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6.2 Instellen luchthoeveelheid

6.1 In- en uitschakelen toestel
Het toestel kan op twee manieren worden in- of uitgeschakeld:
 6RIWZDUHPDWLJ HU EOLMIW VSDQQLQJ RS KHW WRHVWHO VWDDQ ELMsoftwarematig uitschakelen worden alleen de ventilatoren
stil gezet.
2. De netsteker losnemen of aansluiten aan de elektrische inVWDOODWLHORVQHPHQELMXLWVFKDNHOHQGPYORVQHPHQQHWVWHker wordt het toestel spanningsvrij gemaakt.
Inschakelen:
 1HWYRHGLQJ VOXLW GH QHWVWHNHU
dan wel de perilexsteker aan op
de elektrische installatie

Uitschakelen:
 6RIWZDUHPDWLJGUXNWHJHOLMNRSGH
WRHWVHQ³OK´HQ³-´RPKHWWRHVWHO
softwarematig uit te schakelen. Er
verschijnt de tekst OFF op het display.
 1HWYRHGLQJ QHHP GH QHWVWHNHU
dan wel de perilexsteker los van
GH HOHNWULVFKH LQVWDOODWLH KHW WRHstel is nu spanningsvrij.

Belangrijk:
Stand 1: moet altijd lager zijn dan stand 2.
6WDQGPRHWDOWLMGODJHU]LMQGDQVWDQG
Stand 3: instelbaar tussen 50 en 300/400 m3K
Indien niet aan deze voorwaarden word voldaan wordt automatisch de luchthoeveelheid van de bovenliggende stand aangepast.
De luchthoeveelheden kunnen als volgt worden gewijzigd (als
voorbeeld wordt hier de luchthoeveelheid bij stand 3 gewijzigd
van 300 naar 280 m3/h):

 6RIWZDUHPDWLJ GUXN WHJHOLMN RS
GH WRHWVHQ ³OK´ HQ ³+´ RP KHW
toestel softwarematig in te schakelen
(Alleen mogelijk na softwarematig uitzetten van het toestel)
Op het display geeft de eerste digit
de stand van de 3-standen schakelaar weer.

De luchthoeveelheden van de Renovent HR Medium/Large
voor stand 1 t/m 3 zijn af fabriek ingesteld op respectievelijk
HQP3/h. De prestaties van de Renovent
]LMQDIKDQNHOLMNYDQGHNZDOLWHLWYDQKHWNDQDOHQV\VWHHPDOVPHGHGHZHHUVWDQGYDQGH¿OWHUV

 'UXN RS WRHWV ³F´ JHGXUHQGH  VHconden om het instelmenu te activeren.
>3s
>3s

 .LHVPHWGHWRHWV³+´GHJHZHQVWH
SDUDPHWHU 8  VWDQG  8 
VWDQG  8  VWDQG  8 8 HQ
U8 zijn alleen van toepassing bij
bypasscassette).
>3s

 'UXNRSWRHWV³OK´JHGXUHQGHVHconde om de geselecteerde parameterwaarde te bekijken.
5383-0

LET OP!
Maak bij werkzaamheden in het toestel altijd eerst het toestel spanningsvrij door het toestel softwarematig uit te zetten en hierna de netsteker dan wel de perilexsteker los te
nemen.

 0HW GH WRHWVHQ ³+´ RI ³-´ NDQ PHQ
de geselecteerde parameterwaarde
wijzigen.
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5. De gewijzigde instelling kan men nu:
A bewaren en opslaan;
B niet bewaren;
C terug naar fabrieksinstelling.



A 'UXNWHJHOLMNRSWRHWV³F´HQ³+´
(eerst F dan + indrukken) om
de gewijzigde instelling te beZDUHQ GH JHZLM]LJGH ZDDUGH
knippert nu 3x ter bevestiging.
De uitlezing van het display
blijft op deze gewijzigde waarde staan.
 'UXN RS WRHWV ³OK´ RP WHUXJ
WH JDDQ QDDU KHW LQVWHOPHQX
eventueel kunnen nu meerdere
instellingen worden gewijzigd
(zie punt 2 t/m punt 5).
Ga nu door naar punt 6.



