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VEILIGHEIDSOVERWEGINGEN

Lees deze "Veiligheidsoverwegingen" zorgvuldig door voordat u de
airconditioner installeert en zorg ervoor, dat u het toestel op de juiste
wijze installeert. Nadat u de installatie heeft voltooid dient u te
controleren of de unit goed functioneert.  Instrueer de cliënt in het
gebruik en onderhoud van de unit.

Maak uw klanten erop attent dat het aanbeveling verdient om deze
installatiehandleiding en de bedieningshandleiding bij elkaar te
bewaren, zodat deze later opnieuw kunnen worden nagelezen.

Deze airconditioner is ingedeeld in de categorie "apparaten niet voor
algemeen gebruik".

Instrueer de cllënt in het gebruik en onderhoud van de 
unit.

AFMETINGEN

(Zie afbeelding 1 (A = VAM150F~1000F, B = VAM1500F~2000F))

INSTALLATIE

Installatiepositie

VAM150F VAM500F VAM1000F
VAM250F VAM650F VAM1500F
VAM350F VAM800F VAM2000F

Warmtewisselaar
HRV (Heat Reclaim Ventilation  of Hergebruik van warmte) Installatiehandleiding

HRV – Ventilatie met warmteterugwinning

Lees eerst zorgvuldig deze installatiehandleiding en
installeer de unit op de juiste manier, zodat deze
gedurende lange tijd zijn volledige vermogen kan leveren.

Zorg dat alle componenten aanwezig zijn, zoals ronde
kappen, luchtaan- en afvoerroosters etc. voordat u de unit
gaat installeren.

WAARSCHUWING

Gebruik de HRV of een inlaatopening voor het apparaat
niet in de volgende omgevingen.

WAARSCHUWING

■ Werkplaatsen en laboratoria waar schadelijke of
corrosieve gassen of materialen zoals zuren, basen,
organische oplosmiddelen en verf worden toegepast
of plaatsen waar brandbare stoffen kunnen
ontsnappen.
Hierdoor kan brandgevaar ontstaan.

■ Omgevingen waarin hoge temperaturen of open vuur
voorkomen.
Gebruik het apparaat niet in een ruimte waarin de
temperatuur kan oplopen tot meer dan 40°C.
Plaats ook de inlaatopening niet in een dergelijke
ruimte. Te hoge temperaturen vervormen luchtfilter of
verwarmingelement.

■ Vochtige omgevingen zoals bijvoorbeeld badkamers.
Hierin kan kortsluiting met als gevolg elektrische
schokken ontstaan.

WAARSCHUWING

■ Omgevingen waarin veel roet ontstaat.
Roet verkleeft met het luchtfilter en het warmte-
wisselaarelement, waardoor deze hun functie niet
meer kunnen vervullen.

■ De apparatuur is niet bedoeld voor gebruik in een
omgeving met ontploffingsgevaar.

1 Onderhoudsruimte voor de verwarmingselementen, luchtfilters en 
ventilatoren

2 Inspectieluik

3 Inspectieopening  ■ 450 mm

4 Schakelkast

5 4x 14x40 mm Plafondhaak (ovale opening)

6 Afvoerventilator

7 OA Verse lucht van buitenaf

8 EA Afvoerlucht naar buiten

9 Aanvoerventilator

10 SA (Aanvoerlucht)

11 RA (Retourlucht)

12 Demperplaat

13 warmtewisselaarelementen

14 Luchtfilters

15 Onderste positie voor metalen ophangbeugel

16 Nominale diameter

VOORZORGSMAATREGELEN

1. Installeer de unit op een plaats die sterk genoeg is
om het gewicht ervan te kunnen dragen.
Een instabiele ophanging van de unit is gevaarlijk.
Daarnaast veroorzaken trillingen extra lawaai.

2. Zorg dat het onderhoudscompartiment en de
inspectieopeningen bereikbaar zijn.
(Vergeet niet inspectieopeningen te maken voor het
controleren van de luchtfilters, de warmtewisselaar-
elementen en de ventilatoren).

3. Installeer de unit niet direct tegen een plafond of
muur.
(Door de unit direct tegen een muur of plafond te
monteren ontstaat hinderlijk contactgeluid)
VAM150~2000F
Warmtewisselaar
HRV (Heat Reclaim Ventilation of Hergebruik van warmte)
4PW13545-1C
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■ Installatievoorbeeld, VAM500F (zie afbeelding 2), VAM800F
(VAM1000F) (zie afbeelding 3), VAM2000F (zie afbeelding 4)

Installatiemethode

■ VAM150F, VAM250F, VAM350F, VAM500F

■ VAM650F, VAM800F, VAM1000F, VAM1500F, VAM2000F

■ Kanaalaansluitflenzen monteren
Monteer de kanaalaansluitflenzen met de bijgeleverde
schroeven (accessoires).

■ VAM150F, VAM250F, VAM350F, VAM500F, VAM650F,
VAM800F, VAM1000F

■ VAM1500F, VAM2000F

1 Luchtaanvoer/afvoerrooster (optioneel)

2 Inspectieopening  ■ 450 mm (niet meegeleverd)

3 Onderhoudsruimte voor de verwarmingselementen, luchtfilters en 
ventilatoren

4 Kanaal (Ø200) (niet meegeleverd)

5 Kanaal (Ø200) (niet meegeleverd) *Flexibel kanaal (optioneel)

6 Vertakkingskanaal (niet meegeleverd) (enkel voor VAM800~2000F)

7 *Flexibel kanaal (optioneel)

8 *Geluidsdemper (optioneel)

9 EA Afvoerlucht naar buiten

10 Warmte-isolatie (niet meegeleverd)

11 OA Verse lucht van buitenaf

12 Metalen ophangbeugel voor het opvangen van trillingen (niet 
meegeleverd)

13 Ophangbout (niet meegeleverd)

14 Verloop naar buiten ≥1/50

15 SA (Aanvoerlucht)

16 RA (Retourlucht)

17 Ronde kap (niet meegeleverd)

18 Positie van de ophangbout

19 Extra externe instelklep (lokale levering)

Aandachtspunten bij het monteren van de kanalen

■ De met * gemerkte onderdelen dragen bij tot het
reduceren van het geproduceerde geluid.

■ Pas de optionele geluidsdemper en flexibel kanaal toe
aan de "SA" (Aanvoerlucht)zijde of luchtafvoerzijde
als de unit in een stille omgeving wordt gebruikt, om
zo geluidsoverlast te verminderen.

■ Bij het selecteren van isolatiematerialen moet
rekening gehouden worden met het gewenste door-
voerdebiet en geluidsdrukniveau in de betreffende
installatie.

■ Wanneer de buitenlucht in het plafond binnendringt en
de temperatuur en vochtigheid van het plafond erg
hoog worden, moet u de metalen delen van de unit
isoleren.

1 2

1 Schroef (accessoire)

2 Kanaalaansluitflens (accessoire)

meegeleverde 
schroeven

meegelverde 
schroeven

VAM150 16 VAM650 24

VAM250 16 VAM800 24

VAM350 16 VAM1000 24

VAM500 16 VAM1500 24

VAM2000 24

1 Plafondhaak

2 Moer

3 Vulring

4 Dubbele moer

1

2 2

1

2

3

4

1

2

3

4

Installatiehandleiding
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Installatie van de HRV

■ Monteer eerst de ankerbout (M10 of M12).
Schuif de metalen ophangbeugel over de ankerbout en zet de
beugel vast met een vulring en een moer.
(Controleer voor u de ventilator monteert of er geen vinyl en
papier meer in de ventilatorbehuizing is achtergebleven.)

