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6.1 Algemene verklaring bedieningspaneel
Met het bedieningspaneel kunnen de instellingen van het toestel worden
ingezien en gewijzigd. Het bedieningspaneel heeft een display en 4
bedieningstoetsen:
-

Het display toont de bedrijfssituatie, zie "Bedrijfssituatie" op pagina 29
van het toestel als er geen toetsen worden bediend en er geen
afwijkende situatie is.

-

Met de bedieningstoetsen kan door de menu's van de besturing worden
genavigeerd. Als een van de toetsen wordt bediend, wordt het display
30 seconden verlicht.
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Bedieningspaneel
1. Bedieningstoetsen
2. Display

De besturing van het toestel bestaat uit 3 menu's:
-

Instelmenu op pagina 30

-

Uitleesmenu op pagina 31

-

Servicemenu op pagina 33

Bij een vergrendelende storing, zie "Storing" op pagina 37 kan alleen het
servicemenu worden geactiveerd.
Toets eerst [Menu] en vervolgens [+] of [-] om een menukeuze te maken.
Toets [R] om terug te keren naar de weergave van de bedrijfssituatie. Toets
[R] korter dan 5 seconden om de achtergrondverlichting van het display in te
schakelen zonder dat er iets in het menu verandert.
Als de toetsen 5 minuten niet worden bediend keert het display automatisch
terug naar de bedrijfssituatie.
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6.2 Bedrijfssituatie
De bedrijfssituatie wordt door middel van 4 verschillende waarden op het
display weergegeven:
-

De status van de systeemventilator, zie "Status systeemventilator" op
pagina 29

-

De luchtuitblaastemperatuur

-

Een meldingstekst, zie "Meldingstekst bij bedrijfssituatie" op pagina 29

-

Indien van toepassing, een storingssymbool, zie "Storing" op pagina
37
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Weergave bedrijfssituatie
1. Status systeemventilator
2. Weergave luchtuitblaastemperatuur
3. Meldingstekst
4. Storingssymbool

6.2.1

Status systeemventilator
De status van de systeemventilator wordt aan de linkerkant op het display
weergegeven met een ventilatorsymbool en een nummer, zie
Programmakeuze op pagina 14.
Alleen als de systeemventilator draait wordt het ventilatorsymbool
weergegeven.

6.2.2

Meldingstekst bij bedrijfssituatie
Indien van toepassing, wordt linksboven op het display een meldingstekst
weergegeven.
De melding FILTER heeft altijd voorrang op andere meldingsteksten.
De volgende meldingsteksten kunnen op het display worden weergegeven:
Meldingstekst

Omschrijving

FILTER

Het filter moet worden schoongemaakt of vervangen,
zie Filter reinigen op pagina 41.

PR1

Het Vast programma op pagina 16 is ingesteld.

PR2

Het WTW programma op pagina 17 is ingesteld.
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6.3 Instelmenu
Gebruik het instelmenu om de instellingen van het toestel aan te passen. Zie
de Parameterlijst op pagina 51 voor een overzicht van de mogelijke
instellingen.

w

Onjuiste instellingen kunnen de werking van het toestel verstoren. Neem
contact op met Brink wanneer instellingen, die niet beschreven zijn in deze
installatievoorschriften, gewijzigd moeten worden.
Het aanpassen van instelwaarden:
1. Toets [Menu]

2. Toets [Menu] om het instelmenu SET te activeren.

3. Toets [+] of [-] om naar de aan te passen instelwaarde te navigeren.
4. Toets [Menu] om de instelwaarde te selecteren.

5. Pas de instelwaarde aan:
a) Toets [+] of [-] tot de gewenste waarde op het display wordt
weergegeven.
b) Toets [Menu] om de waarde op te slaan of toets [R] om de wijziging
te annuleren.
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6. Indien gewenst, herhaal stap 4 tot en met 6 om meer instelwaarden aan
te passen.
7. Toets [R] om terug te keren naar de menukeuze.
8. Toets nogmaals [R] om terug te keren naar de bedrijfssituatie.

6.4 Uitleesmenu
Gebruik het uitleesmenu om actuele meetwaarden op te roepen:
MeetOmschrijving
waarde

Eenheid

1

Actuele uitblaastemperatuur

ºC

2

Actuele watertemperatuur in de warmtewisselaar

ºC

3

Actuele snelheid van de systeemventilator

%

4

Toerental systeemventilator

RPM

5

Status vorstregeling:

-

-

ON: vorstregeling actief

-

OFF: vorstregeling niet actief

6

Uitleeswaarde CO2 sensor A

PPM

7

Uitleeswaarde CO2 sensor B

PPM

8

Uitleeswaarde CO2 sensor C

PPM

9

Uitleeswaarde CO2 sensor D

PPM
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Het uitlezen van meetwaarden:
1. Toets [Menu]
2. Toets [+] of [-] om naar het uitleesmenu READ te navigeren.

3. Toets [Menu] om het uitleesmenu te activeren.

4. Toets [+] of [-] om door de meetwaarden in het uitleesmenu te
navigeren.

5. Toets [R] om terug te keren naar de menukeuze.
6. Toets nogmaals [R] om terug te keren naar de bedrijfssituatie.
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6.5 Servicemenu
Gebruik het servicemenu om de laatste 10 foutmeldingen van het toestel uit
te lezen.
Er zijn 3 verschillende weergaven mogelijk:
-

Als er geen enkele foutmelding is:

-

Een foutmelding met het storingssymbool. Dit is een actuele foutmelding:

-

Een foutmelding zonder storingssymbool. Dit is een opgeloste
foutmelding:

Het uitlezen van foutmeldingen:
1. Toets [Menu]
2. Toets [+] of [-] om naar het servicemenu SERV te navigeren.

3. Toets [Menu] om het servicemenu te activeren.
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