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Dit symbool geeft aan dat dit product niet mag worden opgeruimd met uw huishoudelijk afval, volgens de WEEErichtlijn (2002/96/EG) en uw nationale wetgeving. Dit product moet ingeleverd worden bij een specifiek recyclagepunt of een erkend recyclagepunt voor elektrische en elektronische uitrusting (EEE). Verkeerde behandeling van dit type afval kan mogelijk een negatieve invloed hebben op het milieu en de menselijke gezondheid
door de potentieel gevaarlijke substanties die in het algemeen verbonden zijn met EEE. Tegelijkertijd zal de
samenwerking voor een correcte opruiming van dit product bijdragen aan het effectieve gebruik van natuurlijke
rijkdommen. Voor meer informatie over waar u uw afvaluitrusting mag deponeren voor recyclage, kunt u best
contact opnemen met uw lokaal stadskantoor, afvalverwerkingsinstantie, goedgekeurd WEEE-programma of uw
verwerkingsdienst voor huishoudelijk afval.
UAB Amalva behoudt het recht om veranderingen door te voeren zonder dit vooraf kenbaar te maken
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1. INSTRUCTIES VOOR DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

De installatie mag uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerde personen. Tijdens de installatie moeten
onderstaande vereisten worden nageleefd.
Het wordt aanbevolen de besturingskabels afzonderlijk van de voedingskabels te leggen, op een afstand van minstens 20 cm.
De aansluiting van de connector moet strikt volgens de nummering op
het bedradingsschema of met adequate markeringen worden uitgevoerd
(zie hoofdbedradingsschemavan de unit).
Trek bij het demonteren van delen van de unit niet aan de aangesloten
draden en kabels!
Controleer vóór aanvang van werkzaamheden binnenin de apparatuur
of de lucht behandelingsunit uitgeschakeld is en losgekoppeld is van de
hoofdstroomtoevoer.

1.1. Aansluiting op de hoofdstroomtoevoer

De unit is ontworpen voor een voedingsspanning van 230 V AC en 50 Hz; u moet daarom een wandcontactdoos met een passende aardeaansluiting installeren (zie het bedradingsschema). Het type voedingskabel is
aangegeven in het bedradingsschema.
De unit moet worden aangesloten op een stationaire installatie met een
stroomonderbreker van 10 A met een aardlekstroombeveiliging van
300 mA (type B of B+).
De luchtbehandelingsunit is ontworpen om te worden aangesloten op
een adequate wandcontactdoos, met een beschermende aarding die
voldoet aan alle elektrische veiligheidsvereisten.

1.2. Installatie van het bedieningspaneel

1. Het bedieningspaneel moet onder de volgende omgevingsomstandigheden in de ruimte worden geïnstalleerd:
• bij een omgevingstemperatuur van 0 °C - 40 °C;
• bij een relatieve luchtvochtigheid van 20% - 80%;
• beschermd tegen ongewilde, verticaal vallende waterdruppels (IP X2).
2. Aansluiting van het bedieningspaneel vindt plaats via het gat aan de achterzijde of in de bodem.
3. Het bedieningspaneel kan worden geïnstalleerd in een ingebouwde montagekast of op iedere andere plaats door dit vast te schroeven via de twee gaten in het bevestigingsoppervlak.
4. Het bedieningspaneel moet worden aangesloten op de controllerkast. De installatiekabel van het bedieningspaneel mag niet langer zijn dan 150 m. Het type kabel is gespecificeerd in het bedradingsschema.
Yellow (A)

( ) White

Green (B)

(+) Red

Aansluiting van het bedieningspaneel

Yellow (A)

( ) White

Green (B)

(+) Red

Yellow (A)

( ) White

Green (B)

(+) Red

De kabeldiktes voor de aansluiting van het bedieningspaneel en voor
andere aansluitingen zijn gespecificeerd in het bedradingsschema!
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1.3. Aansluiting van externe elementen

Binnenin de luchtbehandelingsunit, in de controllerkast, bevinden zich terminals voor externe aansluitingen.
Deze zijn bedoeld voor het aansluiten van alle externe besturingselementen.

1

2

3

1. Ethernetaansluiting voor computernetwerk of internet
2. Aansluiting bedieningspaneel
3. Aansluiting van externe elementen
Afb. 1.3 a. Controller met aansluitterminals

Afb. 1.3 b Aansluitschema voor externe elementen

Het totale vermogen van alle externe elementen, die worden gevoed met
24 V, mag niet meer zijn dan 30 W.

UAB Amalva behoudt het recht om veranderingen door te voeren zonder dit vooraf kenbaar te maken
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1.4. Installatie van de temperatuursensoren

De toevoerluchttemperatuursensor B1 (afb. 1.4a) moet na het koelergedeelte in het toevoerluchtkanaal worden geïnstalleerd (indien niet mogelijk, dan na de verwarmer). De afstand van de aansluiting van de unit op
het kanaal tot aan de sensor mag niet minder zijn dan tweemaal de diameter van de circulatieaansluiting. De
watertemperatuursensor B5 (afb. 1.4 b.) wordt gemonteerd op de retourwaterpijp door deze in het daarvoor
bestemde gat te draaien. De sensor moet thermisch geïsoleerd worden!
Toevoerluchttemperatuursensor B1