C 'UXNWHJHOLMNWRHWV³F´HQ³-´RP
terug te gaan naar de fabrieksinstelling. De fabrieksinstelling
knippert 3x ter bevestiging. De
gewijzigde instelling wordt ongedaan gemaakt. Op display
blijft waarde fabrieksinstelling
staan.
 'UXN RS WRHWV ³OK´ RP WHUXJ
WH JDDQ QDDU KHW LQVWHOPHQX
eventueel kunnen nu meerdere
in-stellingen nog worden gewijzigd (zie punt 2 t/m punt 5).
Ga nu door naar punt 6.

 'UXNRSWRHWV³F´JHGXUHQGHVHconde om het instelmenu te verlaten.

B 'UXNRSWRHWV³OK´RPWHUXJWH
gaan naar instelmenu zonder
de gewijzigde instelling te beZDUHQGHYRULJHLQVWHOOLQJEOLMIW
bewaard. Eventueel kunnen
andere instellingen nog worden
gewijzigd (zie punt 2 t/m punt
5). Ga nu door naar punt 6.

5385-0

6.3 Overige instellingen gebruiker
Als gebruiker kunt u behalve de luchthoeveelheden per stand
ook nog de volgende parameters instellen:
U4. Minimum buitentemperatuur bypass. Dit is de minimum
EXLWHQOXFKWWHPSHUDWXXU ZDDUELM GH E\SDVV ]LFK RSHQW
wanneer ook de binnenluchttemperatuur aan de voorwaarden voldoet.
U5. Minimum binnentemperatuur voor de bypass. Dit is de
minimum binnenluchttemperatuur waarbij de bypass zich
RSHQWZDQQHHURRNDDQGHEXLWHQOXFKWWHPSHUDWXXUDDQ
de voorwaarden voldoet.

18

U8

Niet van toepassing

Deze instelmogelijkheden zijn alleen van belang indien het
WRHVWHO LV XLWJHYRHUG PHW HHQ E\SDVV LQVWHOOHQ YDQ GH]H E\pass instellingen gebeurt op dezelfde wijze zoals beschreven
in paragraaf 6.2. Voor fabrieksinstelling gebruiker zie de tabel
paragraaf 6.7.3.
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6.4 Instellingen installateur
Het is mogelijk nog meer instellingen van de besturingsunit te
veranderen. Omdat sommige instellingen van invloed zijn op
GHFRUUHFWHZHUNLQJYDQKHWWRHVWHO]LMQGH]HRRNLQHHQDSDUWH
parameterset voor de installateur geplaatst. Deze parameters
mogen dan ook uitsluitend door de installateur worden gewijzigd. Hoe deze kunnen worden gewijzigd staat vermeld in paragraaf 6.7.2.
, 9
 DVWHRQEDODQV+LHUPHHNDQGHZRQLQJRSRYHUGUXN  
dan wel onderdruk (-) worden gezet.
 3
 RVLWLHYH RQEDODQV   GH DIYRHUYHQWLODWRU YHQWLOHHUW GH
opgegeven waarde in [m3/h] minder dan de toevoerventilator.
Negatieve onbalans (-): de toevoerventilator ventileert de
opgegeven waarde in [m3/h] minder dan de afvoerventilator.
I2. Geen contact stap.
Deze instelling bepaald de ventilatiestand wanneer geen
VFKDNHOFRQWDFWLVDDQJHVORWHQRSVWDQGKHWWRHVWHOJDDW
hier op de ingestelde ventilatiestand draaien.
I3. Perilex L2 stap.
Bepaalt de ventilatiestand wanneer L2 van de perilexkabel
spanning krijgt. Er kan worden gekozen tussen stand 2 en
stand 3.
I4. Switch lijn1 stap.
Bepaalt welke stand van de standenschakelaar overeenkomt met lijn1 op de besturingsunit.

peratuur mag worden verlaagd alvorens de bypass sluit of
de toevoerventilator het normale toerental gaat draaien.
I10. Constante druk uitgeschakeld.
Hiermee kan worden bepaald of de ventilatoren in alle geYDOOHQ FRQVWDQW ÀRZ GUDDLHQ RI ELM RYHUVFKULMGHQ YDQ EHpaalde weerstand constant druk gaan draaien.
I11. Voorverwarmer
Hiermee wordt opgegeven of een voorverwarmer op de
basisprint of de optieprint aangesloten is.
Instelling I11