■ Monteer de onderkant van de ophangbeugel aan de bovenzijde
van de standaard unit.
Als de ankerbout lang genoeg is kunt u deze ook aan de
onderkant van de unit bevestigen.
(Draai de verwijderde bevestigingsschroef weer terug in de
behuizing om luchtlekkage te voorkomen.)
Monteer het waarschuwingsbord op het kanaal zowel binnen
(aan de SA/RA-zijde) als buiten (aan de EA/OA-zijde).

Kanaalaansluiting

Monteer het kanaal nooit zoals in onderstaande figuren.

1 De minimale buigstraal voor flexibel kanaal is als volgt:
300 mm. Kanaal: 200 mm. diameter
375 mm. Kanaal: 250 mm. diameter

2 Om luchtlekkage te voorkomen moet, nadat de flens en het
kanaal op elkaar gemonteerd zijn, de combinatie met aluminium
tape worden omwikkeld.

3 Monteer de aanvoeropening zo ver mogelijk van de
afvoeropening af.

4 Gebruik het kanaal dat is voorgeschreven bij het type unit. (Zie
schets.)

5 Installeer de twee buitenkanalen onder een hellingshoek (van
minimaal 1/50) om te voorkomen dat regen of water
binnendringt. Isoleer beide kanalen ook om dauwvorming tegen
te gaan. (Materiaal: 25 mm. glaswol).

6 Als de temperatuur en de luchtvochtigheid boven het plafond
altijd hoog is, moet de ruimte boven het plafond geforceerd
geventileerd worden.

7 Isoleer het kanaal en de muur ook elektrisch als het kanaal door
een metalen luik, rooster of metalen wand wordt doorgevoerd.

■ VAM150F, VAM250F, VAM350F, VAM500F, VAM650F,
VAM800F, VAM1000F

■ VAM1500F, VAM2000F

LET OP Als de transportsteunen bij de montage in de weg
zitten, kunnen deze verwijderd worden. (Draai de
verwijderde bevestigingsschroef weer terug in de
behuizing om luchtlekkage te voorkomen.)

Extreme bochten. Buig het kanaal 
nooit verder dan 90° Meerdere bochten vlak na elkaar

Verjong het kanaal dat wordt aangesloten.
(Verjong de diameter van het kanaal nooit halverwege.)

1 Aluminum tape (Niet meegeleverd)

2 Isolatiemateriaal (Niet meegeleverd)

3 Flens voor aansluiting kanaal

4 Helling: groter dan 1/50

5 Flens voor aansluiting kanaal (Optioneel)

6 SA (Aanvoerlucht)

7 RA (Retourlucht)

8 Verbindingskamer

9 Geluidsdemper (Optioneel)

HRV

1

2
3

1

4

4 2

1

5

HRV

3

6

8

7

7

8

9

6

3

VAM150~2000F
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■ Bij gebruik van ronde kanalen met een diameter van 250 mm.
voor de SA (Aanvoerlucht)- en de RA (Retourlucht)zijde

1. Draai de 12 schroeven los aan de SA (Aanvoerlucht) zijde en
verwijder de verbindingskamer. Draai de schroeven vervolgens
weer vast om te voorkomen dat er lucht uit de unit kan
ontsnappen.

2. Monteer de kanaalverbindingsstukken (Optioneel) met de
meegeleverde 12 schroeven.

■ Geluidsdempers en andere opties.
Dit model heeft een groot debiet. Om het uitstroomlawaai te
verminderen zijn enkele optionele accessoires leverbaar:
geluidsdemper, flexibel kanaal, dun luchtaanvoer/afvoerrooster etc.

1. Verwijder de verbindingskamer van de SA (Aanvoerlucht) zijde
en monteer de bovenste en onderste geluidsdempers.

2. Monteer vervolgens de kanaalverbindingsstukken (Optioneel)
en verbindt de 250 mm diameter flexibele kanalen.

SYSTEEM

Onafhankelijk systeem

Aan airconditioner gekoppeld besturingssysteem 

Systeem Standaardmethode

Aanverwante items 
aangaande 
elektrische 
bedrading

Onafhankelijk systeem

• Met de afstandsbediening voor de HRV 
kunnen maximaal 16 units worden 
bestuurd. (Met de master/slave 
schakeling kan een systeem met twee 
afstandsbedieningen worden gemaakt.)

• Alle functies van de HRV kunnen worden 
gebruikt en weergegeven.

• Met de adapter PCB kan de werking 
worden gecontroleerd en de bevochtiger 
bediend worden.

• Snoer voor bediening op afstand moet 
lokaal aangeschaft worden. (Maximale 
snoerlengte 500 meter.)

"Bij het aansluiten op 
de 

afstandsbediening 
voor de HRV" op 

pagina 13

Gecombineerd 
besturings-

systemen met 
VRV systemen en 
Sky air-modellen.

1-groep gekoppeld 
besturingssysteem

• Er kunnen maximaal 16 airconditioners 
en de HRV worden bestuurd.

• De ventilatiemodus van de HRV kan 
onafhankelijk worden bestuurd als de 
airconditioners niet worden gebruikt.

• Met de lokale instelling van de 
afstandsbediening voor de airconditioner 
kunnen verschillende instellingen, zoals 
voorkoelen/voorverwarmen in/
uitschakelen, ventilatiedebiet, 
ventilatiemodus etc. worden ingesteld.

"Standaard 1-groep 
gekoppeld-

besturingsysteem" 
op pagina 13

Multi-groepen 
(2 meer) 

gekoppeld 
besturings-

systeem

• Omdat alle multi-units in een gebouw op 
één besturingskabel zijn aangesloten 
voor wat betreft de installatie, kunnen alle 
multi-units worden bestuurd.

• Gebruik het systeem niet als er 
problemen zijn bij het bedienen van alle 
multi-units.

"Gekoppelde 
besturing met meer 
dan twee groepen" 

op pagina 15

HRV HRV

1

2

1 Afstandsbediening 
voor HRV

2 2-aderig snoer (niet 
meegeleverd)

VRV HRV

1 2

1 Afstandsbediening voor 
airconditioner 
(Afstandsbediening voor 
HRV)

2 Afstands-
bediening voor 
airconditioner

VRV VRV

VRV VRV

HRV HRV

1 2

5 5

5 5

3 4

6

1 Groep 1 4 Groep 4

2 Groep 2 5 Afstandbediening voor 
HRV

3 Groep 3 6 Adapter voor besturing 
op afstand

LET OP ■ Adapter PCB: KPR50-2; Adapter voor besturing op afstand: KRP2A61:  PCB: KRP50-2A90

■ Bediening van twee of meer groepen is niet mogelijk als deze via een direct kanaal zijn verbonden.

■ Bij de units van het type VAM kan ook een directe kanaalverbinding worden geselecteerd systemen met 1-groepsbediening.
Installatiehandleiding
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Centraal besturingssysteem (VRV systeem)

Systeem Standaardmethode

Aanverwante items 
aangaande 
elektrische 
bedrading

Systeem met directe kanaalverbinding

• De HRV werkt alleen als de ventilator van 
de airconditioner is ingeschakeld.

• Als de airconditioner niet wordt gebruikt 
kan de HRV werken in de ventilatie- of 
circulatiemodus.

• Andere specificaties zijn identiek met die 
van het standaardssysteem.

"Directe 
kanaalverbindingsys
teem voor 1-groep-

besturing" op 
pagina 14

VRV HRV

1 2 3

1 Afstandsbediening voor 
airconditioner 
(Afstandsbediening voor 
HRV)

2 Afstandsbediening 
voor airconditioner

3 Kanaal

Systeem Standaardmethode

Aanverwante items 
aangaande 
elektrische 
bedrading

Centraal 
besturings-
systeem

"Alles"/
individueel 
besturings-

systeem

• Door de aan/uit schakelunit, 
adapter PCB voor bediening op 
afstand of tijdschakelaar te 
gebruiken, wordt de centrale 
bediening van het gehele 
systeem ingeschakeld. 
(maximaal 64 groepen)

• Met de aan/uit schakelunit 
kunnen de individuele units in- 
of uitgeschakeld worden.