Afb. 1.4 a

Watertemperatuursensor B5

Afb. 1.4 b

B1

–

B

D

+

≥ 5D

2. BEDIENINGSHANDLEIDING
2.1. Bediening van de unit via een bedieningspaneel

De luchtbehandelingsunit kan worden bediend met een van beide volgende panelen (afb. 2.1).
C6.1 – paneel met aanraakscherm voor het instellen van parameters van de luchtbehandelingsunit en voor
indicatie. Het paneel heeft een geïntegreerde thermometer en hygrometer voor bewaking van het binnenklimaat.
C6.2 – paneel met drukgevoelige knoppen bedoeld voor het instellen van de belangrijkste parameters van de
luchtbehandelingsunit.
C6.1

C6.2

Afb. 2.1. Aanbod aan bedieningspanelen
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2.2. Bediening van de unit via webbrowser

Het bewaken van de werking, het wijzigen van de instellingen en het inschakelen van aanvullende functies van
de unit en de onderdelen daarvan kan niet alleen via een bedieningspaneel worden uitgevoerd, maar ook via
een computer. Daartoe moet de unit via een afzonderlijke netwerkkabel op een computer, een lokaal netwerk
of het internet worden aangesloten.

Procedure voor rechtstreekse aansluiting op een computer:
1. Steek het ene eind van een netwerkkabel in de netwerkpoort op de controller (zie afb. 1.3 a.) en het andere
eind in de poort op de computer.
2. Voer op de computer in het veld voor handmatige instelling van de netwerkkaart het IP-adres, bijv.
192.168.0.200, en subnetmasker 255.255.0.0 in.
3. Open de webbrowser en schakel in de instellingen het gebruik van alle proxyservers uit.
4. Typ in de adresbalk van de browser het standaard IP-adres van de luchtbehandelingsunit, 192.168.0.06 (dit
kan later in het menu Advanced Settings (Geavanceerde instellingen) altijd worden gewijzigd), waardoor de
webbrowser verbinding maakt met de unit (zie de instellingen voor het aanmeldscherm).

Tip: Update, voordat u begint, uw webbrowser naar de nieuwste versie.
5. Bij een succesvolle verbinding wordt een venster geopend waarin u de gebruikersnaam en het wachtwoord
moet invoeren:

Tip: De vooringestelde gebruikersnaam is ‘user’. Het vooringestelde wachtwoord is eveneens ‘user’, maar de
gebruiker kan dit later wijzigen (zie de instellingen voor de gebruikersinterface).
Wanneer u een gewijzigd wachtwoord bent vergeten, kunt u dit altijd
terugzetten op ’user’. Om dat te doen, moet u de luchtbehandelingsunit
terugzetten op de fabrieksinstellingen.

UAB Amalva behoudt het recht om veranderingen door te voeren zonder dit vooraf kenbaar te maken
C6-17-01
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2.3. Bediening van de unit via een smartphone

Nadat de luchtbehandelingsunit met een computernetwerk of met internet is verbonden, kunt u de unit bedienen via een iOS- of Android-telefoon. Download en installeer hiervoor de mobiele app en voer de juiste instellingen in, afhankelijk van of de unit beschikbaar zal zijn in het interne netwerk of op internet, (meer gedetailleerd
omschreven bij de installatie-instructies voor de mobiele app).

Scan de betreffende QR-code om de app te downloaden of zoek de app op Google Play of in de iTunes Store.
Tip: De gebruikersinterface en bedieningsmogelijkheden van de app zijn hetzelfde als die van bedieningspaneel C6.1.

2.4. Bedieningspaneel C6.1

Indicatie van
modi/functies van
apparatuur

Tijd

Indicatie van huidige
bedrijfsmodus

Knop voor inschakelen
van bedrijfsmodus
ECO

Knop voor
inschakelen van
bedrijfsmodus AUTO
Menu
Afb. 2.4. C6.1 Hoofdscherm bedieningspaneel
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2.4.1. Weergegeven symbolen op het bedieningspaneel12
Ventilator ingeschakeld

Modus ECO ingeschakeld2. Gratis
verwarmen ingeschakeld.

Energieterugwinning ingeschakeld

Alarmsignaal (zie hoofdstuk 2.6
’Problemen oplossen’)

Luchtverwarmer ingeschakeld

Toevoerlucht

Luchtkoeler ingeschakeld1
Er is vraag naar verwarming, maar
deze wordt geblokkeerd door de
modus ECO2
Er is vraag naar koeling, maar
deze wordt geblokkeerd door de
modus ECO2
Modus ECO ingeschakeld . Verlaging van luchtdebiet.
2

Modus ECO ingeschakeld2. Gratis
koelen ingeschakeld.

Uitlaatlucht
Buitenluchttemperatuur
Luchtfilters
Onmiddellijke warmteterugwinning
van de luchtbehandelingsunit
Onmiddellijk stroomverbruik van
de luchtbehandelingsunit

2.4.2. Overzicht van de parameters
De belangrijkste parameters van de unit (luchtdebiet, temperatuur en verstopt filter) worden weergegeven op
het tweede scherm. Op het derde scherm van het bedieningspaneel worden de energieparameters (energieterugwinning en stroomverbruik) weergegeven.

Tip: Om tussen schermen te scrollen, veegt u met uw vinger over het scherm naar de gewenste kant.
Alle andere parameters van de luchtbehandelingsunit worden weergegeven onder het menu Overview (Overzicht) (zie paragraaf 2.4.6.1.).

1

De luchtbehandelingsunit heeft een functie voor luchtkoeling, maar heeft daarvoor onderstaande aanvullende componenten
nodig, die eerst moeten worden besteld: DCW-kanaalbatterij (voor waterkoeling) of DCF-kanaalbatterij met DX-buitenunit
(voor DX-koeling).

