloten met L-30 koppelstukken.
Luchtklepaansluiting op het luchtkanaal
1.
2.
3.
4.
5.

2
1

Bout
Koppelstuk
Flens
Luchtkanaal
Eenzijdig klevende afdichtingspakking

3
4
5

Flensaansluiting op luchtkanaal
Schroefbouten M8x20 in de hoeken. Speciale zelfklevende pakking voor goede afdichting.
2

1

1. Bout
2. C-profiel voor flensaansluiting
3. Eenzijdig klevende

3
2

4.4. Schuingeplaatste condensbak van VERSO luchtbehandelingsunits

Het bochtstuk van de sifon kan worden verplaatst door dit naar rechts of naar links te draaien. De afvoerleiding
van de sifon moet zodanig worden geplaatst dat nabijgelegen secties van de unit of constructie-elementen niet
worden beschadigd. Loopt de afvoerleiding door koude ruimten, dan moet die worden geïsoleerd om bevriezing
te voorkomen. Mogelijk is een verwarmingskabel nodig.
Installeren van de sifon voor een aan de aanzuigzijde gemonteerde sectie
Ventilatoren vormen in de meeste luchtbehandelingsunits de laatste schakel van de functionele keten en veroorzaken subatmosferische druk in de unit. Daarom is het van cruciaal belang de sifon juist te installeren. Precies
om die reden is condens moeilijk te verwijderen uit de luchtbehandelingsunit. Daardoor kan condensvorming
optreden in de technische ruimte. Hoogte H1 in mm moet minstens overeenstemmen met de helft van de onderdruk binnen de unit in mm waterkolom. Hoogte H2 in mm moet minstens overeenstemmen met de helft van de
onderdruk binnen de unit in mm waterkolom.
Condens

Sifon met kogelafsluiter

Sifon zonder afsluiter

95

106

DN 40

Ø 32

25-240

Condens

H1, H2

H2

H1

140-310
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Geen enkel drainagesysteem mag rechtstreeks op het gemeentelijk riool worden aangesloten. De condens
bak is gemakkelijk toegankelijk voor reiniging en ontsmetting.
Voorzorgsmaatregel: Monteer de afvoersifon op de uitlaatleiding van
elke lekbak om al het condens van de luchtbehandelingsunit af te voeren
en te vermijden dat onaangename geuren van afvoerwater binnendringen
in het ventilatiesysteem.
Bij buiteninstallatie van de luchtbehandelingsunit moeten sifon en aftapinrichtingen worden verwarmd met behulp van een elektrische verwarmingskabel (bij omgevingsluchttemperatuur tamb < 0 °C). Breng warmteisolerend materiaal aan op de sifon en aftapinrichtingen.
Breng warmte-isolerend materiaal aan op de sifon en aftapinrichtingen
Ventilatoren vormen in de meeste luchtbehandelingsunits niet de laatste schakel van de functionele keten en veroorzaken een bovenatmosferische druk in de koelsectie. In dit geval kan condens eenvoudig worden verwijderd
uit de unit en gelden er geen strenge installatie-eisen voor de sifon. Het is voldoende een afvoersifon onder een
minimumafschot aan te brengen.
AANBEVELING: Installeer de afvoersifon die overeenkomt met de minimale leidingdiameter.

4.5. Nazien van de VERSO luchtbehandelingsunit vóór inschakeling
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voordat u de luchtbehandelingsunit inschakelt, moet u installatiestof verwijderen en afvalmateriaal opruimen.
Controleer of de kabel en draden stevig vastzitten.
Verwijder alle steunplaten en afschermkappen van de unit en andere installatiebenodigdheden.
Voordat u de unit inschakelt, moet u alle deuren sluiten en alle beschermplaten vastbouten.
Controleer of de luchtkleppen goed open- en dichtgaan.
Controleer of de warmtewisselaars stevig aangesloten zijn.
De luchtbehandelingsunit kan alleen worden ingeschakeld op bevel van het regelsysteem (wordt de luchtbehandelingsunit aangestuurd door het automatische regelsysteem van de fabrikant, dan moet u het bijbehorende voorschrift raadplegen).
Als de luchtbehandelingsunit niet wordt aangestuurd door het regelsysteem van de fabrikant, is het installatiebedrijf aansprakelijk voor de werking, veiligheid en bedrijfszekerheid van de unit.
Alvorens de luchtbehandelingsunit te bedienen, moet u die afstellen volgens fabrieksspecificaties.

Garantievoorwaarden van VERSO luchtbehandelingsunits
De garantie vervalt wanneer de unit niet goed is geïnstalleerd of onjuist wordt bediend, wanneer de unit mechanisch beschadigd is, wanneer niet-goedgekeurde vervangingsonderdelen worden gemonteerd of wanneer de
bedieningsvoorwaarden niet worden nageleefd (agressieve omgeving, vochtigheid enz.)
Het is verboden sectieframes, ventilatoren, motoren of andere onderdelen van de luchtbehandelingsunit
opzettelijk te vernielen tijdens de garantieperiode. Als deze voorwaarde niet wordt nageleefd, vallen reparaties
van de unit niet onder de garantie.
Tijdens de bediening van de unit moeten periodieke revisiebeurten door de gebruiker worden geregistreerd in
het technische onderhoudsboek. Alleen daartoe gekwalificeerde servicemonteurs mogen met toestemming van
de gebruiker gegevens daarin vermelden.
Tijdens de bediening van de luchtbehandelingsunit is het van cruciaal belang de onderdelen na te zien die
het eerst vervuild raken (bijvoorbeeld filters, warmtewisselaars enz.). Luchtbehandelingsunits moeten iedere vier
maanden een periodieke revisiebeurt krijgen. Tijdens de revisiebeurt wordt de toestand van de warmtewisselaar
nagezien en wordt gecontroleerd of de condensafvoersifon en andere onderdelen van de luchtbehandelingsunit
niet vuil zijn. Wanneer filters vuil zijn, kan het waarschuwingssysteem daarop wijzen. Dit systeem moet echter
worden geïnstalleerd op het ogenblik dat de unit wordt geïnstalleerd.
Revisie- en servicebeurten moeten worden uitgevoerd door daartoe gekwalificeerde servicemonteurs.
Het is noodzakelijk tijdens de gebruiksperiode van de unit de bedieningsvoorschriften van het verwarmingssysteem in acht te nemen.
Specifieke garantievoorwaarden staan in de garantielijst van de unit.
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5. ELEKTRISCHE INSTALLATIEHANDLEIDING

Laat montagewerkzaamheden uitsluitend uitvoeren door daartoe opgeleid en gekwalificeerd personeel. Tijdens
de installatie moeten de volgende eisen worden nageleefd.
Leg stuurstroomkabels gescheiden van voedingskabels of gebruik afgeschermde kabels. In dit geval moet de kabelafscherming worden
geaard!

5.1. Aansluiten van secties van de luchtbehandelingsunit

Nadat de onderdelen van de unit op elkaar zijn aangesloten (zie instructies voor de installatie van units), moeten
de verbindingskabels en -draden van de secties van de unit worden aangesloten.
De connectoren moeten hoe dan ook worden aangesloten volgens de
nummering in het bedradingsschema of de toepasselijke opschriften (zie
het elektrisch aansluitschema van de unit).
Trek nooit aan verbindingsdraden en -kabels om secties van de unit los
te koppelen!