Situatie

0

Geen voorverwarmer (uit)

1

Voorverwarmer aangesloten op basisprint of
optieprint

I12. Temperatuur voorverwarmer
Hiermee wordt offset temperatuur voorverwarmer ingesteld.
I13 Filtermelding
 %HSDDOWRIGH¿OWHUPHOGLQJJHWRRQGZRUGWRSGLVSOD\HQKHW
led van de 3-standenschakelaar.
I14 Aanwezigheid optieprint
Hiermee wordt aangegeven of een optieprint is gemonteerd.

I5. Switch lijn2 stap.
Bepaalt welke stand van de standenschakelaar overeenkomt met lijn2 op de besturingsunit.

, :7:FRQ¿JXUDWLH
Keuze instelling wanneer een WTW samen met CV wordt
JHEUXLNWDOOHHQ:7:RIGHFRPELQDWLH&9:7:
 $OOHHQ:7: &9:7: 

I6. Switch lijn3 stap.
Bepaalt welke stand van de standenschakelaar overeenkomt met lijn3 op de besturingsunit.

, 9HQWLODWRULQVWHOOLQJELM&9:7:
 9HQWLODWRU HQ XLWELM&9:7: DOOHHQYDQWRHSDVVLQJLQdien I15 = 1).

I7. Is onbalans toelaatbaar?
Hiermee wordt bepaald of bijvoorbeeld de vorstregeling
mag ingrijpen op de balans.
I8. Bypassmodus.
Hierbij kan worden gekozen uit 3 situaties:
Modus 0

Hierbij wordt de bypassklep niet geschakeld

Modus 1
Hierbij wordt de bypassklep- indien aanwezig(standaard geopend als aan de temperatuurvoorwaarden
instelling) wordt voldaan
Modus 2

Hierbij gaat de toevoerventilator op een zo laag
mogelijk toerental draaien indien aan de temperatuurvoorwaarden wordt voldaan

I9. Hysterese bypass.
Hiermee kan worden opgegeven hoeveel de binnentem-

Instelling I16

Situatie ventilator(en)

1

Afvoer ventilator uit

2

Toevoer ventilator uit

3

Beide ventilatoren uit

I17 Repeteertijd in uren van het uitschakelen van de onder I16
JHVHOHFWHHUGHYHQWLODWRU HQ ELM&9:7:
I18 Maximale uitschakeltijd in seconden van de onder I16 geVHOHFWHHUGHYHQWLODWRU HQ ELM&9:7:
I19 Minimale uitschakeltijd in seconden van de onder I16 geVHOHFWHHUGHYHQWLODWRU HQ QDLQVFKDNHOHQ9ELM&9
WTW.
Voor fabrieksinstelling installateur zie de tabel paragraaf 6.7.3.
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6.5 Menustructuur display
EUXLNHU´YRRUGHLQVWDOODWHXULVHUHHQPHHUXLWJHEUHLGHSDUDPHWHUVHW³LQVWDOODWHXU´ZHONHLVWHDFWLYHUHQUHVSGHDFWLYHUHQ
GRRUJHGXUHQGHVHFRQGHQWHJHOLMNRSGHWRHWV³F´HQGHWRHWV
³OK´WHGUXNNHQ

De menustructuur is opgedeeld in een uitleesdeel en een insteldeel.
De hoeveelheid zichtbare parameters is afhankelijk van de
SDUDPHWHUVHW 9RRU GH JHEUXLNHU LV HU GH SDUDPHWHUVHW ³JH-

6.5.1 Diagram menustructuur

Bedrijfssituatie
'UXNRS³OK´HQ³-´WRHWV!VHFRQGH

UITLEESDEEL

'UXNRS³OK´WRHWV
'UXNRS³OK´WRHWV

'UXNRS³OK´HQ³+´WRHWV!VHFRQGH
Uitschakelen toestel

Inschakelen toestel

5HVHWWHQYDQ¿OWHU
Storing opheffen

'UXNRS³+´HQ³-´WRHWV

- Wanneer 5 minuten geen toets wordt bediend

Bekijken gebruiker gegevens
Druk op “+” of “-” -toets

'UXNRS³OK´HQ³F´WRHWV!VHFRQGHQ

Uitleesmenu installateur
Druk op “+” of “-” -toets
Bekijken installateurs
gegevens.