2

Voor meer informatie over de modus ECO, zie paragraaf 2.4.4.
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2.4.3. Selectie van bedrijfsmodus
Er zijn vier normale bedrijfsmodi en vier speciale bedrijfsmodi. U kunt een modus selecteren door in het
hoofdscherm van het bedieningspaneel op de knop in het midden te drukken.
Bedrijfsmodi

AFWEZIG

NORMAAL

INTENSIEF

KORT EN KRACHTIG

KEUKEN

OPEN HAARD

OVERSTEMMEN

VAKANTIE

Normale bedrijfsmodi
Away (Afwezig). De aanbevolen keuze wanneer u niet thuis bent of wanneer er minder mensen
aanwezig zijn dan gebruikelijk. De ventilatie-intensiteit is hierbij 20%.
Normal (Normaal). Aanbevolen wanneer het gebruikelijke aantal mensen aanwezig is. De ventilatie-intensiteit is hierbij 50%.
Intensive (Intensief). De aanbevolen keuze wanneer er meer mensen aanwezig zijn dan
gebruikelijk. De ventilatie-intensiteit is hierbij 70%.
Boost (Kort en krachtig). De aanbevolen keuze wanneer het nodig is de ruimten snel te ventileren. De ventilatie werkt hierbij op maximale intensiteit.
Speciale bedrijfsmodi
Kitchen (Keuken). Aanbevolen tijdens het koken, bij gebruik van de afzuigkap. In deze modus
wordt de efficiëntie van de afzuigkap verhoogd doordat de luchtbehandelingsunit het luchtdebiet
naar het gebouw met maximaal 80% verhoogt en de afvoer van lucht wordt verlaagd tot de minimale intensiteit van 20%.
Fireplace (Open haard). De aanbevolen keuze wanneer de open haard brandt. Deze modus
verbetert de trek van rook door de schoorsteen met behulp van een lichte overdruk in de ruimte
doordat de unit met een intensiteit van 60% frisse lucht levert en met een intensiteit van 50%
lucht uit de ruimten afvoert.
Override (Overstemmen). In deze modus wordt de luchtbehandelingsunit ingesteld op een vaste intensiteit van 80%, ondanks de instellingen van de overige modi. Deze modus heeft voorrang
op alle andere modi en blijft zelfs actief als de luchtbehandelingsunit is uitgeschakeld.
Holidays (Vakantie). De aanbevolen keuze wanneer u voor langere tijd niet thuis bent. De ruimten worden regelmatig, in cycli van 30 minuten (meerdere malen per dag), met een minimale
intensiteit geventileerd.
Alle speciale bedrijfsmodi kunnen via het bedieningspaneel en via de mobiele telefoon of computer worden
ingeschakeld. Wanneer u een speciale modus selecteert, moet u de tijdsduur hiervan instellen, waarna de
luchtbehandelingsunit terugkeert naar de voorgaande modus. De modi KITCHEN (KEUKEN), FIREPLACE
(OPEN HAARD) en OVERRIDE (OVERSTEMMEN) hebben een instelbereik van 1 tot en met 300 minuten.
Bij modus HOLIDAY (VAKANTIE) kan de tijdsduur worden ingesteld van 1 tot en met 90 dagen of kan een
specifieke datum worden gekozen.
De speciale modi KITCHEN (KEUKEN), FIREPLACE (OPEN HAARD)
en OVERRIDE (OVERSTEMMEN) kunnen worden ingeschakeld via de
externe aansluitingen op de controller (afb. 1.3 b). Inschakeling van een
modus via deze aansluitingen heeft altijd voorrang.
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De parameters voor alle acht modi zijn in de fabriek ingesteld maar kunnen alle individueel worden aangepast. Hiervoor moet u de gewenste modus selecteren en het pictogram vijf seconden lang aanraken. In het
scherm dat wordt geopend kunt u vervolgens het luchtdebiet en de temperatuur wijzigen en de elektrische
verwarmer van de unit uitschakelen:
NORMAAL
Toevoerluchtdebiet
250 m3/h
Afvoerluchtdebiet
250 m3/h
Luchttemperatuur
20°C
Elektrische verwarmer
Aan