5.2. Aansluiten op de elektrische voeding

De elektrische voeding (400 VAC, 50 Hz) wordt aangesloten op de hoofdschakelaar die zich bevindt in de middelste (warmtewisselaar)sectie van de luchtbehandelingsunit. Alvorens de unit op de voeding aan te sluiten, moet
u de hoofdschakelaar op de daartoe bestemde plaats bij de unit of rechtstreeks op de wand installeren. Sluit de
aarding aan!
Alle units moeten worden aangesloten via stroomonderbreker van 300 mA
lekstroombeveiliging (type B of B +).
Aarding moet overeenkomstig EN61557, BS 7671 worden gerealiseerd.
Selecteer de voedingskabel van de unit en de elektrische luchtverwarmer volgens de maximale stroomsterkte die
in de technische specificaties vermeld staat. De te gebruiken kabeltypes staan in tabel 5.2.
5.2 Tabel. Types elektrische voedingskabels
Stroomsterkte, A

Kabeltype

15

5 x 1,5 mm2 (Cu)

21

5 x 2,5 mm2 (Cu)

27

5 x 4,0 mm2 (Cu)

34

5 x 6,0 mm2 (Cu)

50

5 x 10,0 mm2 (Cu)

70

5 x 16,0 mm2 (Cu)

85

5 x 25,0 mm2 (Cu)

Controleer of de luchtbehandelingsunit goed geaard is alvorens die op de
elektrische voeding aan te sluiten.

5.3. Aansluiten van externe regelorganen

De luchtbehandelingsunit is uitgerust met externe aansluitklemmen in de regelkast, in de middelste (warmtewisselaar)sectie. Alle externe regelorganen worden op die klemmen aangesloten.
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Regelaar met aansluitklemmen

1
2

3

Figuur 5.3 a

1. Aansluiting van het bedieningspaneel
2. Ethernet- of internetaansluiting
3. Zekering 1A

Totale stroomverbruik van alle externe onderdelen met 24 V aansluiting
mag niet meer zijn dan 25 W.
Aansluiting van externe regelorganen

Figuur 5.3 b
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5.4. Monteren van temperatuursensoren

De toevoerluchttemperatuursensor B1 (zie Figuur 5.4 a) wordt gemonteerd in de daartoe bestemde ruimte in
het luchtkanaal, na de sectie met de elektrische luchtverwarmer of luchtkoeler (indien aanwezig). De minimumafstand tussen de luchtinlaat van de unit en de sensor mag niet kleiner zijn dan een diagonale of rechthoekige
aansluiting.
De watertemperatuursensor B5 (zie Figuur 5.4 b) wordt gemonteerd door die vast te schroeven in het daartoe bestemde schroefgat op de waterleiding. Aanbevolen wordt warmte-isolatie aan te brengen op de sensor!
Toevoerluchttemperatuursensor B1

Watertemperatuursensor B5

Figuur 5.4 b

Figuur 5.4 a

5.5. Montagevereisten voor het bedieningspaneel

1. Het bedieningspaneel moet worden opgesteld in een ruimte die voldoet aan de volgende omgevings voorwaarden:
1.1. Omgevingstemperatuur: 0 °C ... 40 °C;
1.2. Relatieve vochtigheidsgraad: 20 % ...80 %;
1.3. Bescherming tegen verticaal vallende waterdruppels (IP X2).
2. Montagehoogte: minstens 0,6 m boven de vloer.
3. Aansluiting van het bedieningspaneel: via de opening in de achterzijde.
4. Het bedieningspaneel wordt vastgemaakt door twee gaten te boren in het bevestigingsoppervlak.

5.6. Aansluiting bedieningspaneel

Yellow (A)

( ) White

Green (B)

(+) Red

Het bedieningspaneel is aangesloten op de regelkast (zie Figuur 5.3 a). De kabellengte tussen het paneel en de
unit mag niet langer zijn dan 150 m. Het vereiste kabeltype staat vermeldt op het elektrisch aansluitschema van
de unit.

Yellow (A)

( ) White

Green (B)

(+) Red

Yellow (A)

( ) White

Green (B)

(+) Red

6.6 Figuur. Aansluiting bedieningspaneel

Aansluiting bedieningspaneel en andere kabeldiktes staan vermeldt in het
aansluitschema!
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( ) White

Green (B)

(+) Red
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6. BEDIENINGSHANDLEIDING
6.1. Unit regeling

Het regelsysteem van de luchtbehandelingsunits staat in voor de aansturing van de fysieke processen die doorgaan binnenin de luchtbehandelingsunit.
•
•
•
•

Het regelsysteem bestaat uit:
hoofdregelmodule;
stroomonderbrekers en hoofdschakelaar;
bedieningspaneel dat op een voor de gebruiker geschikte plaats kan
worden gemonteerd;
druk- en temperatuursensors.

Het bedieningspaneel (6.1 Figuur) is ontworpen voor regeling op afstand van de luchtbehandelingsunit, het instellen en weergeven van de
controllerparameters.

6.1 Figuur. Regelpaneel

6.2. Indicatie bedieningspaneel
Tijd

Indicatie van bedrijfsmodi
en functies van de unit

16:30

21,9 °C
21,3 °C

Gewenste waarde

Selectie van de
bedrijfsmodi

ECONOMY 1

Hoofdparameters
overzichtsvenster

Schakelen tussen overzichtsvensters
Menu

Verklaring van de getoonde symbolen
Toevoerluchttemperatuur
Afvoerluchttemperatuur
Toevoerluchtvolume
Afvoerluchtvolume
Luchtvochtigheid
toevoerlucht
Luchtvochtigheid
afvoerlucht
Afvoer (kamer)
luchtkwaliteit
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Bediening ventilator
Luchtdebiet neemt toe
bij inschakeling van
functie (zie hoofdstuk
Functies)
Luchtdebiet neemt af
bij inschakeling van
functie (zie hoofdstuk
Functies)

Bediening luchtbevochtiger
Zomer-nachtkoelmodus
Wekelijkse werkingsmodus
Vakantie werkingsmodus

Bediening energieterugwinning

”Overschrijving”-modus

Bediening luchtverwarming

Alarmsignaal

Bediening luchtkoeler

Afvoerlucht wordt gerecirculeerd
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6.3. Overzicht parameters

De hoofdparameters van de unit worden in vier hoofdvensters van het paneel getoond: temperatuurindicatie,
luchtdebiet, luchtkwaliteit (luchtvochtigheid) en energiebesparing.
Alle andere unitparameters worden getoond in het menu ”Overzicht” (zie pagina 38).
16:30

16:30

16:30

16:30

21,9 °C
21,3 °C

12500 m3/h
13100 m3/h

60% RH
800 ppm

90%
18 kW

Gewenste waarde

Luchtstroom

Luchtkwaliteit

Energiebesparing

ECONOMY 1

ECONOMY 1

ECONOMY 1

ECONOMY 1

6.4. Selectie werkingsmodi

Er zijn zes mogelijke werkingsmodi, een van de gebruikers kan rechtstreeks via het hoofdvenster bedieningspaneel een keuze maken:
• Twee Comfort- en twee Economy modi, voor elk van hen kan de gebruiker zowel het luchtdebiet als de temperatuur instellen.
• In Special modus kan de gebruiker niet alleen het luchtdebiet en de temperatuur instellen maar ook om blokkering te selecteren of de verwarmings-, koel- en andere functies te gebruiken.
• OFF-modus schakelt de unit volledig uit.
16:30