'UXNRS³F´WRHWV!VHFRQGHQ

Instelmenu
Gebruiker
Installateur

- Wanneer 5 minuten geen toets wordt bediend

'UXNRSGH³F´WRHWV!VHFRQGH
- Wanneer 5 minuten geen toets wordt bediend

'UXNRSGH³F´HQ³OK´WRHWV
> 3 seconden

Druk op “+” of “-” -toets

Activeren parameterset
installateur
Druk op “+” of “-” -toets

'UXNRSGH³OK´WRHWV!VHFRQGH
- Wanneer 1 minuut geen toets wordt bediend

Selecteren parameters:
- standaard
U1 t/m U8
- met optieprint (n.v.t) U1 t/m U8

INSTELDEEL

'UXNRS³OK´!VHFRQGHRP
de geselecteerde parameterinstelling te bekijken

Selecteren parameters:
- standaard
U1 t/m U8
I1 t/m I14
- met optieprint U1 t/m U8
(n.v.t.)
I1 t/m I19
P1 t/m P17

'UXNRSGH³OK´WRHWV!VHFRQGH
- Wanneer 1 minuut geen toets wordt bediend

'UXNRS³OK´!VHFRQGHRP
de geselecteerde parameters
te bekijken

Druk op “+” of “-” -toets

Terugzetten alle
Fabrieksinstellingen

Druk op “+” of “-” -toets

- Wanneer 1 minuut geen toets wordt bediend

Druk op “F” -toets

Wijziging bewaren
Fabrieksinstelling
Wijziging niet bewaren

Wijzigen geselecteerde
instelling

'UXNRS³F´RI³+´WRHWV
'UXNRS³F´RI³-´WRHWV
'UXNRS³OK´WRHWV

Wijzigen geselecteerde
instelling

Druk op “F” -toets

- Wanneer 1 minuut geen toets wordt bediend

'UXNRS³F´RI³+´WRHWV!VHFRQGH
'UXNRS³F´RI³-´WRHWV!VHFRQGH
'UXNRS³OK´WRHWV!VHFRQGH

Wijziging bewaren

Druk op “F” -toets

Fabrieksinstelling
Wijziging niet bewaren

5679-0
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6.6 Instellingen uitlezen
Het display geeft standaard de actuele stand van de standenschakelaar en het daarbij ingestelde afvoervolume weer (Bedrijfssituatie). Links is de positie van de standen schakelaar
VWDQGRI HQUHFKWVYDQGHSXQWLVKHWYROXPHYDQGH
afvoerventilator weergegeven.

a = Positie standenschakelaar
b = Volume afvoerventilator

6.6.1 Instellingen uitlezen door gebruiker
'HJHEUXLNHUNDQPLGGHOVGHWRHWVHQ³+´HQ³-´RRNQRJDQGHUH
relevante gegevens uitlezen (stap 1 t/m stap 6). Stapnummers
worden niet weergegeven op het display! Zie de tabel paraJUDDIYRRUGHJHEUXLNHUVXLWOH]LQJZDQQHHUHUPLQXWHQ
geen toets wordt bediend komt display automatisch terug in de
EHGULMIVLWXDWLH0HWGHWRHWV³+´LVKHWPRJHOLMNGRRUKHWPHQX
WH³VFUROOHQ´PHWGHWRHWV³-´NDQPHQDOOHHQWHUXJQDDUVWDS
Wijzigen instellingen is niet mogelijk in deze situatie.

6.6.2 Instellingen uitlezen door installateur
Voor de installateur is een uitgebreider uitleesprogramma moJHOLMN'RRUGHWRHWV³F´HQGHWRHWV³OK´JHGXUHQGHVHFRQGHQLQJHGUXNWWHKRXGHQNXQQHQDOOHYRRUGHLQVWDOODWHXUEHschikbare gegevens worden bekeken. In dit menu kunnen de
waarden niet worden aangepast c.q. gewijzigd.
Men komt na het activeren van dit menu altijd terecht op stap
QU ]LHRQGHUVWDDQGHWDEHO GPYGHWRHWV³´NDQPHQYHUder de installateurs- en gebruikers gegevens bekijken en m.b.v.
GHWRHWV³´NDQPHQWHUXJJDDQWRWVWDSQU
Na 5 minuten wordt dit menu automatisch verlaten en keert het
display weer terug naar de weergave van de bedrijfssituatie.