Reset instellingen

2.4.4. Modus ECO
Modus ECO is een energiebesparende modus die het stroomverbruik van de
Modus ECO
luchtbehandelingsunit tot een minimum beperkt. De modus ECO heeft een driBlokkeren van verwarmer
evoudig effect op de werking van de unit:
Aan
• Blokkering van de elektrische verwarmer in de unit en van alle externe luchtBlokkeren van koeler
verwarmings- en luchtkoelingselementen.
Aan
• Inschakeling van de functie Free cooling (Gratis koelen), waardoor op een
Gratis koelen
bepaald punt het proces voor warmteterugwinning wordt geblokkeerd wanAan
neer de koelte van buiten op een energie-efficiënte maniermoet worden geMin. toevoerluchttemperatuur
bruikt. Koelen met buitenlucht start automatisch als de kamerluchttempe15°C
ratuur boven een ingestelde waarde komt en de buitenluchttemperatuur op
Max. toevoerlucht-temperatuur
dat moment lager is dan die in de ruimte maar niet lager dan de ingestelde
25°C
minimumwaarde. Op gelijke wijze wanneer de tegenovergestelde temperaReset instellingen
tuursomstandigheden optreden. In dat geval wordt Free heating (Gratis verwarmen) uitgevoerd.
• Omdat temperatuurregeling met uitsluitend warmteterugwinning niet ten
alle tijde kan worden gewaarborgd, probeert de unit in extreme omstandigheden, waarbij de toevoerluchttemperatuur onder een gespecificeerde minimumwaarde (’s winters) of boven de maximumwaarde komt
(’s zomers), de temperatuur te handhaven door de ventilatie-intensiteit te verlagen. Als de temperatuur
gedurende langere tijd niet de vereiste min./max. grenswaarden bereikt, kan het luchtvolume worden teruggebracht tot de laagst mogelijke waarde (20%).
De instellingen voor modus ECO zijn in de fabriek ingesteld maar deze bedrijfsmodus kan worden aangepast. Hiervoor moet u in het initiële startscherm de knop ECO vijf seconden lang aanraken. In het scherm dat
wordt geopend kunt u de standaardinstellingen wijzigen.
2.4.5. Modus AUTO
Modus AUTO is een automatische bedrijfsmodus voor werking van de unit waarbij de ventilatie-intensiteit wordt
aangepast op basis van de geselecteerde (vooringestelde) weekplanning voor werking.
Wanneer minimaal één luchtkwaliteitssensor op de luchtbehandelingsunit is aangesloten, wordt met de toets AUTO echter de functie voor
automatische regeling van de luchtkwaliteit ingeschakeld. De ventilatieintensiteit wordt vervolgens aangepast, niet op basis van de weekplanning maar op basis van de huidige luchtvervuiling in de ruimte.
Voor meer informatie, zie paragraaf 2.4.6.3.
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2.4.6. Menu
Het instellingenmenu bestaat uit vier submenu’s
waarmee u toegang krijgt tot de relevante gebruikersinformatie, de planning voor werking
kunt kiezen, de instellingen kunt wijzigen en de
unit kunt uitschakelen.
Als op de luchtbehandelingsunit een luchtkwaliteits- of luchtvochtigheidssensor is aangesloten, is niet het submenu Scheduling (Planningen) zichtbaar maar het submenu Air Quality
(Luchtkwaliteit). Voor meer informatie, zie paragraaf 2.4.6.3.

Menu

Menu

Overzicht

Overzicht

Planningen

or

Luchtkwaliteit

Instellingen

Instellingen

UITSCHAKELEN

UITSCHAKELEN

2.4.6.1. Overview (Overzicht)
De belangrijkste instellingen van de luchtbehandelingsunit worden weergegeven op het startscherm (zie paragraaf 2.4.2.). Alle overige gegevens over
de werking van de eenheid en alle storingen en efficiëntietoestanden worden
weergegeven in de gedetailleerde weergaven van de submenu’s.

Overzicht
Gedetailleerde informatie
Efficiëntie en energieverbruik
Energietellers
Alarmen

Detailed information (Gedetailleerde informatie). In dit submenu zijn alle
sensorlezingen, het functioneren van de afzonderlijke elementen van de luchtbehandelingsunit en andere gedetailleerde gegevens toegankelijk.

Gedetailleerde informatie
Toevoerluchttemperatuur
21,9 °C
Afvoerluchttemperatuur
22,1 °C
Luchttemperatuur
16,6 °C
Watertemperatuur
25,3 °C
Toevoerluchtdebiet
350 m3/h
1/3

Efficiency & consumption (Efficiëntie en energieverbruik). Dit menu is
bedoeld voor het in real-time monitoren van de efficiëntie van de warmtewisselaar, de energiebesparingen, de warmteterugwinning en het stroomverbruik.

Efficiëntie en energieverbruik
Efficiëntie van de warmtewisselaar
83%
Energiebesparing
90%
Warmteterugwinning
4011 W
Verwarmingsvermogen
850 W
Stroomverbruik
1050 W
Specifiek vermogen (SPI)
0,32
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Energy counters (Energietellers). Dit menu laat
zien hoeveel energie wordt teruggewonnen door
de warmtewisselaar en hoeveel energie is verbruikt
door de verwarmer en de complete unit. Ook wordt
de gemiddelde dagelijkse waarde van het specifiek
vermogen (SPI) van de luchtbehandelingsunit weergegeven.

Alarms (Alarmen). In dit menu worden meldingen
over bestaande storingen weergegeven. Na het verhelpen van de storing (zie hoofdstuk 2.6) kunt u deze
berichten verwijderen door op Delete (Verwijderen)
te drukken. Door op de knop History (Geschiedenis)
te drukken worden de (maximaal 50) meest recente
storingen weergegeven.
Alarmen

Energietellers

F6
Oververhitting elektrische
verwarmer

Teruggewonnen energie, kWh
Dag/Maand/Totaal
24 / 720 / 2160

F4
Lage toevoerluchttemperatuur

Verbruikte energie, kWh
Dag/Maand/Totaal
11 / 353 / 960
Verwarmingsenergie, kWh
Dag/Maand/Totaal
9,6 / 288 / 777
Specifiek vermogen (SPI) per dag
0,38

Verwijderen

Geschiedenis

2.4.6.2. Scheduling (Planningen)
Dit submenu wordt gebruikt voor het programmeren van de werking van de luchtbehandelingsunit volgens een
wekelijkse planning. Via de pijltjes onderaan het scherm kunt u kiezen uit vier planningen:
•

Planningen
0

4

8

12

16

20

24

Ma

•

Di
Wo

•

Do
Vr
Za

•

Zo

THUISBLIJVEN

THUISBLIJVEN
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
08:00

16:00

16:00

17:00

17:00

20:00

2

3

1

STAY AT HOME (THUISBLIJVEN)
Aanbevolen wanneer er altijd mensen aanwezig zijn en doorlopend ventilatie
nodig is.
WORKING WEEK (WERKWEEK)
Aanbevolen wanneer iedereen overdag aan het werk is en er dus alleen ’s
ochtends en ’s avonds en in het weekend mensen thuis zijn.
OFFICE (KANTOOR)
Aanbevolen wanneer de unit in een kantoor is geïnstalleerd en ventilatie alleen
overdag tijdens werkdagen nodig is.
CUSTOM (AANGEPAST)
Planning die door een individuele gebruiker kan worden geprogrammeerd. Het
programma is niet standaard ingesteld.