Bedrijfsmodus

21,9 °C
21,3 °C

ECONOMY 1

COMFORT 1

Toevoer debiet
1250 m3/h

COMFORT 2

Retour debiet
1250 m3/h

ECONOMY 1

Gewenste waarde
20 °C

ECONOMY 1
Gewenste waarde

SPECIAL
ECONOMY 1

UIT

Reset instellingen

6.5. Menu

Het paneelmenu bestaat uit volgende vier punten:
16:30

Menu

21,9 °C
21,3 °C

Overzicht

Tijdprogrammering

Functies

Instellingen

Gewenste waarde

ECONOMY 1
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6.5.1. Overzicht
Hoofdparameters voor luchtbehandelingsunit worden
in de hoofdvensters getoond (Hoofdstuk 6.3). Alle andere informatie omtrent de werking van de unit, storingen en efficiencystatus wordt in het overzichtsmenu
weergegeven.

Overzicht

Menu

Bedrijfstellers
Bedrijfstellers

Overzicht

Tijdprogrammering

Rendement status
Gedetailleerde informatie
Filter status

Functies

Instellingen
Inspectie verlichting

6.5.1.1. Alarmen
In dit menu worden de meldingen van bestaande
fouten getoond.
Nadat het probleem verholpen is (zie hoofdstuk
6.8), kunnen berichten worden verwijderd door ”Verwijderen” te kiezen. Klik op ”Geschiedenis” om tot 50
geregistreerde alarmen te bekijken.
6.5.1.2. Werkingstellers
In dit menu wordt de werkingstijd van de ventilatoren,
het energieverbruik van de heater getoond en hoeveel
energie werd teruggewonnen via de warmtewisselaar.
6.5.1.3. Efficiencystatus
Menu voor realtime monitoring van de warmtewisselaar-efficiëntie en energieterugwinning.
6.5.1.4. Gedetailleerde informatie
Alle waarden van de temperatuursensor, de werking
van afzonderlijke elementen van de luchtbehandelingsunit en andere gedetailleerde informatie kunt u in
dit menu terugvinden.

Bedrijfstellers

Alarmen
21A
Electric heater overheating

De luchtverhitter
121 kWh

3B
VAV kalibratie fout

De toevoerventilator
873 h
De retourventilator
875 h
Teruggewonnen energie
1440 kWh

Verwijder

Historie

Rendement status

Gedetailleerde informatie

Rendement warmtewisselaar
83%

Toevoerlucht temperatuur
21,9 °C

Energiebesparing
90%

Afvoer binnenluchtlucht temperatuur

Herstel van de energie
4,1 kW

Buitenlucht temperatuur
16,6 °C

22,1 °C

Water temperatuur
25,3 °C
Toevoer debiet
350 m3/h
1/3

6.5.1.5. Filterstatus
U kunt de vervuilingsgraad van de filters bewaken en schone filters fijnregelen.
Het wordt aanbevolen om de oorspronkelijke kalibrering van
de filters uit te voeren nadat de unit voor het eerst werd gestart. Als de filters tijdens bedrijf vervangen werden, wordt
aanbevolen om kalibrering van het schone filter uit te voeren.

6.5.1.6. Verlichtingsinspectie
In dit menu kunt u de verlichting aan-/uitzetten tijdens inspectie van de unit zoals
bijvoorbeeld tijdens vervanging van de filters. De optie verschijnt alleen op het paneel als de luchtbehandelingsunit vooraf werd besteld met ingebouwde verlichting.
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Filter status
Buitenlucht luchtfilter vervuiling
55%
Retourlucht luchtfilter vervuiling
60%

Schoon filter kalibratie
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6.5.2. Functies
In dit menudeel kan de gebruiker extra functies van de
unit activeren en instellen.
leeg venster: functie is niet actief
grijs venster: functie is actief, maar werkt momenteel niet
blauw venster: nu werkende functie

Menu

Functies
Luchtkwaliteit#
regeling
Vraaggestuurd#
inschakelen

Overzicht

Tijdprogrammering

Buiten gecompenseerde ventilatie
Zomer nacht koeling

Functies

Instellingen

Minimale
temperatuur
1/2

6.5.2.1. Luchtkwaliteitsregeling
Luchtkwaliteitsregeling is ontworpen in overeenstemming met:
• CO2-sensor1 [0...2000 ppm];
• luchtkwaliteitsensor VOSq [0...100 %];
• luchtverontreinigingsensor VOSp [0...100 %];
• relatieve luchtvochtigheidsensor [0...100 %];
• temperatuursensor [0...50 ºC].
Afhankelijk van het geselecteerde type sensor ligt de waarde van de vereiste
luchtkwaliteitsfunctie vast. De intensiteit van de luchtbehandelingsunit zal vervolgens op die waarde worden afgesteld. De ventilatie-intensiteit zal automatisch
worden opgevoerd in geval er van de ingestelde waarde wordt afgeweken en zal
opnieuw dalen als deze waarde wordt benaderd. Als de unit bijvoorbeeld ontworpen is voor de CO2-onderhoudsfunctie en uitgerust is met een CO2 sensor zal na
het instellen van de waarde op 800 ppm dit ingestelde CO2-niveau op peil worden
gehouden door de ventilatie-intensiteit af te stellen. De ventilatie-intensiteit zal dan
verhoogd worden als het CO2-niveau toeneemt en verlaagd worden als deze terugkeert naar de vorige toestand.

Luchtkwaliteit#regeling
Ingeschakeld
Gewenste waarde 1
1000 ppm
Modus 1
COMFORT 1
Gewenste waarde 2
880 ppm
Modus 2
COMFORT 2

Reset instellingen

De luchtkwaliteitsfunctie werkt alleen als geen van de onderstaande
functies op hetzelfde moment actief is:
• zomer-nachtkoeling;
• min. temperatuurregeling;
• ventilatie met compensatie voor buitenlucht.
Vraaggestuurd#inschakelen

6.5.2.2. Werking op vraag
De opstartfunctie van de luchtbehandelingsunit is ontworpen om in te schakelen als
de unit niet actief is, of als een van de geselecteerde instellingen de kritieke grenswaarde heeft overtroffen.
De functie stond in voor de opstart van de unit in overeenstemming met:
• CO2-sensor in de ruimte;
• luchtkwaliteitssensor ruimte VOSq;
• luchtverontreinigingssensor ruimte VOSp;
• relatieve luchtvochtigheidssensor ruimte;
• temperatuursensor ruimte.