• De tijdschakelaar en de aan/uit 
schakelunit kunnen gelijktijdig 
gebruikt worden. De adapter 
PCB voor bediening op afstand 
kan niet met een apparaat voor 
centrale besturing worden 
gebruikt.

""Alles"/"individueel" 
besturing" op 

pagina 16

Zone-
besturings-

systeem

• Met de centrale besturingsunit 
kan ook de zonebesturing 
worden geregeld via de 
centrale besturingslijn.
(maximaal 64 zones)

• De centrale besturingsunit 
geeft in het display de 
waarschuwing "Filter" en 
storingen, waardoor het 
systeem kan worden gereset.

• Met de centrale besturingsunit 
kan de ventilatie voor elke zone 
onafhankelijk worden geregeld.

"Zonebesturings-
systeem" op 
pagina 16

HRV

HRV

VRV VRV

VRV VRV

1 1

1 1

2

1 Afstandsbediening voor 
airconditioner

2 Adapterprintplaat voor 
afstandsbediening, Timer, 
Aan/uit-knop van HRV.

VRV VRV

HRV HRV HRV

HRV

2

1

4

3 3

1 Zone 1 3 Afstandsbediening voor airconditioner

2 Zone 2 4 Centrale besturingsunit

LET OP Koppelsnoer voor externe aansturing: KRP50-2, Adapter PCB voor bediening op afstand: KRP2A61, tijdschakelaar: DST30B61,
aan/uit schakelunit: DCS301B61, centrale besturingsunit: DCS302B61, BRC1C517.
VAM150~2000F
Warmtewisselaar
HRV (Heat Reclaim Ventilation of Hergebruik van warmte)
4PW13545-1C
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ELEKTRISCHE BEDRADING

Bedrading aansluiten

■ Sluit de bedrading aan volgens het schema van elk systeem.

■ Alleen een gekwalificeerde elektricien mag de bedrading
aansluiten.

■ Alle gebruikte, ter plaatse geleverde materialen, moeten
voldoen aan de ter plaatse geldende voorschriften.

■ Gebruik alleen koperen bedrading.

Bedrading aansluiten

■ Het systeem moet met een stroomonderbreker kunnen worden
uitgeschakeld.

■ Het is toegestaan om per schakelaar meerdere units te
monteren. Daarbij is echter de nodige voorzichtigheid
gehouden.

■ Sluit de voeding van elke unit aan via een schakelaar en een
zekering, zoals in het schema is weergegeven.

■ Aard het systeem systematisch.

Voorbeeld compleet systeem

Specificaties elektrische componenten

Specificaties voor niet meegeleverde zekeringen en 
bedrading

Voorzorgsmaatregelen

1 Sluit nooit draden van verschillende dikte aan op dezelfde
aansluiting van de voeding. Slechte verbindingen kunnen leiden
tot oververhitting.
Gebruik, als meerdere draden op dezelfde voeding worden
aangesloten, altijd 2 mm2 (Ø1,6) kabel.

2 Zorg dat de totale stroom in de crossoverbekabeling nooit meer
dan 12 A wordt.
Als meerdere draden op dezelfde voeding worden aangesloten

met een grotere dikte dan 2 mm2 (Ø1,6) voer dan de kabel naar
het aansluitpaneel uit volgens de ter plaatse geldende
voorschriften.
De aftakking moet gelijkwaardig of beter geïsoleerd zijn dan de
voedingsbekabeling zelf.

3 Sluit op een massa-aansluiting nooit bedrading van een
verschillende dikte aan. Door een slechte verbinding wordt de
aarding slechter.

4 Zorg dat de afstand tussen voedingsbekabeling en andere
bekabeling groot genoeg is om interferentie te voorkomen.

5 Raadpleeg voor de bedrading van de afstandsbediening
"Installatiehandleiding van de afstandsbediening".

Voor aan de aansluitingen van apparaten wordt gewerkt,
moet de voedingsspanning uitgeschakeld zijn.

Voedingsbekabeling

Besturingsbekabeling

Schakelaar

Zekering

1 VRV buitenunit

2 VRV binnenunit

3 Voeding

4 Hoofdschakelaar

5 Afstandsbediening

VRV

VRV

VRV
HRV

HRV

1

2

2

3

4

5

5

VAM 150F 250F 350F 500F 650F 800F 1000F 1500F 2000F

Units
Model JVE, 5VE JVE, 5VE, 7VE

50 Hz Voeding Max.264 V Min.198 V

60 Hz Voeding Max.242 V Min.198 V

Voeding(*)

(*) MCA: Min. Circuit Ampèrage (A) 
MFA: Max, Zekering Ampèrage (A)
KW: Nominaal ventilatormotor (kW)
FLA: Vollast Ampèrage (A)

MCA  (A) 0,9 0,9 1,35 1,35 2,3 3,4 3,4 6,75 6,75

MFA (A) 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Ventilator-
motor(*)

KW (kW) 0,03x2 0,03x2 0,09x2 0,09x2 0,14x2 0,23x2 0,23x2 0,23x4 0,23x4

FLA (A) 0,4x2 0,4x2 0,6x2 0,6x2 1,0x2 1,5x2 1,5x2 1,5x2 1,5x2

LET OP Zie voor meer details de ELEKTRISCHE GEGEVENS.

VAM 150F 250F 350F 500F 650F 800F 1000F 1500F 2000F

Type JVE, 5VE JVE, 5VE, 7VE

Voedingsbe-
kabeling
Niet 
meegeleverde 
zekeringen

16 A

Kabel H05VV-U3G

Afmeting Gebruikte bekabeling volgens lokale voorschriften.
Besturings-
bekabeling
Kabel Afgeschermde kabel (2-aderig)
Afmeting 0,75-1,25 mm2

Draden van gelijke dikte Draden van verschillende dikte
Installatiehandleiding
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Beeld vanaf VRV-zijde Voorbeeld van bedrading

■ Alle besturingsbekabeling, behalve die voor de afstands-
bediening, is gepolariseerd en moet overeenkomen met de
symbolen op de aansluitingen.

■ Gebruik afgeschermde kabel voor de besturingsbekabeling.

Aard de afscherming van de afgeschermde kabel aan " " ,
met de aardingsbout en de vulring.

■ Voor de besturingsbekabeling mag ook afgeschermde draad
worden gebruikt, maar deze zijn niet geschikt voor EMC
(Electromagnetic Compatibility) (Europese richtlijnen).
Als ommantelde bedrading wordt gebruikt, moet de elektro-
magnetische compatibiliteit overeenkomen met de Japanse
standaarden die zijn neergelegd in de Electric Appliance
Regulatory.Act.
Besturingsbekabeling hoeft niet te worden geaard als
afgeschermde bedrading wordt gebruikt.

De schakelkast openen

1 2

5

3

46

7

8

A

B

C

1 Aansluitpaneel voor besturing

2 Aansluitpaneel voor voeding

3 Massa-aansluiting

4 Voedingsbekabeling

5 Klem (bevestigd)

6 Bedrading afstandsbediening

7 Unitbekabeling

8 Massa-aansluiting (bevestigd)
Aard de afscherming van de afgeschermde kabel

A Massa-bout (bevestigd)

B Vulring (bevestigd)

C Afscherming

VOORZORGSMAATREGELEN

Schakel de hoofdunit en andere daarmee gekoppelde
units uit met de hoofdschakelaars voordat u het deksel van
de schakelkast opent.