>3s
5422-0

:DQQHHUHUHHQVWRULQJLVZRUGWKHWVWRULQJVQXPPHURSKHW
GLVSOD\ZHHUJHJHYHQ]LHYHUGHUKRRIGVWXN

Gebruiker

Uitlezing
StapOmschrijving
nummer (voorbeeld)
[m3/h]

Nr.1

2.200

Actuele stand/afvoervolume

Nr.2

C0

Meldcode bedrijfssituatie

C0 = Geen melding
C3 = De toevoerventilator draait in mode constant druk
C6 = De afvoerventilator draait in mode constant druk
C7 = Correctie maximale luchtvolume

Nr.3

bP.1

Status bypass
(alleen indien gemonteerd)

 E\SDVVNOHSGLFKW E\SDVVNOHSDXWRPDWLVFK
2 = toevoer minimaal

Nr.4

tP.9

Temperatuur van buiten

[°C] Bij negatieve temperatuur (lager 0°C) dan uitlezing tP.9.

Nr.5

tS.21

Temperatuur van binnen

[°C]

Nr.6

In.0

n.v.t.

Nr.7

u

.156

Actueel toevoervolume

[m3/h]

.156

Actueel afvoervolume

[m3/h]

Nr.9

t.180

Actuele druk toevoerkanaal

[Pa]

Nr.10

A.180

Actuele druk afvoerkanaal

[Pa]

Nr.11

u0.0

Status vorstbeveiliging

 QLHWWP RQEDODQV WRHYRHUYHQWLODWRUXLW

Nr.12

St.9

Temperatuur naar buiten
[°C]
(voeler standaard niet aangesloten)

Wanneer niet is aangesloten St.75

Nr.13

Pt.18

Temperatuur naar binnen
[°C]
(voeler standaard niet aangesloten)

Wanneer niet is aangesloten Pt.75

Nr.8
Installateur

Opmerking

U
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6.7 Instellingen wijzigen
Een aantal instellingen kunnen door zowel gebruiker als door
installateur worden gewijzigd om het toestel aan te passen aan
de opstellingssituatie.

6.7.1 Instellingen wijzigen door gebruiker
De gebruiker kan een beperkt aantal instellingen wijzigen naPHOLMN8WP8 ]LHWDEHOSDUDJUDDI KRHGH]HLQVWHOlingen zijn te wijzigen wordt uitgebreid beschreven in paragraaf

6.2 en is ook weergegeven op diagram menustructuur paragraaf 6.5.

6.7.2 Instellingen wijzigen door installateur
De installateur kan meer instellingen wijzigen. Bij onjuiste instelling van de parameters kan het toestel niet meer op een
juiste manier functioneren dus let op dat er geen verkeerde
parameters worden gewijzigd. Zie ook diagram menustructuur
paragraaf 6.5.. Voor het wijzigen van de instellingen vanuit de
bedrijfssituatie moeten de volgende handelingen worden verricht:
(Als voorbeeld wordt hier de parameter I8 (bypassmodus) gewijzigd van 1 naar 2.)
1

Druk gedurende 3 seconden op
WRHWV ³F´ RP KHW LQVWHOPHQX WH
activeren.
>3s

 'UXN RS WRHWV ³F´ HQ WRHWV ³OK´
gedurende 3 seconden om de
uitgebreide parameterset voor
de installateur te activeren.
>3s

3

De gewenste parameter kan
worden gevonden door gebruik
WHPDNHQYDQGHWRHWV³+´HQGH
WRHWV³-´
(Zie tabel paragraaf 6.7.3)

 0LGGHOVGHWRHWV³OK´NDQGH]H
instelling worden bekeken.

 *HEUXLNWRHWV³+´HQGHWRHWV³-´
om de waarde te wijzigen.