Ingeschakeld
Gewenste waarde
1000 ppm

Reset instellingen

Werking op vraag (opstarten/uitschakelen) wordt uitgevoerd door dezelfde sensor die wordt gebruikt in de regeling van de ”Luchtkwaliteitfunctie”.
Er moet een kamersensor met analoge uitvoer (0...10 VDC) voor deze
functie worden ontworpen.
1

Fabrieksinstelling.
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6.5.2.3. Ventilatie met compensatie voor buitenlucht
De compensatiefunctie voor ventilatie past het luchtvolume aan afhankelijk van de
huidige buitentemperatuur. Er kunnen tot vier temperatuurpunten worden ingevoerd
waarvan er twee geschikt zijn voor winteromstandigheden en de overige twee voor
zomeromstandigheden. Als de start- en eindpunten voor compensatie voor zowel de
winter als zomerseizoenen zijn ingevuld (er kan ook slechts een van beide worden
ingevuld, bijvoorbeeld alleen wintercompensatie; in dit geval moeten de start- en
eindpunten voor compensatie hetzelfde zijn), zal de huidige ventilatie-intensiteit worden verlaagd in verhouding tot de buitentemperatuur tot deze het minimaal mogelijke ventilatieniveau van 20% bereikt.
De compensatiefunctie voor ventilatie werkt niet als de zomer-nachtkoelfunctie actief is.

Buiten gecompenseerd ...
Ingeschakeld
Winter stop
-15 °C
Winter start
5 °C
Zomer start
25 °C
Zomer stop
35 °C

Reset instellingen

Ventilatie
intensiteit,
%

Buitentemperatuur,
C

F1 – door gebruiker geselecteerd luchtdebiet (huidig)
F2 – minimale luchtdebiet 20 %
W1 – winter startpunt voor compensatie
W2 – winter eindpunt voor compensatie
S1 – zomer startpunt voor compensatie
S2 – zomer eindpunt voor compensatie

6.5.2.4. Zomer-nachtkoeling
De zomer-nachtkoelfunctie is bedoeld als energiebesparing tijdens het zomerseizoen: door gebruik te maken van de koelere buitentemperaturen tijdens de nacht is
het mogelijk om warme ruimtes af te koelen, d.w.z. dat overmatige hitte die tijdens
de dag in de ruimte werd opgeslagen, opnieuw wordt afgevoerd.
Zomer-nachtkoelfunctie kan ’s nachts op elk moment inschakelen (van 00:00 h tot
06:00 h), zelfs als de luchtbehandelingsunit niet actief is en in stand-bymodus is. De
gebruiker kan de binnentemperatuur instellen waarop deze functie in- of uitschakelt.
Als deze functie actief is, wordt het huidige ventilatieniveau op maximale ventilatie-intensiteit (100%) gezet en schakelen alleen de ventilatoren in. Dit betekent
dat op dat moment zowel de functies voor luchtkoeling en energieterugwinning niet
zullen werken.

Zomer nacht koeling
Ingeschakeld
Start wanneer binnen
25 °C
Stop wanneer binnen
20 °C

Reset instellingen

De zomer-nachtkoelfunctie heeft bedrijfsprioriteit boven volgende functies: ventilatie met compensatie voor buitenlucht en de luchtkwaliteitfunctie.
6.5.2.5. Minimum temperatuurregeling
In de wintertijd zal de functie voor minimale temperatuurregeling die door de gebruiker was ingesteld, het ingestelde toevoer- en afvoerluchtdebiet onder dwang verminderen wanneer het beschikbare verwarmingsvermogen in de unit onvoldoende
is en/of warmterecuperatie niet minstens de mogelijke temperatuurtoevoer naar de
kamer garandeert. De gebruiker kan een aparte toevoerluchttemperatuur instellen
zodat als de waarde niet bereikt is, de intensiteit van de ventilatie-unit automatisch
wordt verminderd. Het luchtdebiet kan worden verminderd tot de minimaal mogelijke
ventilatie-intensiteit van 20%.
Tijdens de zomer, als de luchtbehandelingsunit uitgerust is met een koeler, zal
deze functie in overeenstemming met de volgende door de gebruiker ingestelde
waarde het koelvermogen beperken waardoor de minimaal mogelijk temperatuurtoevoer naar de kamer wordt gegarandeerd.

Minimale temperatuur ...
Ingeschakeld
Gewenste waarde
15 °C

Reset instellingen

Tijdens regeling van de ventilatie-intensiteit krijgt deze functie de topprioriteit boven ”Ventilatie met compensatie voor buitenlucht” en ”VAV”functies.
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6.5.2.6. Overschrijvingsfunctie
Overschrijvingsregeling (OVR) van de unit kan door het externe contact (zie Figuur
5.3 b) of apparaat (timer, schakelaar, thermostaat, enz.) worden uitgevoerd. Het
signaal dat van buitenaf wordt ontvangen, activeert de OVR-functie die de huidige
werkingsmodi van de unit negeert en voert een van de geselecteerde acties uit
onderstaande lijst uit:
• schakelt de luchtbehandelingsunit uit;
• schakelt de unit over naar bedrijf in overeenstemming met de modus “Comfort1”;
• schakelt de unit over naar bedrijf in overeenstemming met de modus “Comfort2”;
• schakelt de unit over naar bedrijf in overeenstemming met de modus “Economy1”;
• schakelt de unit over naar bedrijf in overeenstemming met de modus “Economy2”;
• schakelt de unit over naar bedrijf in overeenstemming met de modus “Special”;
• schakelt de unit over naar bedrijf in overeenstemming met het wekelijks schema.

Overschrijvingsfunctie
Ingeschakeld
Overbrugging
Indien Aan
Modus
ECONOMY 1

Reset instellingen

De OVR-functie biedt drie selecteerbare bedrijfsmodi afhankelijk van wat de gebruiker nodig heeft:
1. In de modus ”Indien aan” zal de functie alleen reageren op het externe regelcontact als de luchtbehandelingsunit actief is.
2. In de modus ”Indien uit” zal de functie alleen reageren op het externe regelcontact als de luchtbehandelingsunit niet actief is.
3. In de modus ”Altijd” zal de functie reageren ongeacht op het externe regelcontact ongeacht de bedrijfstoestand van de unit.
De OVR-functie heeft de hoogste prioriteit en daarom moeten alle vorige
modi worden genegeerd. De functie blijft actief zolang het externe regelcontact in de gesloten stand is.
6.5.2.7. Luchtvochtigheidsregeling
De functie Luchtvochtigheidsregeling is ontworpen om de door de gebruiker bepaalde luchtvochtigheid op peil te houden. Voor een correcte werking van de functie
zullen een of twee extra luchtvochtigheidssensors moeten worden aangesloten, afhankelijk van waar de luchtvochtigheid op peil moet blijven. Er zijn twee modi voor
het op peil houden van de luchtvochtigheid:
• toevoerlucht. De vastgestelde luchtvochtigheid van toevoerlucht wordt op peil
gehouden met de luchtvochtigheidssensor van de toevoerluchtleiding (B9).
• Kamertemperatuur. De vastgestelde luchtvochtigheid van de binnenlucht wordt
op peil gehouden met de luchtvochtigheidssensor van de uitlaatluchtleiding (B8)
of de kamerlucht. De luchtvochtigheidsgrens van de toevoerlucht is ingesteld
op basis van de luchtvochtigheidssensor van de leiding of de hydrostaat (B9).