■ Draai de borgschroef los en maak het deksel van de
schakelkast open.

■ Zet de besturingsdraden van de voeding vast met de
klem, zoals is weergegeven in volgende afbeeldingen.

VRV
HRV

P1

P1

P1

P2 P2

P2

L N
1 2
Out

VRV HRV

L N

L N 1 12 2 P1 P2 F1 F1 T1 T1 P2 P1 F1 F2 J2 JC L NJ1

1
2

5

3

44

6

7

6

1 Buitenunit/BS unit

2 Schakelkast

3 Binnenunit

4 Voeding 220-240 V~50 Hz

5 Afstandbediening (VRV)

6 besturingsbekabeling

7 Afstandbediening (HRV)
VAM150~2000F
Warmtewisselaar
HRV (Heat Reclaim Ventilation of Hergebruik van warmte)
4PW13545-1C
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■ VAM150F, VAM250F, VAM350F, VAM500F, VAM650F,
VAM800F, VAM1000F

■ VAM1500F, VAM2000F

Vereiste elektrische aansluitingen voor mogelijke extra lokaal 
geleverde externe instelklep

De externe instelklep voorkomt de aanvoer van buitenlucht wanneer
de HRV uitgeschakeld is. (Zie figuur 2, 3, en 4, punt 19).

1. De printkaart van de hoofdunit van de HRV bestuurt de HRV en
levert stroom voor de externe instelklep.

De bronvoeding wordt ingeschakeld zodra de HRV in werking
treedt.
De bronvoeding wordt stilgelegd zodra de HRV wordt
uitgeschakeld.

2. Vereiste elektrische aansluitingen
Sluit één uiteinde van de accessoirebundel aan op de X15A
connector op de printkaart en het andere uiteinde op de bundel
naar de externe instelklep via een gesloten busconnector met
geïsoleerde koppelverbindingen (0,75 mm2).
Let op dat de kabel niet gespannen wordt.

3. Vereiste instellingen
Standaardinstelling van de X15A connector: Niet in werking
Verander deze standaardinstelling als volgt met de
afstandsbediening om de werking van de externe instelklep in het
systeem op te nemen:

• Modusnr.: 18 (groepsbesturing) of 28 (individuele besturing)

• Instelschakelaar nr.: 3

• Instelpositie nr.: 03

De optionele printplaat van de adapter monteren (KRP2A61, 
KRP50-2)

Wanneer de optionele adapterprintplaat wordt geïnstalleerd moet
ook de bevestigingskast (KRP50-2A90) worden aangepast.
(KRP50-2A90).

1 Open het deksel van het elektrisch compartiment op de manier
zoals is beschreven in "De schakelkast openen" op pagina 7.

2 Draai de borgschroef los en monteer de printplaat van de
adapter.

3 Sluit alle draden aan en draai vervolgens het deksel van het
elektrisch compartiment vast.

1

2

9

7

6

4

1

4

5

PCB

12

13

12

11

12

10

10

1

7

13

9

2

10

12

6

5

8

4

3

4

11

12

10

1 Montageplaat elektrische componenten

2 Printplaat

3 Deksel elektrisch compartiment

4 Borgschroef

5 Massa-aansluiting

6 Aansluitpaneel

7 Aansluitpaneel besturingsbekabeling

8 Schuiven

9 X15A connector

10 Bundel voor aansluiting van extra externe smoorklep (bijgeleverd 
accessoire)

11 Gesloten busconnector met geïsoleerde koppelverbindingen 
(0,75 mm2) (lokale levering)

12 Dubbele of verstevigde geïsoleerde flexibele kabel (0,75 mm2) 
naar externe instelklep (lokale levering)

13 Kabelbinding (lokale levering)

Voedingsspanning Aangesloten belastingscapaciteit

220 V

≤0,5 A230 V

240 V

2

1

PCB

X15A
3

1 Hoofdunit HRV

2 Externe instelklep

3 Aarding naar externe instelklep, indien geen klasse II constructie 
(EN60335-2-40)
Installatiehandleiding
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■ VAM150F, VAM250F, VAM350F, VAM500F, VAM650F,
VAM800F, VAM1000F

Installeren

Installatie van de besturingskit van de optionele verwarming 
(BRP4A50)

Wanneer de HRV-units bij een buitenluchttemperatuur van –10°C of
minder worden gebruikt, moet u de buitenlucht voorverwarmen met
een lokaal geleverde voorverwarming.

De BRP4A50-kit is vereist voor een ON/OFF-vertragingsregeling bij
gebruik van een voorverwarming (initiële instelling vereist).

Installeer de besturingskit van de verwarming op de buitenkant van
de schakelkast van de HRV-unit zoals hieronder afgebeeld.

Voor meer gedetailleerde informatie over de installatie van de
BRP4A50-optiekit, zie de bij de optiekit geleverde
montagehandleiding.

Bevestiging voedingskabel, besturingskabelaansluitingen en 
schakelaars op de elektronische besturingsunit (printplaat)

■ Sluit de voedingskabel aan op de aansluitingen L en N

■ Zet de voedingskabel vast met de klem, zoals in "De
schakelkast openen" op pagina 7 is weergegeven.

■ Sluit ook het massacontact aan.

■ VAM150F, VAM250F, VAM350F, VAM500F, VAM650F,
VAM800F, VAM1000F

KRP50-2A90 componenten

Bevestigingsschroef 3 stuks

Klem 2 stuks

VOORZICHTIG

■ Volg de normen of regelgevingen die gelden in elk
land voor de elektrische verwarming, veiligheids-
voorzieningen en installatieplaats.

■ Gebruik een niet-ontvlambare leiding voor de elektri-
sche verwarming. Houd om veiligheidsredenen altijd
een afstand van ≥2 m tussen de verwarming en de
HRV-unit.

■ Gebruik afzonderlijke voedingen en stroom-
onderbrekers voor de HRV-units en de elektrische
verwarmingen.

■ Voor de instelling van de initiële instelling op de
afstandsbediening, zie 19(29)-8-03 of 19(29)-8-04 in
hoofdstuk "Lijst met instellingen" op pagina 11.

1

5

4

3

2

3

A

B

1 Montageplaat

2 Ondersteuning printplaat (bevestigd aan de adapterprintplaat)

3 Bevestigingsschroef

4 Deksel

5 Schakelkast

Geschikte adapter (Benaming van de 
adapter)

Benaming 
set

A Adapterprintplaat voor bevochtiger KRP50-2

B Adapterprintplaat voor afstandsbediening KRP2A1

1 Schakelkast

2 Besturingskit verwarming

3 Bevestigingsschroef

4 Deur
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8
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■ VAM1500F, VAM2000F

Lokale instelling

Gebruik de afstandsbediening voor de airconditioner van het VRV-
systeem om de instellingen te verrichten.

Initiële instelling

1 Modusnummers 17, 18 en 19: Groepsbesturing van de HRV
units

2 Modusnummers 27, 28 en 29: Individuele besturing

Bedieningsprocedure

In de onderstaande stappen worden de procedures en instellingen
beschreven.

1 Om over te schakelen naar de modus Lokale instellingen drukt u
de knop INSPECTIE/TEST langer dan 4 seconden in, terwijl de
unit in de normale modus werkt.

2 Druk op de knop TEMPERATUURINSTELLING om het
gewenste "modusnummer" te selecteren. (De code wordt
knipperend weergegeven.)

3 Druk op de knop TIMERINSTELLING AAN/UIT (als modus 27,
28 of 29 is geselecteerd) om de instellingen voor de individuele
units onder groepsbesturing in te stellen. Door op deze knop te
drukken kunt u het "unitnummer" selecteren waarvoor de
instellingen moeten worden gemaakt. (Als de instellingen voor
de groep als geheel moeten worden gemaakt, hoeft deze stap
niet te worden uitgevoerd.)