De planningen zijn vooraf ingesteld op de fabriek maar kunnen ieder worden
aangepast en gebruikers kunnen ook hun eigen planning creëren. Om een planning aan te passen, drukt u vijf seconden lang op de betreffende planning in het
midden van het scherm.
Alle bovenstaande planningen kunnen ieder maximaal vier verschillende
programma’s voor werking hebben. Ieder programma kan bestaan uit vijf gebeurtenissen.
Om het programma of de gebeurtenis te starten, drukt u op ’+’ en om te annuleren op ’X’. Om de programma’s weer te geven (indien er meer dan één is), drukt
u op de cijfers in de balk onderaan het scherm: 1, 2, 3 of 4.
Na het toevoegen van een nieuwe gebeurtenis kiest u eerst de dagen van
de week in het programma en stelt u vervolgens de bedrijfsmodi AWAY (AFWEZIG), NORMAL (NORMAAL), INTENSIVE (INTENSIEF) of BOOST (KORT EN
KRACHTIG) en de start- en eindtijdstippen voor de modus in.

Om de luchtbehandelingsunit uit te schakelen, kunt u de modus STANDBY instellen of bij het instellen van
de gebeurtenissen van een programma een pauze inlassen op de tijden waarop de unit niet moet werken.
Druk in het hoofdscherm op de knop AUTO om de luchtbehandelingsunit
te laten werken volgens de geselecteerde weekplanning (afb. 2.4).
UAB Amalva behoudt het recht om veranderingen door te voeren zonder dit vooraf kenbaar te maken
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Door fabriek ingestelde planningen
STAY AT HOME (THUISBLIJVEN)
Programmanummer

Dagen van de week

1

Ma - zo

Starttijdstip
gebeurtenis

Eindtijdstip
gebeurtenis

00:00

08:00

AWAY (AFWEZIG)

08:00

22:00

NORMAL (NORMAAL)

22:00

24:00

AWAY (AFWEZIG)

Starttijdstip
gebeurtenis

Eindtijdstip
gebeurtenis

Modus

00:00

06:00

AWAY (AFWEZIG)

06:00

08:00

NORMAL (NORMAAL)

08:00

16:00

STANDBY

16:00

22:00

NORMAL (NORMAAL)

22:00

24:00

AWAY (AFWEZIG)

00:00

09:00

AWAY (AFWEZIG)

09:00

16:00

NORMAL (NORMAAL)

16:00

20:00

INTENSIVE (INTENSIEF)

20:00

23:00

NORMAL (NORMAAL)

23:00

24:00

AWAY (AFWEZIG)

00:00

09:00

AWAY (AFWEZIG)

09:00

22:00

NORMAL (NORMAAL)

22:00

24:00

AWAY (AFWEZIG)

Starttijdstip
gebeurtenis

Eindtijdstip
gebeurtenis

Modus

07:00

08:00

AWAY (AFWEZIG)

08:00

12:00

NORMAL (NORMAAL)

12:00

17:00

INTENSIVE (INTENSIEF)

17:00

18:00

AWAY (AFWEZIG)

Modus

WORKING WEEK (WERKWEEK)
Programmanummer

1

Dagen van de week

Ma - vr

2

Sa (Za)

3

Su (Zo)

OFFICE (KANTOOR)
Programmanummer

1

Dagen van de week

Ma - vr

2.4.6.3. Air quality (Luchtkwaliteit)
Wanneer de externe luchtkwaliteits- of luchtvochtigheidssensoren op de terminals van de controller zijn aangesloten, wordt automatisch de regeling van
de luchtkwaliteit ingeschakeld en wordt het submenu Scheduling (Planningen)
vervangen door Air Quality (Luchtkwaliteit).
De werking van de luchtbehandelingsunit op basis van de luchtkwaliteitssensoren waarborgt een maximaal comfort met minimaal verbruik; m.a.w. de
gebruiker hoeft geen planning te maken omdat de ventilatie-intensiteit automatisch wordt aangepast, afhankelijk van de luchtvervuiling binnen.
Om de modus voor luchtkwaliteit te activeren, drukt u in het
hoofdscherm van het bedieningspaneel op de knop AUTO
(afb. 2.4).
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Onder de instellingen van het submenu Air Quality (Luchtkwaliteit) kunt u de
gehandhaafde luchtkwaliteit of luchtvochtigheidswaarde en de gehandhaafde
temperatuur instellen, en indien nodig de elektrische verwarmer in de unit
uitschakelen.

Luchtkwaliteit
Luchtkwaliteit
800 ppm
Luchtvochtigheid
80%
Luchttemperatuur
20C
Elektrische verwarmer
Aan

Reset instellingen

2.4.6.4. Settings (Instellingen)
Dit submenu wordt gebruikt voor de basisinstellingen van de gebruikersinterface. U kunt het gebruiken om de taal van het menu, de maateenheden, de tijd
en andere instellingen van het bedieningspaneel te wijzigen.