Vocht regeling
Ingeschakeld
Gewenste waarde 1
55% RH
Modus 1
COMFORT 1
Gewenste waarde 2
30% RH
Modus 2
ECONOMY 2

Reset instellingen

U kunt kiezen uit een van de onderstaande methodes voor onderhoud van de
vastgestelde luchtvochtigheid:
• Bevochtiging van lucht. Er is een regelsignaal van 0 ...10 V dat een directe affspiegeling is van de capaciteit
van de bevochtiger van 0 tot 100 %. Als bevochtiging vereist is, zal de regeling via de TH3-uitvoer van de
regelaar worden geschakeld.
• Ontvochtiging van lucht. Er is een regelsignaal van 0 ...10 V dat een directe afspiegeling is van de capaciteit
van de bevochtiger van 0 tot 100 %. Als bevochtiging vereist is, zal de regeling via de TG3-uitvoer van de
regelaar worden geschakeld.
• Ontvochtiging van de lucht: koelen-verwarmen. Ontvochtiging gebeurt met de beschikbare koeler en heaters in de luchtbehandelingsunit. Als er verschillende koelers en heaters zijn, zal vooraf worden bepaald welke
ervan zal ingeschakeld worden in het ontvochtigingsproces.
• Bevochtiging en ontvochtiging van de lucht. Voor de luchtontvochtiging wordt het regelsignaal van 0...10
V gebruikt via de TG3-uitvoer van de regelaar en de luchtontvochtiging wordt uitgevoerd met de beschikbare
koelers en heaters in de unit.
Als het onderhouden van de luchtvochtigheid in de kamer wordt geregeld, zullen luchtkwaliteit en recirculatiefuncties ondergeschikt zijn aan de
vochtigheidsfunctie. Dit wil zeggen dat als bevochtigingn of ontvochtiging
vereist zijn, de andere functies geblokkeerd worden.
De luchtvochtigheidsregelfunctie moet vooraf worden besteld.
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6.5.2.8. Recirculatieregeling
De luchtbehandelingsunit met mengsectie heeft een functie voor afvoerluchtrecirculatie, dat wil zeggen wanneer de afgevoerde luchtstroom naar de behandelde ruimte
wordt teruggevoerd.
Recirculatie kan plaatsvinden op basis van:
• Ruimteluchtkwaliteit1. In dit geval moet ook de luchtkwaliteitssensor worden
aangesloten op de aansluitklemmen “Luchtkwaliteitssensor” van de regelaar. De
gebruiker kan de waarde voor de luchtkwaliteitsbewaking instellen. Zodra die
waarde wordt overschreden, wordt de recirculatieluchtklep dichtgestuurd en voert de unit meer verse lucht toe.

Recirculatie regeling
Ingeschakeld
Gewenste waarde 1
800 ppm
Min. verse lucht 1
30%
Modus 1
COMFORT 1
Reset instellingen

Recirculatie volgens de luchtkwaliteit vindt plaats met behulp
van dezelfde sensor die de “Luchtkwaliteitsbewaking” regelt.
•

1/2

Buitentemperatuur. Recirculatie wordt geregeld volgens de door de gebruiker ingestelde buitentemperatuurcurve, bijvoorbeeld:
Recirculatielucht,
%

Buitentemperatuur,
o
С

•
•

Weekprogramma. De gebruiker kan een automatisch programma voor de volledige week instellen, waarin
het ogenblik en percentage van de vereiste recirculatie worden bepaald. Het recirculatieprogramma wordt
ingesteld in het programmamenu.
Extern contact. Als een regelapparaat (schakelaar, relais, timer enz.) op de externe regelklemmen is aangesloten (zie Figuur 5.3 b), wordt de recirculatie geactiveerd wanneer de contacten worden kortgesloten en
wordt de door de gebruiker ingestelde recirculatie-/verse-luchthoeveelheid toegepast.

6.5.3. Planning
Het planningsmenu voor bediening van de luchtbehandelingsunit in overeenstemming met het weekprogramma en de jaarkalender.

Menu

Tijdprogrammering
Bedrijfs programma
Vakanties

6.5.3.1. Bedieningsprogramma
De gebruiker kan tot twintig bewerkingsprogramma’s
voor de unit instellen. Voor elk programma kan de bewerkingsmodus, de dag van de week en het tijdsinterval worden aangepast.

Overzicht

Tijdprogrammering

Functies

Instellingen

Bedrijfs programma
Ingeschakeld
Programma 1

Recirculatie programma

Programma 2
Bedrijfsmodus
COMFORT 1
Weekdagen
Ma/Di/Wo/Do/Vr/Za/Zo
Start tijd
00:00
Stop tijd
24:00

1

Standaardinstelling.
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Voeg nieuwe programma

Programma verwijder

UAB Amalva behoudt het recht om veranderingen door te voeren zonder dit vooraf kenbaar te maken
V12-C5.1-16-10

6.5.3.2. Vakantiedagen
In de vakantieplanning wordt de tijdsperiode weergegeven waarin de unit actief is tijdens de geselecteerde
modus. Mogelijkheid om tot tien vakantiedagen in te
stellen.

Vakanties

Vakanties 2
Bedrijfsmodus
STANDBY

Vakanties 1

Van
12/14
Tot
12/26

Voeg nieuwe vakantie

6.5.3.3. Recirculatieprogramma
Hier stelt u de recirculatiehoeveelheid in procentpunten en de bedrijfsduur in. U kunt tot 5 recirculatieprogramma’s instellen.
Deze menuoptie is alleen beschikbaar wanneer recirculatieregeling in het weekprogramma is geactiveerd.

Verwijder vakantie

Tijdprogramma 2

Recirculatie programma
Tijdprogramma 1

Niveau
63%
Weekdagen
Ma/Di/Wo/Do/Vr/Za/Zo
Start tijd
20:00
Stop tijd
24:00

Voeg nieuwe tijdprogramma

Verwijder tijdprogramma

Menu

Instellingen

6.5.4. Instellingen
Dit menu is voor de luchtbehandelingsunit en de parameterinstellingen van de gebruiker.

Overzicht

Tijdprogrammering

Luchtbehandelingskast

Functies

Instellingen

Personalisering

6.5.4.1. Instellingen luchtbehandelingsunit
Temperatuurregeling
De luchtbehandelingsunit kan op verschillende temperatuurbedieningsmodi worden
ingesteld:
• Toevoer. De unit voert lucht aan in overeenstemming met de vooraf door de
gebruiker ingestelde temperatuur.
• Uitlaat. De unit voert automatisch lucht aan die op de juiste temperatuur is om de
vooraf ingestelde uitlaatluchttemperatuur op peil te houden.
• Kamer. Werkt op dezelfde manier als de modus ”Uitlaat” maar de temperatuur
wordt geregeld door de sensor in de kamer (B8).
• Balans. De onderhoudswaarde voor de toevoerluchttemperatuur zal automatisch worden bepaald op basis van de huidige uitlaatluchttemperatuur, d.w.z. de
lucht die uit de ruimte wordt afgevoerd zal in dezelfde mate worden toegevoerd.