4 Druk op het bovenste deel van de knop TIMER om het
"instellingschakelaarnummer" te selecteren.

5 Druk op het onderste deel van de knop TIMER om het
"instellingspositienummer" te selecteren.

6 Druk op de knop PROGRAMMEREN/ANNULEREN om de
instellingen door te voeren. (De code wordt niet meer
knipperend weergegeven maar brandt nu continu.)

7 Druk nogmaals op de knop INSPECTIE/TEST om terug te keren
naar de normale modus.

X3A X4AX2AX1A

X7A
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A

X
13

A

X
8A

X1
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X5
A
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A

X9
A
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P
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S
S

1

X1
1A

X1
0A

L N

L N

H
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L

P2 P1 F1 F2 J1 J2 JC

P2 P1 F1 F2 J1 J2 JC

S
S

1

H
M
L

161514177

6 654

1

3 2

12

11

10
10

9

8

13

1 Transformator 10 Voor KRP50-2

2 Secondaire 11 Afvoer

3 Primaire 12 Binnenlucht thermistor

4 Aanvoerluchtventilator 13 Buitenlucht thermistor

5 Afvoerluchtventilator 14 Afstandsbediening

6 Afvoer 15 Centrale Besturing

7 Voeding 16 De invoer vanaf buiten

8 Powertransistor 17 Fabrieksinstelling

9 Aansluitingen

TEST

C
hr

hr
TEST

NOT
AVAILABLE

L  H     
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Voorbeeld

Om het debiet voor een hele groep in te stellen op Laag voert u de
modus "19" in, stelt u het instellingschakelaarnummer in op "0" en
het instellingspositienummer in op "01".

Lijst met instellingen

Modusnr

Instelling-
schakelaarnr Omschrijving instelling 01

Instellingpositienr. (Waarschuwing *1)

Groep 
instelling

Individuele 
instelling 02 03 04 05 06

17 27

0 Instelling interval filterreiniging Ongeveer 
2500 uur

Ongeveer 
2500 uur Geen telling – – –

2 Instelling voorkoelen/voorverwarmen 
aan/uit Uit Aan – – – –

3 Tijdinstelling voorkoelen/
voorverwarmen 30 min 45 min 60 min – – –

4 Initiële instelling ventilatorsnelheid Normaal Ultra-Hoog – – – –

5

Ja/Nee instelling voor directe 
kanaalaansluiting op VRV-systeem

Geen kanaal 
(debiet-

instelling)

Met kanaal 
(ventilator 

uit)
– – – –

Instelling voor koude gebieden 
(Ventilatorinstelling voorthemostaat 
kachel UIT)

– –
Geen kanaal Met kanaal

Ventilator uit Ventilator L Ventilator uit Ventilator L

7 Centrale/individuele instelling Centraal Individuele – – – –

8 Centrale zone koppelingsinstelling Nee Ja Prioriteit op 
werking – – –

9 Instelling verlenging 
voorverwarmingstijd 0 min 30 min 60 min 90 min – –

18 28

0 Extern signaal JC/J2 Laatste 
opdracht

Prioriteit 
externe 
uitvoer

– – – –

1 Instelling voor directe voeding AAN Uit Aan – – – –

2 Instelling automatisch opnieuw 
opstarten Uit Aan – – – –

3 Instelling voor externe instelklep – – Aan – – –

4 Indicatie vendilatiemodus/Geen 
indicatie Indicatie Geen 

indicatie – – – –

7 Instelling verversingsdebiet/
afvoerdebiet

Geen 
indicatie

Geen 
indicatie Indicatie Indicatie – –

Aanvoerlucht Afvoerlucht Aanvoerlucht Afvoerlucht – –

8 Instelling externe uivoer 
aansluitingfunctie (tussen J1 e JC) Verversen Algemeen 

alarm
Algemene 

storing
Geforceerd 

uit

Ventilator 
geforceerde 

lucht

Toename 
debiet

9 Selectie KRP50-2 uitvoerschakeling 
(tussen 1 en 3)

Ventilator 
aan/uit Abnormaal – – – –

19 29

0 Instelling ventilatiedebiet Laag Laag Laag Laag Hoog Hoog

2 Instelling ventilatiemodus Automatisch Uitwisselen Bypass – – –

3 "Verversen" aan/uit instelling Uit Aan – – – –

8 Instelling elektrische verwarming Geen 
vertraging

Geen 
vertraging

Aan/uit 
vertraging

Aan/uit 
vertraging – –

VOORZORGSMAATREGELEN

1. In de fabriek zijn de instellingen in de positie "01"
ingesteld.
Het debiet is echter ingesteld op "06" (medium) op de
HRV unit. Na de installatie kunt u desgewenst een
hoger of lagere instelling kiezen.

2. Groepeninstelling (aantal) voor centrale
besturingsunit
Modus nr. 00: Groepbesturingsunit
Modus nr. 30: Individuele besturingsunit
*Meer over de instelprocedure vindt u in de paragraaf
"Aantal groepen instellen voor centrale besturing" in
de bedieningshandleiding van de aan/uit schakelunit
of de centrale besturingsunit.
VAM150~2000F
Warmtewisselaar
HRV (Heat Reclaim Ventilation of Hergebruik van warmte)
4PW13545-1C
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Bediening met de afstandsbediening voor de HRV 
(BRC301B61) voor gebruik als airconditioner.

Bij niet onafhankelijke systemen is het mogelijk dat in- en
uitschakelen en instellen van de tijdschakelaar niet mogelijk is.

Gebruik in die gevallen de afstandsbediening voor de airconditioner
of de centrale besturing.

 Afstandsbediening voor VRV-unit BRC301B61

 Afstandsbediening voor VRV-unit BRC1C51, 61, 517

1. Verklikkerlamp
Als de unit in bedrijf is brandt deze verklikkerlamp (rood).

2. Aan/Uit knop
Door deze knop één keer in te drukken wordt het apparaat
ingeschakeld.
Door de knop nogmaals in te drukken wordt het apparaat
uitgeschakeld.

3. Debietwisselknop
Het debiet (de hoeveelheid doorstromende lucht) kan ingesteld

worden in de standen " " [Laag], " " [Hoog],

" FRESH UP" [VERVERSEN Laag] en, " FRESH UP"
[VERVERSEN Hoog].
Bij "FRESH UP"
Als deze indicatie niet zichtbaar is op het display, is de
aangevoerde hoeveelheid lucht gelijk aan de afgevoerde
hoeveelheid lucht.

Bij "FRESH UP",
• Bij de instelling "Verversen aanvoer" is de

aangevoerde hoeveelheid lucht groter dan de
afgevoerde hoeveelheid lucht.
(Hierdoor wordt voorkomen dat geuren en
vocht vanuit bijvoorbeeld toiletten of keukens
naar andere ruimten ontsnapt.)

• Bij de instelling "Verversen afvoer" is de
afgevoerde hoeveelheid lucht groter dan de
aangevoerde hoeveelheid lucht.
(Hierdoor wordt voorkomen dat geuren en
zwevende bacteriën vanuit bijvoorbeeld
ziekenkamers naar de verbindingsgangen
ontsnapt.)

4. Ventilatiewisselknop

" " (Automatisch)
De temperatuursensor van de unit schakelt
automatisch tussen de standen [Bypass] en
[Warmteterugwinning].

" " (Warmteterugwinning)
In deze stand passeert de lucht het
warmtewisselaarelement om tijdens het ventileren
warmte te onttrekken aan de passerende lucht.

" " (Bypass-)modus
In deze modus wordt de lucht niet over het
warmtewisselaarelement geleid en wordt de
ruimte geventileerd (Bypass).