Instellingen
Language
Nederlands
Debiet aanduiding
m3/h
Schermbeveiliging
Aan
Paneelslot
None
Aanraakgeluid
Click
Atstatyti nustatymus
Tijd/Dag

2.4.6.5. Advanced settings (Geavanceerde instellingen)
Geavanceerde inst.
In een menuscherm op een dieper niveau kunnen aanvullende instellingen voor
de luchtbehandelingsunit worden ingesteld. Om het scherm voor geavanceerde
Temperatuurregeling
instellingen te openen, drukt u vijf seconden lang op de menubalk Settings (Instellingen).
Debietregeling
Temperature control (Temperatuurregeling). De luchtbehandelingsunit
Luchtkwaliteit regeling
heeft verschillende methoden voor handhaving van de temperatuur:
• Supply (Toevoerlucht). De unit voert lucht aan op de door de gebruiker inControle volgorde
gestelde temperatuur.
• Extract (Afvoerlucht). De unit voert lucht aan met een zodanige automatisch
Aansluiting
aangepaste temperatuur dat de ingestelde temperatuur van de afvoerlucht
gehandhaafd blijft.
Reset instellingen
• Room (Ruimte). De unit regelt de omgevingstemperatuur volgens de temperatuursensor in het bedieningspaneel.
• Balance (Evenwicht). De temperatuurregeling van de toevoerlucht wordt automatisch ingesteld op basis van de huidige afvoerluchttemperatuur, d.w.z. dezelfde temperatuurswaarde
die wordt afgevoerd wordt ook weer toegevoerd.
Na het selecteren van de modus Balance (Evenwicht) wordt de temperatuurinstelling niet meer weergegeven.
Flow control (Debietregeling). Modi voor debietregeling van toevoer- en uitlaatlucht zijn:
• CAV – Regelmodus Constant Air Flow (Constant luchtdebiet). De unit voert constante, door de gebruiker
ingestelde luchtvolumes aan en af, ongeacht de staat van vervuiling van de luchtfilters en de veranderingen
in het ventilatiesysteem.
Bij het voor de eerste maal inschakelen van de luchtbehandelingsunit
kunnen tot aan de voltooiing van het luchtdebietkalibratieproces de
weergegeven luchtdebieten afwijken van de werkelijke debieten. Het
aanpassingsproces kan maximaal een uur in beslag nemen voordat alle
parameters stabiel zijn geworden.
UAB Amalva behoudt het recht om veranderingen door te voeren zonder dit vooraf kenbaar te maken
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•

VAV – regelmodus Variable Air Volume (Variabel luchtvolume). De unit voert het luchtvolume aan en af
afhankelijk van de ventilatiebehoeften in de verschillende ruimten, d.w.z. de constante druk in het systeem
wordt gehandhaafd met variabele luchtvolumes. Na het selecteren van de debietregeling VAV moet de
gebruiker voor elk van de vier modi de door het ventilatiesysteem gehandhaafde druk instellen.
Voor deze functie zijn aanvullende VAV-sensoren vereist, die apart moeten
worden besteld. De aansluiting van de sensor wordt getoond in afb. 1.3b.
Wanneer u luchtdebietregeling VAV selecteert, wordt automatische regeling van de luchtkwaliteit uitgeschakeld. Met de knop AUTO wordt nu
de weekplanning voor werking ingeschakeld.

•

DCV – Directly Controlled Volume (Rechtstreeks geregeld volume). De luchtbehandelingsunit werkt op
dezelfde manier als bij modus CAV maar de luchtvolumes worden rechtstreeks gehandhaafd op basis
van de waarden van de analoge ingangssignalen B6 en B7 van de controller. Een signaal van 0 tot 10 V
op de betreffende ingang wordt geconverteerd op basis van het op dit moment gedefinieerde gewenste
luchtvolume. Als bijv. bij een unit met een maximaal luchtdebiet van 500 m3/h op het bedieningspaneel een
gewenste waarde (setpoint) van -250 m3/h is ingesteld en ingang B6 een signaal met een waarde van -7 V
ontvangt, voert de unit een constant luchtdebiet van 175 m3/h aan (gelijk aan 70% van de ingestelde gewenste waarde). Hetzelfde geldt voor de uitlaatlucht, maar dan op basis van ingang B7.
Bij de speciale modi KITCHEN (KEUKEN), FIREPLACE (OPEN
HAARD), OVERRIDE (OVERSTEMMEN) en HOLIDAY (VAKANTIE)
werkt de unit altijd uitsluitend in regelmodus CAV, ongeacht de geselecteerde modus voor debietregeling.

Air quality control (Regeling van de luchtkwaliteit). De regeling van de
luchtkwaliteit is standaard ingeschakeld. Om de unit in modus AUTO niet op
basis van de luchtkwaliteit maar op basis van de weekplanning te laten werken,
kan deze functie worden uitgeschakeld.
Regeling van de luchtkwaliteit wordt uitgevoerd met behulp van de diverse
sensoren. De verschillende typen zijn als volgt geconfigureerd:
CO2 - Kooldioxidegehaltesensor [0-2000 ppm];
VOC - luchtkwaliteitssensor [0-100%];
RH - sensor voor relatieve luchtvochtigheid [0-100%].
Regeling van de luchtkwaliteit regelt ook automatisch de ventilatie-intensiteit in een bereik van 20 - 70%. Indien nodig kan dit bereik worden aangepast.
Wanneer de minimale ventilatie-intensiteit wordt ingesteld op 0%, kan de
luchtbehandelingsunit afslaan op het moment dat de luchtkwaliteit in de ruimte
de gewenste waarde heeft bereikt. De unit slaat echter wel iedere twee uur voor
korte tijd aan (deze frequentie kan worden geconfigureerd) om de luchtkwaliteit in de ruimte te controleren. Als bij controle blijkt dat de luchtvervuiling niet
boven de ingestelde waarde is gestegen, slaat de luchtbehandelingsunit weer
af. Als bij controle echter blijkt dat de luchtkwaliteit slecht is, gaat de unit door
totdat de ruimte geventileerd is.
Control sequence (Regelingssequentie). Bij de geavanceerde instellingen
onder Control Sequence kunt u maximaal drie regelniveaus instellen die de
toevoerluchttemperatuur regelen; dus bijv. als eerste start Stage 1 (Fase 1), als
dat onvoldoende is start Stage 2 (Fase 2) en vervolgens start Stage 3 (Fase 3).
Alleen de regeling in fase 1 wordt standaard ingeschakeld in de fabriek voor
een elektrische verwarmer, maar u kunt aanvullende verwarmers en koelers
inschakelen om de werkingssequenties daarvan met elkaar te coördinerenof
om deze volledig uit te schakelen.
Om de aanvullende verwarmer op het warmwaterkanaal in te schakelen,
moet u External coil (Externe batterij) selecteren en het type daarvan instellen
op Hot water (Heet water). Wanneer u het type instelt op Cold water (Koud water) wordt daarmee de regeling van de waterkoeler geactiveerd. Het uitgangsregelsignaal voor de externe batterij loopt via de TG1-terminals (afb. 1.3 b).
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Luchtkwaliteit regeling
Status
Aan
Sensor 1
CO2
Sensor 2
RH
Minimale intensiviteit
20%
Maximale intensiviteit
70%
Controle periode
2h