Luchtbehandelingskast
Temperatuur regeling
Debiet regeling
Tijd/Datum
Aansluiting

Reset instellingen

Als “Balans” geselecteerd is, verdwijnt het temperatuur-instelpunt.
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Luchtvolumeregeling
Regelmodi voor toevoer- en afvoerluchtvolumes zijn op de unit ingesteld:
•

CAV – bedieningsmodus constant luchtvolume. De unit zal een constant luchtdebiet toe- en afvoeren dat
vooraf door de gebruiker was ingesteld, ongeacht eventuele wijzigingen die in het ventilatiesysteem optreden;

•

VAV – bedieningsmodus variabelluchtvolume. De unit zal een luchtdebiet toe- en afvoeren afgestemd op de
ventilatiebehoeften in de verschillende ruimtes. In geval van frequent veranderende ventilatiebehoeften, zal
deze onderhoudsmodus voor luchtvolumes de exploitatiekosten van de unit aanzienlijk verlagen.
Er kan ook een vereenvoudigde VAV-bedieningsfunctie worden gebruikt, ”VAV-bediening met enkele stroomrichting”. Dit betekent dat de werking van deze functie slechts een druksensor met enkele stroomrichting
vereisen die in een variabel kanaalsysteem (bv. in toevoerlucht) is gemonteerd. Dit variabele systeem heet
het master ventilatiesysteem en stuurt de ventilatie aan terwijl het andere luchtdebiet (in dit geval afgevoerde
lucht) als slave ventilatiesysteem fungeert en altijd het mastersysteem volgt. Als de vereiste voor toevoerlucht
in het ventilatiesysteem dat als mastersysteem is ingesteld afneemt, wordt ook de intensiteit van afvoerlucht
in het slave-systeem met hetzelfde percentage verminderd.
Als de modus variabele regelfunctie voor luchtvolume is geselecteerd,
moet de eerste kalibrering van de bedieningsmodus worden uitgevoerd
(zie Paragraaf 6.9.6); anders zal de unit niet werken als de VAV-modus
is geselecteerd.

Bedieningsmodus kalibrering variabel luchtvolume:
1. Voor het starten van de kalibrering, moeten de luchtverdeling en uitlaatapparaten in het ventilatiesysteem
worden afgesteld. Alle kleppen voor variabel luchtdebiet die op een of andere manier de luchttoevoer naar alle
geventileerde ruimten mogelijk maakt, moet worden geopend.
2. Na het inschakelen van de unit moet de VAV-modus worden geselecteerd en dient de kalibreringsprocedure
te worden bevestigd. Na het voltooien van de kalibrering, zal afhankelijk van de configuratie van de druksensoren de status van de VAV-modus gewijzigd moeten worden naar Toevoer, Afvoer, Dubbel.
3. Na kalibrering zal de luchtbehandelingsunit verder blijven werken in de vorige modus.
•

DCV– direct gecontroleerd volume. De luchtbehandelingsunit zal op een gelijkaardige manier werken zoals in
CAV-modus maar luchtvolumes zullen direct op peil worden gehouden in overeenstemming met de waarden
van de B6 en B7 analoge invoersignalen van de regelaar. Nadat het signaal 0 wordt gegeven... 10 V naar de
geschikte invoer zal worden omgevormd volgens het huidige bepaalde luchtvolume. Als het maximale luchtdebiet van de unit bijvoorbeeld 1000 m3/h is, instelpunt in het paneel - 800 m3/h, en de B6 invoerwaarde – 7 V,
zal de unit een constant luchtvolume van 560 m3/h, i.e., 70 % van de instelwaarde leveren. Hetzelfde geldt ook
voor de uitlaatlucht uitsluitend bij B7-invoer (zie afbeelding 5.3 b).

Tijd / datum
Tijd en datum zijn noodzakelijk om een planning in te stellen voor de luchtbehandelingsunit
Connectiviteit
• IP-adres en subnetmasker. Deze instelling is nodig als de luchtbehandelingsunit verbonden is met een computernetwerk of het internet.
• Controller-ID Een getal dat de controller identificeert wanneer meerdere luchtbehandelingsunits over een
gedeeld netwerk zijn aangesloten en door één bedieningspaneel worden aangestuurd.
6.5.4.2. Personalisering
Dit onderdeel is specifiek voor de gebruiker bedoeld en geeft toegang tot de menutaal, meeteenheden en andere instellingen van het bedieningspaneel.

Personalisering
Taal
Nederlands
Doorstroom unit
m3/h
Schermbeveiliging
AAN
Paneelslot
UIT
Aanraakgeluid
Click
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6.6. Aansturen van luchtbehandelingsunits met een webbrowser

U kunt niet alleen met behulp van het bedieningspaneel, maar ook met uw computer de werking van VERSO
luchtbehandelingsunits en de functionaliteit van afzonderlijke onderdelen bewaken, instellingen wijzigen en
extra functies activeren. Het enige wat u daarvoor moet doen, is de unit met een netwerkkabel aansluiten op
uw computer, een lokaal netwerk (LAN) of het internet.

Standaard CAT
5-netwerkkabel

Instructies om de unit rechtstreeks op uw computer aan te sluiten:
1. Steek het ene uiteinde van de netwerkkabel in de poort van de regelaar op de unit (zie Figuur 5.3 a) en sluit
het andere uiteinde aan op de computer.
2. Ga naar de eigenschappen van uw netwerkkaart en voer het IP-adres, bijvoorbeeld 192.168.0.200, en het
subnetmasker 255.255.0.0 in.
3. Open de webbrowser op uw computer en schakel alle proxyservers uit in de instellingen.
4. In de adresbalk van uw webbrowser typt u het IP-adres van de luchtbehandelingsunit; het standaard-IP-adres
is 192.168.0.50. U kunt dit adres altijd wijzigen via het configuratiescherm of in de webbrowser (zie verbindingsinstellingen).

Opmerking: aanbevolen wordt de recentste versie van uw webbrowser te downloaden voordat u aan de slag gaat.
5. Als de verbinding met succes tot stand is gebracht, verschijnt een venster waarin u wordt gevraagd uw
gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren.

Opmerking: De gebruikersnaam is “user”. Het eerste wachtwoord is ook “user”; na aanmelding kunt u het
wachtwoord later wijzigen en een zelfgekozen wachtwoord opgeven (zie instellingen gebruikersinterface).
Als u het nieuwe wachtwoord vergeet, kunt u het eerste wachtwoord “user”
op elk ogenblik herstellen via de instellingen van het configuratiescherm.

6.7. Extra regelopties
6.7.1. Gecombineerde waterspoelregeling
Voor de luchtbehandelingsunit met gecombineerde waterspoel (Combi-spoel – heater en koeler in een) wordt de
regeling van de mengklepbediening zowel tijdens luchtverwarming en koelmodi uitgevoerd. De bediening is aan
beide regelterminals van het verwarmingscircuit aangesloten en werkt standaard alleen tijdens de verwarmingsmodus. Bij de overdracht van het feedbacksignaal dat bevestigt dat er koud water in het recirculatiesysteem
naar de regelterminals (IN4) van de externe besturing (bv. door een extra apparaat aan te sluiten: thermostaat,
schakelaar, enz.) stroomt, zal de luchtkoelfunctie echter worden ingeschakeld. En de mengklepbediening (TG1)
zal via de luchtkoelmodus worden geregeld.
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De combi-spoel regelfunctie moet vooraf worden besteld.