5. Aanduiding van besturingsmethode:  
Als de besturing van meerdere HRV units is gekoppeld aan die
van de airconditioners, verschijnt deze indicatie op het display.
Als deze uitlezing zichtbaar is in het display, werkt de AAN/UIT
knop op de afstandsbediening voor de HRV unit niet.

6. Pauze-aanduiding: 
Verschijnt voordat de unit gaat verwarmen of koelen. De unit is
tijdelijk gestopt en zal weer inschakelen als de wachttijd voor
verwarmen of koelen is verstreken. 
De HRV unit werkt niet totdat de wachttijd voor koelen/
verwarmen is verstreken, zoals bijvoorbeeld voor aanvang van
kantooruren. 
Tijdens deze periode wordt niet geventileerd om op die manier
de ingestelde temperatuur voor de ruimte sneller te bereiken.

7. Aanduiding Centrale besturing:
Deze aanduiding verschijnt als op de units een
afstandsbediening voor de airconditioner of geïntegreerde
apparatuur is aangesloten. 
Als deze aanduiding zichtbaar is kan de afstandsbediening van
de Totale Warmtewisselaar niet worden gebruikt om apparatuur
in- of uit te schakelen en kan ook de tijdschakelaar niet worden
ingesteld.

8. Aanduiding Filteronderhoud

Als op het display de aanduiding " " verschijnt, moet het
filter gereinigd worden.

9. Resetknop aanduiding Filteronderhoud

10. Inspectieknop
Deze knop wordt alleen bij onderhoudswerkzaamheden
gebruikt. Voor de normale bediening heeft deze knop geen
functie

De tijdschakelaar instellen

11. Druk op de knop " " en selecteer " " of " ".
Bij elke keer dat de toets wordt ingedrukt verandert de inhoud
van het display op de volgende manier.

(              )

BRC301B61
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HRV
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FRESH  UP
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"Geen uitlezing"
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12. Druk op de knop " " en stel de tijd in.

Elke keer dat de knop " " wordt ingedrukt, springt de
tijdsinstelling één uur vooruit.

Elke keer dat de knop " " wordt ingedrukt, springt de
tijdsinstelling één uur achteruit.

13. Druk op de knop " ".
Het instellen van de tijdschakelaar is beëindigd.

De aanduiding " " of " " in het display stopt met
knipperen en blijft branden.
Nadat de tijdschakelaar is ingesteld wordt de resterende tijd
weergegeven in het display.

Druk nogmaals op " " om de tijdschakelaar uit te
schakelen.
De uitlezing verdwijnt.

14. Als u op deze toetsen drukt bij onafhankelijke werking van de
HRV-unit, zal de melding "NOT AVAILABLE" een paar seconden
op het display verschijnen.

Onafhankelijk systeem

Bij het aansluiten op de afstandsbediening voor de HRV

om het afstandsbestuurde debiet om te schakelen van "Hoog" naar
"Ultra-Hoog", sluit u de afstandsbediening voor de airconditioner aan
op de HRV en wijzigt u de instelling ter plaatse.

(Zie "initiële instelling" onder item "Lokale instelling" op pagina 10.)

Zet de schakelaars op de printplaat in de fabrieksinstelling.

Bedrading en aansluitingen in combinatie met het 
"VRV-SYSTEEM"

Standaard 1-groep gekoppeld-besturingsysteem

■ De bediening op afstand van de airconditioner kan worden
gebruikt om maximaal 16 airconditioner binnenunits en HRV
units te besturen.

■ Voor de functies van de HRV units (voorkoelen/voorverwarmen,
ventilatiedebiet, ventilatiemodus en "Verversen") kunnen initiële
instellingen worden gemaakt.
Gebruik de afstandsbediening voor de airconditioner om de
initiële instellingen voor de HRV units te maken. Zie "initiële
instelling" onder item "Lokale instelling" op pagina 10.

Voorkoelen/voorverwarmen

Als de functie voorkoelen/voorverwarmen is ingesteld, schakelt de
HRV unit in op de ingestelde tijd (30, 45 of 60 minuten) nadat de
airconditioner van het VRV-systeem is beginnen te koelen of
verwarmen. In de fabriek is de functie in de stand UIT ingesteld. Om
deze functie te gebruiken moet u zelf de initiële instelling maken met
de afstandsbediening voor de airconditioner.

De functie werkt niet als de airconditioner binnen twee uur nadat
deze is gestopt opnieuw wordt gestart.

Voorbeeld 1:

De functie voorkoelen/voorverwarmen inschakelen en de HRV unit
60 minuten nadat de airconditioner is ingeschakeld aanzetten.

• Stel de modus voor groepsbesturing in op "17" of op "27" voor
individuele besturing, het instellingschakelaarnummer op "2" en
het instellingpositienummer op "02".

• Stel de modus voor groepsbesturing in op "17" of op "27" voor
individuele besturing, het instellingschakelaarnummer op "3" en
het instellingpositienummer op "03".

Voorbeeld 2:

Het debiet omschakelen naar de stand "Ultra-Hoog" (in de fabriek
zijn de units ingesteld in de stand "Hoog".)

• Stel de modus voor groepsbesturing in op "17" of op "27" voor
individuele besturing, het instellingschakelaarnummer op "4" en
het instellingpositienummer op "02".

Voorbeeld 3:

Het ventilatiedebiet omschakelen naar de instelling Laag
• Stel de modus voor groepsbesturing in op "19" of op "29" voor

individuele besturing, het instellingschakelaarnummer op "0" en
het instellingpositienummer op "01".

Fabrieksinstelling

Debiet

Fabrieksinstelling

Debiet

P1 P2 P1 P2

P1 P2P1 P2

HRV HRV

1 2

5

3 4

6

1 Master-unit 4 Schakelaarpositie: Master

2 Slave-unit 5 Afstandsbediening voor HRV

3 Schakelaarpositie: Slave 6 Maximale lengte 
verbindingskabel: 500 meter

H M L

SS1

H M L

SS1

P1
P2

P1P2 P1P2

P1 P2

VRV HRV

1 2

3

1 Afstandsbediening voor 
airconditioner

3 Verbindingskabel mag tot 
maximaal 500 meter worden 
verlengd.2 Afstandsbediening voor HRV
VAM150~2000F
Warmtewisselaar
HRV (Heat Reclaim Ventilation of Hergebruik van warmte)
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■ De afstandsbediening voor de HRV aansluiten

De afstandsbediening voor de HRV kan niet worden gebruikt voor het
starten of stoppen of het instellen van de tijschakelaar.(De LED
geïntegreerde besturing brandt.)

Om de instellingen voor voorkoelen/voorverwarmen te maken, wijzigt
u de instelling voor het debiet op de afstandsbediening voor medium
(M) naar hoog (H) etc., maak de initiële instellingen vanaf de LCD-
afstandsbediening voor de HRV.

Omdat het systeem met twee afstandsbedieningen wordt bestuurd,
moet de master/slave instelling worden gemaakt op de manier zoals
hieronder is weergegeven.

Zie "initiële instellingen maken" in de bedieningshandleiding van de
afstandsbediening.

Voorbeeld 4:

Om de voorkoelen/voorverwarmen functie in te schakelen en de HRV
60 minuten later dan de airconditioner in te schakelen, stelt u de
getallen in met de afstandsbediening voor de HRV zoals in voorbeeld 1.

Voorbeeld 5:

Om het debiet op de afstandsbediening om te schakelen van Medium
naar Hoog, stelt u de getallen in met de afstandsbediening voor de
HRV zoals in voorbeeld 2.

Stel de schakelaars op de PCB van de HRV in op de
fabrieksinstellingen.