Controle volgorde
1 Stadium
Elektrische verwarmer
2 Stadium
Externe batterij
3 Stadium
Externe DX-eenheid
Type externe batterij
Heet water
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Na het inschakelen van de waterverwarmer moet u aanvullend de watertemperatuursensor B5 aansluiten op de terminals van de controller.
Wanneer u External DX unit als te regelen functie selecteert, wordt de regeling van de externe DX-eenheid
buiten ingeschakeld. Het uitgangsregelsignaal loopt via de DX-terminals van de controller (afb. 1.3 b).
Connectivity (Verbindingen). Wanneer u via een webbrowser verbinding
maakt met de unit, moet u de volgende netwerkinstellingen van de computer
configureren: het IP-adres en het subnetmasker.

Aansluiting
IP adres
192.168.0.60
Subnet mask
255.255.255.0

2.5. Bedieningspaneel C6.2
2.5.1

2.5.2

2.5.3

2.5.4
2.5.5

2.5.6

Afb. 2.5. Weergave van bedieningspaneel C6.2

2.5.1. Selectie van bedrijfsmodus
Met het bedieningspaneel C6.2 kan de gebruiker uitsluitend kiezen uit de vier normale bedrijfsmodi:
Away (Afwezig). De aanbevolen keuze wanneer u niet thuis bent of wanneer er minder mensen
aanwezig zijn dan gebruikelijk. De ventilatie-intensiteit is hierbij 20%.
Normal (Normaal). Aanbevolen wanneer het gebruikelijke aantal mensen aanwezig is. De ventilatie-intensiteit is hierbij 50%.
Intensive (Intensief). De aanbevolen keuze wanneer er meer mensen aanwezig zijn dan
gebruikelijk. De ventilatie-intensiteit is hierbij 70%.
Boost (Kort en krachtig). De aanbevolen keuze wanneer het nodig is de ruimten snel te ventileren. De ventilatie werkt hierbij op maximale intensiteit.
De parameters voor deze bedrijfsmodi zijn op de fabriek vooringesteld. Voor iedere parameter van deze
modi die u wilt wijzigen hebt u, als u de temperaturen of de luchtdebieten moet wijzigen, een verbinding met een
computernetwerk of met internet nodig (zie paragrafen 2.2, 2.3). De wijzigingen kunt u vervolgens uitvoeren
vanaf een smartphone of computer.
Voor meer informatie over de keuze aan modi, zie paragraaf 2.4.3.
UAB Amalva behoudt het recht om veranderingen door te voeren zonder dit vooraf kenbaar te maken
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2.5.2. ECO
Een energiebesparende modus die het stroomverbruik van de luchtbehandelingsunit tot een minimum beperkt.
Voor meer informatie, zie paragraaf 2.4.4.
2.5.3. Modus AUTO
Modus AUTO is een automatische bedrijfsmodus voor werking van de unit waarbij de ventilatie-intensiteit wordt
aangepast op basis van de geselecteerde (vooringestelde) weekplanning voor werking. Voor meer informatie,
zie paragraaf 2.4.6.2. Als u luchtkwaliteitssensoren aansluit op de unit en vervolgens op AUTO drukt, wordt
de ventilatie-intensiteit aangepast op basis van de huidige luchtvervuiling in de ruimte (zie paragraaf 2.4.6.3.).
2.5.4. Waarschuwingsindicator
De indicator geeft aan dat er vervuilde luchtfilters of storingen in de ventilatie-eenheid zijn.
2.5.5. Resetknop
Druk na het verhelpen van de storing of het vervangen van de luchtfilters gedurende 5 seconden op de resetknop om de storingsmelding te verwijderen. Als het niet lukt de storingsmelding te verwijderen en de unit niet
werkt, volgt u de instructies in de tabellen voor probleemoplossing in hoofdstuk 2.6.
2.5.6. Aan/uit-knop voor unit
Door op de aan/uit-knop te drukken wordt de luchtbehandelingsunit uitgeschakeld. Om de unit weer in te schakelen, drukt u op dezelfde aan/uit-knop of selecteert u rechtstreeks een van de modi.
2.5.7. Toetsenvergrendeling
Door tegelijkertijd gedurende 5 seconden op
te drukken, worden alle toetsen vergrendeld en inactief.
Om de toetsen weer te activeren, voert u dezelfde handeling uit.