6.7.2. Regeling op verschillende niveaus van directe verdampingskoeler
Voor de luchtkoeling in de luchtbehandelingsunit zijn 3 regelcontacten voorzien (aansluiting wordt getoond in
Figuur 5.3 b). Afhankelijk van het aantal koelfasen en hoe deze fasen zullen worden verdeeld, zal automatisch de
optimale regelmethode worden geselecteerd. Als de capaciteit van alle fasen gelijk is, zijn slechts drie regelfasen
mogelijk. Als koelcapaciteiten van de fasen dicht aansluiten bij de verhouding 1-2-4 ( de capaciteit van elk van
de volgende fasen is het dubbele van de vorige) zal de koelerregeling in zeven koelfasen worden uitgevoerd.
Voorbeeld: Aan DX1-terminals is 1 kW koeler aangesloten, op DX2 – 2 kW en op de terminals DX3 een koeler met
capaciteit van 4 kW. Regeling verloopt in fasen:
1: 1 kW; 2: 2 kW; 3: 1 kW+2 kW; 4: 4 kW; 5: 1 kW+4 kW; 6: 2 kW+4 kW; 7: 1 kW+2 kW+4 kW.
De functie voor faserotatie is beschikbaar als de koelercapaciteiten gelijk
zijn.
Het aantal directe verdamperkoelunits moet vooraf worden opgegeven.

6.7.3. Omkering van directe verdamperkoelers
De directe verdamperkoelers kunnen worden omgekeerd, d.w.z. dat de koeler in verwarmingsmodus kan worden
omgeschakeld. In dat geval mogen er max. 3 koelregelfasen zijn. Er zijn regelterminals waarop het omkeersignaal
”Verwarming” kan worden aangesloten (Afb. 5.3 b.).
De optie om directe verdamperkoelunits te kunnen omkeren moet vooraf
worden opgegeven.

6.7.4. Inverterregeling directe verdamperkoeler
Het vermogen van de inverterunitregeling kan vlot worden beheerd. Voor de vermogensregeling van de inverterunit worden naast een gemoduleerd signaal (TG2) ook de signalen koelerstart (DX1), koelvraag DX2, warmtevraag
DX gebruikt (zie Afb. 5.3 b.).
Er zijn drie verschillende regelmethodes:
1. Universele regeling, geschikt voor de meeste koelerunits.
2. Regeling aangepast aan koelerunits van Panasonic.
3. Regeling aangepast aan koelerunits van Daikin.
De regeling van de inverterkoelunits moet vooraf worden opgegeven.

6.7.5. Extra zoneregeling
De aansluiting van de extra uitbreidingsmodule op de
luchtbehandelingsunit zorgt ervoor dat de toevoerluchttemperatuur op peil wordt gehouden in een aparte geventileerde ruimte (kamer). Dit wil zeggen dat de module de
optie biedt om extra heaters en koelers onafhankelijk van
elkaar te regelen. De gebruiker kan in dit geval een aparte
temperatuurinstelling kiezen voor die bepaalde ruimte:
Er kunnen tot 2 extra ruimtes (twee extra uitbreidingsmodules) worden geregeld.

Functies
Overbruggings functie
1 extra zoneregeling

1 extra zoneregeling
Ingeschakeld
Gewenste waarde
21.0 °C

2 extra zoneregeling

2/2

Reset instellingen

Er is gedetailleerde informatie beschikbaar in de montagehandleiding voor
een extra zone.
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De bestemming van heater/koeler voor een extra zone kan worden gewijzigd van een onafhankelijke naar een
extra regeling. In dat geval wordt deze bedieningsmodus gebruikt als de luchtbehandelingsunit voorzien is van
verschillende heaters/koelers van hetzelfde type, of als de standaardconfiguratie van het regelsysteem niet volstaat voor de vereiste vraag.
Extra zoneregeling moet vooraf worden besteld.

6.8. Probleemoplossing

Als de unit niet werkt:
• Zorg dat de unit verbonden is met de elektrische voeding.
• Controleer of de hoofdschakelaar (indien aanwezig) ingeschakeld is.
• Controleer alle zekeringen van de automaten. Vervang zo nodig doorgesmolten zekeringen door nieuwe
zekeringen met dezelfde elektrische eigenschappen (de maten van de zekeringen staan in het elektrisch
aansluitschema).
• Controleer of een foutmelding op de bedieningsdisplay wordt weergegeven. Als dat het geval is, moet u de
fout eerst oplossen. Volg de aanwijzingen in de tabel om de fout op te lossen.
• Verschijnt er geen foutmelding op de bedieningsdisplay, dan controleer u of de verbindingskabel van het
bedieningspaneel onbeschadigd is.
6.8 Tabel. Alarmmeldingen op de bedieningsdisplay, mogelijke oorzaken en oplossingen
Melding

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Bedrijfstijd

Als de unit continu (ononderbroken) heeft
gewerkt gedurende 12 maanden, wordt de
periodieke inspectiemelding weergegeven.

Koppel de unit los van de elektrische voeding en
voer een periodieke inspectiebeurt uit op de unit,
d.w.z. toestand nazien van de warmtewisselaar,
luchtverwarmer en ventilatoren.

Lage toevoerluchtstroom

Te hoge luchtweerstand in het ventilatiesysteem.

Controleer de drukleidingen, luchtkleppen, luchtfilters en vergewis u ervan dat het ventilatiesysteem
niet geblokkeerd is.

Lage afvoerluchtstroom

Te hoge luchtweerstand in het ventilatiesysteem.

Controleer de drukleidingen, luchtkleppen, luchtfilters en vergewis u ervan dat het ventilatiesysteem
niet geblokkeerd is.

VAV-kalibratiefout

Druksensoren niet aangesloten of defect.

Controleer de sensoraansluitingen of vervang de
sensor.

Buitenluchtfilter vervangen

De verse-luchtfilter is geblokkeerd.

Schakel de unit uit en vervang de filter.

Afvoerluchtfilter vervangen

De afvoerluchtfilter is geblokkeerd.

Schakel de unit uit en vervang de filter.

Elektrische verhitter uit

De luchtverwarmer werd afgeschakeld als
gevolg van een te laag luchtvolume.

Laat de luchtverwarmer afkoelen en wacht totdat
de bescherming automatisch gereset wordt.
Aanbevolen wordt het ventilatievermogen hoger
in te stellen.

Servicemodus

Tijdelijke modus die door het servicepersoneel kan worden geactiveerd.

Schakel de servicemodus uit door de alarmmelding gewoon te verwijderen.

Servicemodus

De in- en/of uitgang van de regelaar wordt
manueel in servicemodus geschakeld.

Schakel de in- en/of uitgangen op automatische
regeling.

Toevoerluchttemperatuursen- De toevoerluchttemperatuursensor is niet
sor defect
aangesloten of defect.

Controleer de sensoraansluitingen of vervang de
sensor.

Afvoerluchttempera-tuursensor defect

De afvoerluchttemperatuursensor is niet
aangesloten of defect.

Controleer de sensoraansluitingen of vervang de
sensor.

Buitenluchttemperatuursensor defect

De buitenluchttemperatuursensor is niet
aangesloten of defect.

Controleer de sensoraansluitingen of vervang de
sensor.

Afvoerluchttemperatuursensor defect

De afvoerluchttemperatuursensor is niet
aangesloten of geblokkeerd.

Controleer de sensoraansluitingen of vervang de
sensor.

Watertemperatuursensor
defect

De watertemperatuursensor is niet aangesloten of defect.