■ Met de afstandsbediening voor de HRV kunnen rechten voor het
bedienen van de verwarming/koeling in multi-systemen voor
gebouwen worden toegekend.
De rechten voor koelen/verwarmen worden in- of uitgeschakeld
met de ventilatiemodusknop op de afstandsbediening voor de
HRV.
Met de afstandsbediening voor de airconditioner kan dit niet
worden gedaan.

Directe kanaalverbindingsysteem voor 1-groep-besturing

De verbindingsaansluitingen en de instellingen van de schakelaars
op de PCB van de totale warmtewisselaar moeten hetzelfde zijn als
bij "Standaardsysteem voor 1-groep-systeem".

Stel de schakelaars op de PCB van de HRV in op de
fabrieksinstellingen.

1 Vergeet niet de initiële instellingen voor de Directe
kanaalverbinding op ingeschakeld in te stellen.

■ Als de afstandsbediening voor de HRV nog niet is
aangesloten, kunnen de initiële instellingen worden gemaakt
met de afstandsbediening voor de airconditioner. Stel de
modus in op "17", het instellingschakelaarnummer op "5", en
het instellingpositienummer op "02" volgens de procedure uit
paragraaf "Lokale instelling" op pagina 10.

■ Als de afstandsbediening voor de HRV al is aangesloten,
moeten de initiële instellingen met de afstandsbediening voor
de totale warmtewisselaar worden gemaakt. Stel dezelfde
getallen is als is beschreven bij het instellen met de
afstandsbediening voor de airconditioner(hierboven) volgens
de procedure zoals is beschreven in "initiële instellingen
maken" in de bedieningshandleiding van de
afstandsbediening.

2 De instellingen voor de overige functies van de HRV moeten
worden gemaakt volgens de procedure zoals die is beschreven
in "Standaard 1-groep gekoppeld-besturingsysteem" op
pagina 13.

Afstandsbediening Master/slave instelling

Afstandsbediening voor airconditioner Slave

Afstandsbediening voor HRV Master

Ventilatiedebiet 
instellen met de 

afstandsbediening
Standaard 

fabrieksinstellingen
Als ingesteld zoals in 

voorbeeld 5

Laag Laag (L) debiet Laag (L) debiet

Hoog Medium (M) debiet Hoog (H) debiet

Standaard fabrieksinstellingen

Debiet

P1
P2

P1P2 P1P2

P1 P2

VRV

1 2

5

3

4

1 Afstandsbediening voor 
airconditioner

4 Medium (M) debiet

2 Afstandsbediening voor HRV 5 Sluit de afstandsbediening voor de 
HRV aan en stel de schakelaars op de 
PCB van de HRV in op de 
fabrieksinstellingen.

3 Maximale lengte 
verbindingskabel: 500 meter

H M L

SS1

Selecteren van rechten voor 
koelen/verwarmens Display voor wisselbediening

Ingeschakeld Brandt niet

Uitgeschakeld Brandt

Niet ingesteld Knipperend

P1
P2

P1P2 P1P2

P1 P2

VRV

1 2

3

4

1 Afstandsbediening voor 
airconditioner

3 Maximale lengte verbindingskabel: 
500 meter

2 Afstandsbediening voor HRV 4 Medium (M) debiet
Installatiehandleiding
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Gekoppelde besturing met meer dan twee groepen

■ Monteer de optionele adapter
KRP2A61PCB voor bediening
op afstand op de montageplaat
voor elektrische componenten
van de HRV unit.

■ Op de aansluitingen F1 en F2
kunnen maximaal 64 air-
conditioners en HRV units
aangesloten worden.

■ Gebruik de afstandsbediening
voor de airconditioner om de
initiële instellingen te maken.

Procedure

1 Schakel de spanning met de hoofdschakelaar uit.

2 Sluit de afstandsbediening voor de airconditioner aan.

3 Schakel de spanning met de hoofdschakelaar in.

4 Maak de instellingen ter plaatse met afstandsbediening: stel de
collectieve zonekoppeling in op AAN modus nr. "17",
instellingschakelaarnummer "8" en instellingpositienummer
"02".

5 Schakel de spanning met de hoofdschakelaar uit.

6 Ontkoppel de afstandsbediening.
De lokale instellingen zijn nu gemaakt.

Sluit, wanneer het ventilatieluchtdebiet dat wordt geregeld met de
afstandsbediening van "Hoog" naar "Ultrahoog" moet worden
ingesteld, de afstandsbediening voor de airconditioner aan op de
HRV-unit en maak de instellingen ter plaatse. (Meer informatie over
"Initiële instelling" vindt u onder item "Lokale instelling" op
pagina 10.)

CENTRAAL BESTURINGSSYSTEEM

"Alles" besturen

Met de adapter PCB voor bediening op afstand (KRP2A61, 62, 63) of
de tijdschakelaar(DST301B61)

■ Op de aansluitingen F1 en F2 kunnen maximaal 64
airconditioners en NRV units aangesloten worden.

■ Op dit systeem heeft u niet het aantaal groepen in te stellen voor
de centrale besturing (auto-addresseringsysteem).

■ De adapter PCB voor bediening op afstand en de tijdschakelaar
kunnen niet gelijktijdig worden gebruikt.

■ De adapter PCB voor bediening op afstand kan worden
gemonteerd op de montageplaat voor elektrische componenten
van de HRV unit of de airconditioner. (Op de HRV unit kan alleen
de KRP2A61 worden gemonteerd.)

■ Om het afstandsbestuurde debiet om te schakelen van "Hoog"
naar "Ultra-Hoog", sluit u de afstandsbediening voor de
airconditioner aan op de HRV en wijzigt u de instelling ter
plaatse. (Zie "Initiële instelling" onder item "Lokale instelling" op
pagina 10.)

1 Afstandsbediening voor 
airconditioner

2 Verbindingskabel mag tot 
maximaal 1000 meter 
worden verlengd.

3 Optionele adapter voor 
besturing op afstand 
KRP2A61

VRV
VRV

HRV  1

HRV  2

X11A

F1 F2 P1
P2

P1 P2

F1 F2

F1 F2

1

2

3

P1

P2

P1 P2

P1 P2

HRV  1 1

2

1 Afstandsbediening voor 
airconditioner

2 Afstandsbediening voor HRV

HRV  1

X11A

HRV 2

VRV 1

F1 F2

D1 D2

F1 F2

F1 F2

F1 F2 P1
P2 P1 P2

P1
P2

P1 P2

1

2

7

5

3

4

6

1 Afstandsbediening voor 
airconditioner

5 Adapter PCB voor bediening op afstand 
(KRP2A61)

2 Afstandsbediening voor HRV 6 Adapter voor bediening op afstand

3 Verbindingskabel mag tot maximaal 
1000 meter worden verlengd.

7 Aan/uit signaal

4 Tijdschakelaar (DST301B61)
VAM150~2000F
Warmtewisselaar
HRV (Heat Reclaim Ventilation of Hergebruik van warmte)
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"Alles"/"individueel" besturing

Met de aan/uit schakelunit (DCS301B61)

■ Op de aansluitingen F1 en F2 kunnen maximaal 64
airconditioners en HRV units aangesloten worden.

■ Op dit systeem kunnen maximaal vier aan/uit schakelunits
worden aangesloten.

■ Het is noodzakelijk om aan elke HRV unit en airconditioner een
groepnummer toe te kennen. Meer over de instelprocedure vindt
u in de paragraaf "Aantal groepen instellen voor centrale
besturing" in de bedieningshandleiding van de Aan/uit
schakelunit.

■ Gebruik de afstandsbediening voor de airconditioner om de
initiële instellingen te maken.

Voorbeeld:

Volg onderstaande procedure om groep n. 2-05 in te stellen op HRV 1.