2.6. Problemen oplossen

Wanneer de unit niet werkt:
• Controleer of de unit is aangesloten op het elektriciteitsnet.
• Controleer alle automatische zekeringen. Vervang doorgebrande zekeringen door nieuwe zekeringen met
dezelfde elektrische specificaties (de typen van de zekeringen worden vermeld in het hoofdbedradingsschema).
• Controleer of er geen storingsmelding of indicatie op het bedieningspaneel is. Wanneer er een storing is,
moet u die eerst verhelpen. Om storingen op te lossen, volgt u de instructies in de tabellen voor het oplossen van problemen.
• Als er op het bedieningspaneel geen storing wordt gemeld, controleert u de kabel tussen het bedieningspaneel en de unit.
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Tabel 2.6.1. Alarmen weergegeven op bedieningspaneel C6.1
Mogelijke oorzaken en methoden voor eliminatie
Code
F1
F2
F3
F4
F5

Melding
Low supply air flow
(Laag toevoerluchtdebiet)
Low extract air flow
(Laag afvoerluchtdebiet)
Return water temperature low (Retourwatertemperatuur laag)
Low supply air temperature
(Lage toevoerluchttemperatuur)
High supply air temperature
(Hoge toevoerluchttemperatuur)

Mogelijke oorzaak

Controleer de luchtventielen, luchtfilters
en het ventilatiesysteem op verstoppingen.

De temperatuur van het retourwater in
de waterverwarmer is onder de aanvaardbare grenswaarde gedaald

Controleer de staat van de circulatiepomp op het verwarmingssysteem en
de actuator van de mengklep.

Niet-vermelde of niet-regelbare
verwarmingseenheid of onvoldoende
vermogen

Controleer de verwarmingseenheid

F6

Electric heater overheat
(Oververhitting elektrische verwarmer)

De verwarmer is oververhit geraakt
door een te laag luchtdebiet

F7

Heat exchanger failure
(Storing warmtewisselaar)

Geblokkeerde of niet-draaiende rotor,
storing van bypassklep

F8

Heat exchanger icing
(IJsvorming op warmtewisselaar)

F9

Internal fire alarm
(Intern brandalarm)

IJsvorming kan optreden bij lage buitentemperaturen en hoge luchtvochtigheid in de ruimte

F10

External fire alarm
(Extern brandalarm)

F11 – F22
F23 – F27
W1
W2

Brandgevaar in het ventilatiesysteem
Brandalarm van het brandbeveiligingssysteem van het gebouw

Temperature sensor(s) failure(s)
(Storing(en) temperatuursensor(en))
Controller failure (Storing controller)
Clogged air filters
(Verstopte luchtfilters)
Service mode (Servicemodus)

Eliminatie

Te hoge weerstand in het ventilatiesysteem

Losgekoppelde temperatuursensor(en)
of temperatuursensor(en) met
storing(en)
Inwendige storing in hoofdcontroller
Het is tijd om de luchtfilters van de
luchtbehandelingsunit te vervangen
Een tijdelijke modus die door het servicepersoneel kan worden ingeschakeld

Nadat de verwarmer is afgekoeld,
schakelt u de beveiliging weer in door
op de RESET-knop te drukken
Controleer de toestand van de
aandrijving van de rotor- of platenwarmtewisselaar.
Controleer de werking en het
beveiligingssysteem van de initiële
elektrische verwarmer.
Controleer het ventilatiesysteem. Zoek
de hittebron.
Nadat het brandalarmsignaal is
verdwenen, moet de unit onmiddellijk
opnieuw worden opgestart vanaf het
bedieningspaneel.
Controleer de sensoraansluitingen of
vervang de sensor(en).
Vervang de hoofdcontroller.
Vervang de filters nadat u de unit hebt
uitgeschakeld.
De servicemodus wordt uitgeschakeld
door eenvoudigweg de alarmmelding te
verwijderen.

Tabel 2.6.2. Alarmen weergegeven op bedieningspaneel C6.2,
mogelijke oorzaken en methoden voor eliminatie
Indicatie
Waarschuwingsindicator - rood
lampje

Unit werkt of niet

Mogelijke oorzaak

De unit werkt

Vervuilde luchtfilters

Waarschuwingsindicator - knipperend rood lampje

De unit werkt

Een tijdelijke modus die door het servicepersoneel kan worden ingeschakeld

Waarschuwingsindicator - knipperend rood lampje

De unit werkt niet

Kritieke storing(en) waardoor de unit is
afgeslagen

Alle indicatoren op het bedieningN.v.t.
spaneel knipperen

Eliminatie
Vervang de filters nadat u de unit
hebt uitgeschakeld.
De servicemodus wordt uitgeschakeld door eenvoudigweg
de alarmmelding te verwijderen.
Meer gegevens over de storing
kunt u online vinden via de
computer of smartphone.

Beschadigde of onjuist aangesloten
Controleer de aansluiting van het
verbindingskabel tussen bedieningspabedieningspaneel
neel en unit

Reset de door de oververhittingsbeveiliging van de elektrische verwarmer geactiveerde noodtoestand met behulp van de RESET-knop, maar
alleen nadat u de reden van de oververhitting hebt opgehelderd en deze
hebt geëlimineerd.
Voordat u werkzaamheden binnenin de apparatuur verricht, moet u
controleren of de machine is uitgeschakeld en losgekoppeld van de
hoofdstroomtoevoer.
Nadat u de storing hebt geëlimineerd, schakelt u de stroomvoorziening
weer in en verwijdert u de storingsmelding. Als de storing niet is geëlimineerd, start het apparaat op en stopt vervolgens of het apparaat start
niet op en de storingsmelding wordt opnieuw weergegeven.
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