Controleer de sensoraansluitingen of vervang de
sensor.

Lage retourwatertemperatuur

De retourwatertemperatuursensor van
de luchtverwarmer heeft de toelaatbare
grenswaarde onderschreden.

Controleer de status en bedrijfszekerheid van de
circulatiepomp, het verwarmingssysteem en de
servomotor van de mengklep.
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Melding

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Intern brandalarm

Brandgevaar in het ventilatiesysteem.

Controleer het ventilatiesysteem. Spoor de
warmtebron op.

Extern brandalarm

Een brandalarm werd ontvangen van het
brandmeldsysteem in het gebouw.

Verwijder de alarmmelding en herstart de unit wanneer het brandalarm verdwijnt.

Externe stop

Een signaal van een extern regelapparaat (schakelaar, timer of sensor) werd
ontvangen.

Zodra het hulpapparaat wordt uitgeschakeld, hervat
de unit de vorige bedrijfsmodus.

IJsvorming op de warmtewisselaar

IJsvorming kan optreden bij een lage
Controleer of de aandrijving van de draaiende
buitentemperatuur en hoge luchtvochtigheid warmtewisselaar of de demper van de lucht byin de ruimte.
passklep van de plaat warmtewisselaar werkt.

Warmtewisselaar defect

Rotor is geblokkeerd of draait niet, bypassklep defect.

Controleer de rotoraandrijving, vervang de aandrijfriem of controleer of het omloopkanaal werkt.

Ijsvorming warmtewisselaar

Jsvorming kan ontstaan bij een lage buitentemperatuur en hoge vochtigheidsgraad
in de ruimte.

Controleer de bedrijfszekerheid van de aandrijving
van de warmtewielwisselaar of de bypassklep van
de platenwarmtewisselaar.

Lage toevoerluchttemperatuur

De verwarmingsapparatuur werkt niet of
heeft onvoldoende vermogen.

Controleer de verwarmingsapparatuur.

Hoge toevoerluchttemperatuur

De verwarmingsapparatuur kan niet worden
geregeld (mengklep of contactgever geblokkeerd).

Controleer de verwarmingsapparatuur.

Elektrische verhitter
oververhit

De oververhittingsbeveiliging van de elektrische luchtverwarmer is in werking getreden.

De beveiliging kan alleen worden teruggesteld
door te drukken op de RESET-toets op de luchtverwarmer.

Luchttemperatuursensor
verdamper defect

De luchttemperatuursensor van de verdamper is niet aangesloten of defect.

Controleer de sensoraansluitingen of vervang de
sensor.

Temperatuursensor verdamperbatterij defect

De oppervlaktetemperatuursensor van de
verdamper is niet aangesloten of defect.

Controleer de sensoraansluitingen of vervang de
sensor.

Geen stroomtoevoer.

Controleer de toevoerspanning op de stroomonderbreker en/of controleer of deze aan staat.

Verkeerde toevoerspanning.

Controleer of de toevoerspanning op alle drie de
fasen aanwezig is, wissel indien nodig de draden
van de tweefase conductor.

Motorstoring in compressor

Controleer de compressormotor en vervang deze
indien nodig.

Storing in compressoraandrijving.

Controleer of de compressoraandrijving goed
werkt en vervang deze indien nodig.

Hoge compressordruk

Het compressorsysteem is overbelast als
gevolg van een te hoge temperatuur in de
condensorunit.

Spoor de oorzaak op en verhelp die.

Lage compressordruk

Het compressorsysteem lekt of er is
onvoldoende koelmiddel.

Voer een inspectie uit en zoek de plaats(en) waar
koelmiddel uitlekt. Daarna moet het systeem
worden afgedicht.

Compressor defect

De elektromotor of aandrijving van de
compressor is defect.

Controleer de toestand van de motor en aandrijving alsook de onderlinge verbindingen.

Aandrijving luchttoevoerventilator defect

Een foutsignaal werd ontvangen van de
aandrijving van de luchttoevoerventilator.

Controleer de aandrijving van de luchttoevoerventilator en let op bijbehorende meldingen.

Aandrijving luchttoevoerventilator overbelast

De aandrijving van de luchttoevoerventilator Controleer de toestand van de aandrijving van de
is overbelast.
luchttoevoerventilator en de koeling.

Motor luchttoevoerventilator
defect

De luchttoevoerventilator is defect.

Controleer de luchttoevoerventilator en vervang
die indien nodig.

Motor luchttoevoerventilator
overbelast

De motor van de luchttoevoerventilator is
overbelast.

Controleer de toestand van de luchttoevoerventilator en zorg dat de weerstand van het ventilatiesysteem niet wordt overschreden.

Aandrijving luchtafvoerventilator defect

Een foutsignaal werd ontvangen van de
aandrijving van de afvoerventilator.

Controleer de aandrijving van de afvoerventilator
en let op bijbehorende meldingen.

Aandrijving luchtafvoerventilator overbelast

De afvoerventilator is overbelast.

Controleer de toestand van de afvoerventilator en
de koeling.

Compressorstoring
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Melding

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Motor luchtafvoerventilator
defect

De motor van de afvoerventilator is defect.

Controleer de afvoerventilatoren vervang die
indien nodig.

Motor luchtafvoerventilator
overbelast

De motor van de afvoerventilator is
overbelast.

Controleer de toestand van de afvoerventilator en
zorg dat de weerstand van het ventilatiesysteem niet
wordt overschreden.

Rotoraandrijving defect

Een foutsignaal werd ontvangen van de
rotoraandrijving.

Controleer de rotoraandrijving en let op bijbehorende meldingen.

Motoraandrijving overbelast

De rotoraandrijving is overbelast.

Controleer de toestand van de rotoraandrijving en
de koeling.

Rotormotor defect

De rotormotor is defect.

Controleer de rotormotor en vervang die indien
nodig.

Rotormotor overbelast

De rotormotor is overbelast.

Controleer de toestand van de rotormotor en zorg
dat de rotor niet geblokkeerd is.

Communicatiefout

Geen communicatie met de interne onderdelen van de luchtbehandelingsunit (regelaar,
uitbreidingsmodules, frequentie-omzetters,
ventilatoren enz.) of één of meer van die
onderdelen zijn defect.

Controleer de interne aansluitingen en bedrijfszekerheid van afzonderlijke onderdelen.

Regeleenheid defect

De hoofdregelmodule is defect.

Vervang de hoofdregelaar.

De oververhittingsbeveiliging van de elektrische luchtverwarmer mag alleen worden teruggesteld door te drukken op de RESET-toets nadat de
oorzaak voor de oververhitting werd opgespoord en verholpen.
Als een rood ledlampje zichtbaar is terwijl de unit is uitgeschakeld en een
storingsmelding op het bedieningspaneel verschijnt, moet de fout eerst
worden opgespoord en verholpen.
Voordat u werkzaamheden binnen in de unit uitvoert, moet u de unit
uitschakelen en loskoppelen van de elektrische voeding.
De foutmeldingen moeten verdwijnen nadat de fout is opgelost en de elektrische voeding weer wordt aangesloten. Als de fout niet werd opgelost, kan de unit beginnen werken en na enige tijd weer uitvallen, of werkt de unit
helemaal niet en wordt een foutmelding weergegeven.
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