6

De gewijzigde instelling kan men nu:
A bewaren en opslaan
B niet bewaren;
C terug naar fabrieksinstelling van deze instelling.

A 'UXN WHJHOLMN RS WRHWV ³F´ HQ
WRHWV ³+´ HHUVW GH ³)´ HQ GDQ
³´ LQGUXNNHQ  RP GH JHZLM]LJGH LQVWHOOLQJ WH EHZDUHQ
deze waarde knippert nu 3x ter
bevestiging dat deze waarde
LV RSJHVODJHQ GLVSOD\ EOLMIW RS
deze waarde staan.
  'UXNRSWRHWV³OK´RPWHUXJWH
NHUHQ QDDU LQVWHOPHQX HYHQtueel kunnen nu andere instellingen worden gewijzigd (stap 2
t/m stap 5)
Ga nu verder naar stap 7.
B 'UXNRSWRHWV³OK´RPWHUXJWH
gaan naar instelmenu zonder
gewijzigde instelling te bewaUHQ GH KXLGLJH LQVWHOOLQJ EOLMIW
bewaard.
Ga nu verder naar stap 7.
C 'UXNWHJHOLMNRSWRHWV³F´HQGH
WRHWV³-´ HHUVWRSGH³F´HQGDQ
³-´LQGUXNNHQ RPWHUXJWHJDDQ
naar de fabrieksinstelling van
deze instelling. De fabrieksinstelling knippert nu 3 maal en
blijft hierop staan. De gewijzigde instelling is nu ongedaan
gemaakt.
  'UXNRSWRHWV³OK´RPWHUXJWH
keren naar instelmenu.
Ga nu verder naar stap 7.
 'UXN RS WRHWV ³F´ JHGXUHQGH 
seconde om het instelmenu te
verlaten.
5423-0
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6.7.3 Tabel te wijzigen instellingen
WHXU ZRUGHQ DDQJHJHYHQ PHW HHQ ³,´ EDVLVSULQW  RI PHW HHQ
³3´ RSWLHSULQW 

Installateur

Gebruiker

De instelbare parameters voor de gebruiker worden aangegeYHQ PHW HHQ ³8´ GH LQVWHOEDUH SDUDPHWHUV YRRU GH LQVWDOODInstelbareOmschrijving
parameter

Instelbereik

Fabrieksinstelling

U1

Volume stap 1

50..(max-10)

100

U2

Volume stap 2

50..(max-5)

Medium 150
Large
200

U3

Volume stap 3

50..300 (Medium)
50..400 (Large)

225 Medium
300 Large

U4

Minimum buitentemperatuur bypass

5 .. 20

10

U5

Minimum binnentemperatuur bypass

18 .. 30

22

U8

Niet van toepassing



0 (uit)

I1

Vaste onbalans



0

I2

Geen contact stap



1

I3

Perilex L2 stap



2

I4

Switch lijn 1 stap



1

I5

Switch lijn 2 stap



2

I6

Switch lijn 3 stap



3

I7

Onbalans toelaatbaar



1 (ja)

I8

Bypass-modus



1

I9

Hysterese bypass

0 .. 5

2

I10

Constante druk uitgeschakeld



0 (nee)

I11

Voorverwarmer



0 (uit)

I12

Offset temperatuur voorverwarmer





I13

Filtermelding aan/uit



1 (aan)

I14

Optieprint aanwezig



0 (nee)

I15

:7:FRQ¿JXUDWLH



0 (WTW)

I16

Ventilator uit



1 (afvoerventilator)

I17

Repeteertijd

1 .. 24

3 (uur)

I18

Minimale uitschakeltijd ventilator(en)

1 .. 240

60 (seconden)

I19

Minimale uitschakeltijd ventilator(en)
na inschakelen 230V.

1 .. 240

1 (seconde)

Voor beschrijving van de betreffende instellingen zie paragraaf
6.2 en 6.3 voor U1 t/m U8 en paragraaf 6.4 voor I1 t/m I19.

De beschrijving van de eventueel zichtbare instelbare parameters P1 t/m P17 worden beschreven in het installatievoorschrift
welke bij de optieprint wordt meegeleverd.

Renovent HR Medium/Large 2e druk augustus 2007

23