Procedure

1 Schakel de hoofdschakelaar van de HRV-1 en Aan/uit
schakelunit uit.

2 Sluit de afstandsbediening voor de airconditioner aan.

3 Schakel de hoofdschakelaar van de HRV-1 en Aan/uit
schakelunit aan.

4 Stel het groepnummer in met de lokale instelling op de
afstandsbediening.
Mode nr.: "0"
Centraal groepsnummer: "2-05"

5 Schakel de hoofdschakelaar van de HRV-1 en Aan/uit schakel
unit uit.

6 Onkoppel de afstandsbediening.

De instelling is nu gemaakt.

Voor de instelling van het ventilatordebiet volgt u de procedure zoals
beschreven in paragraaf ""Alles" besturen" op pagina 15.

Zonebesturingssysteem

■ Op de aansluitingen F1 en F2 kunnen maximaal 64
airconditioners en HRV units aangesloten worden.

■ De HRV units schakelen aan en uit afhankelijk van de
zonebesturingsopdracht vanaf de centrale besturingsunit.

1 2 3 4

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2

F1 F2

F1 F2

F1 F2

F1 F2

P1

P2

P1

P2

P1 P2

P1 P2

HRV 1

HRV 2

VRV  1

1

2

5

3

4

1 Afstandsbediening voor de 
airconditioner

4 Timer

2 Afstandsbediening voor HRV 5 Aan/uit-knop

3 De aansluitleiding kan worden 
verlengd tot maximaal 1000 m

P1

P2

P1 P2

P1 P2

HRV  1 1

2

1 Afstandsbediening voor de airconditioner 2 Afstandsbediening voor HRV

F1 F2

F1 F2

F1 F2

F1 F2

F1 F2

P1 P2

P1

P2

P1 P2

P1

P2

HRV 1

HRV 2

HRV 3

VRV 

1

2

5

3

4

3

1 Zone 1 4 De aansluitleiding kan worden verlengd tot 
maximaal 1000 m

2 Zone 2 5 Centrale besturingsunit (DCS302B61)

3 Afstandsbediening voor HRV
Installatiehandleiding
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Zone 2

De HRV units werken in een gekoppelde zonemodus, zoals
beschreven in paragraaf "Gekoppelde besturing met meer dan twee
groepen" op pagina 15. Voor de initiële instelling volgt u de procedure
zoals is beschreven in paragraaf "Gekoppelde besturing met meer
dan twee groepen" op pagina 15.

■ Het is noodzakelijk om aan elke HRV unit en airconditioner een
groepnummer toe te kennen. Meer over de instelprocedure vindt
u in de paragraaf "Aantal groepen instellen voor centrale
besturing" in de bedieningshandleiding van de AAN/UIT
schakelunit. Gebruik de afstandsbediening voor de
airconditioner om de initiële instellingen te maken. Zie paragraaf

""Alles"/"individueel" besturing" op pagina 16 voor de
instelprocedure.

■ Voor de instelling van het ventilatiedebiet volgt u de procedure
zoals beschreven in paragraaf ""Alles" besturen" op pagina 15.

■ Voor het instellen van zones vanaf de centrale besturingsunit,
kijkt u in de bedieningshandleiding van de centrale
besturingsunit.

■ Met de centrale besturingsunit kunnen de individuele units in de
zone worden aangestuurd om te ventileren.

Bediening op afstand

Werking controleren

De werking van de HRV kan van buitenaf worden gecontroleerd met
de adapter PCB voor bediening op afstand KRP50-2 (optioneel).

Sluit de aansluitingstrip aan op de adapter PCB voor bediening op
afstand KRP50-2 (optioneel).

Verversen

Doeleinden

Als de HRV wordt gecombineerd met een lokale ventilator (zoals in
een toilet of keuken), wordt het debiet van de HRV bepaald door de
werking van de ventilator of de luchtafvoer.

Er wordt echter wel een verbinding met een spanning en lage stroom
(16 V, 10 mA) gevormd tussen de JC en de J1, waardoor een
laagvemogen contactrelais moet worden togepast.

Functies

De unit creëert een overdruk om terugstromen van geuren te
voorkomen.

Benodigde onderdelen

Bedieningscontact voor afvoerventilator (niet meegeleverd)

Voorbeeld van besturingsbedrading

Systeembeschrijving

TESTBEDRIJF

Controleer, nadat het gehele systeem is geïnstalleerd, of er geen
fouten zijn gemaakt in de bekabeling of de instellingen van de
schakelaars op de printplaten van de HRV units.

Schakel vervolgens de HRV units in. Kijk in de handleiding van de
afstandsbediening voor elke unit (afstandsbediening voor
airconditioner, centrale besturingsunit, etc.) om de unit te testen.

L L · N

X10A
X9A

KRP50-2

1

2

3

1

2

5

3

4

6

1 Inbedrijf-LED 4 2P aansluiting

2 Voeding 5 3P aansluiting

3 Voeding 6 Printplaat

Koppelsnoer voor afstandsbediening KRP50-2 (optioneel)
(Te monteren in de schakelkast van de HRV)

De lokale instelling met de 
afstandsbediening voor de 
airconditioner 
(Zie "Lokale instelling" op 
pagina 10)

"J1", JC" 
normaal open

"J1", JC" 
normaal 
sluiten

Verversen "UIT" (Fabrieksinstelling) normaal Verversen

Verversen "AAN" Verversen Verversen

1

2
3

J1

JC

HRV

1 Verbindingskabel mag tot maximaal 
50 meter worden verlengd.

3 Printplaat

2 (Niet meegeleverd)

1 2
HRV

1 Lokale ventilator 2 Voeding
VAM150~2000F
Warmtewisselaar
HRV (Heat Reclaim Ventilation of Hergebruik van warmte)
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ELEKTRISCH SCHEMA

VAM150, 250, 350, 500, 650, 800, 100F

Voeding
enkel fase 
220-240/220 V
50/60 Hz

Aansluitingen externe 
aanvoer

Adaptor voor bekabeling
(optionele accessoires) (KRP50-2)

Aansluitingen voor aanvoer via 
de voorzijde

Aansluiting voor de 
centrale besturing

Afstandsbediening
(optionele accessoires)

Schakelkast

L-Rood N-Blauw

A1P printplaat (besturing)

C1R-C2R condensator (M1F·M2F)

F1U zekering (250 V, 10 A)

K1R-K3R magnetisch relais (M1F)

K4R-K6R magnetisch relais (M2F)

K7R magnetisch relais (M1D)

M1D motor (afvoermotor) 

M1F motor (ventilatiemotor voor luchtaanvoer)

M2F motor (ventilatiemotor luchtafvoer)

Q1L-Q2L thermoschakelaar (MF1·2 ingebouwd)

R1T thermistor (binnenlucht)

R2T thermistor (buitenlucht)

S1W begrenzingsschakelaar

T1R transformator (voeding 220-240 V/22 V)

X1M aansluitklem (voeding)

X2M aansluitklem (besturing)

optionele accessoires

adapter voor bekabeling (KRP50-2)

Ry1 magnetisch relais (aan/uit)

Ry2 magnetisch relais (bediening van bevochtiger)

X9A•10 A connector (KRP50-2)

afstandsbediening

SS1 keuzeschakelaar (M/S)

connector voor optionele componenten

X11A connector

LET OP aansluitingen

kabelklem

aansluiting

veldbedrading

aarding

Afkortingen voor kleuren:
BLK: zwart
RED: rood
BLU: blauw
WHT: wit
YLW: geel
ORN: oranje
GRN: groen

,
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ELEKTRISCH SCHEMA VAM1500, 2000F

Voeding
enkel fase 
220-240/220 V
50/60 Hz

Aansluitingen externe aanvoer

Adaptor voor bekabeling
(optionele accessoires) (KRP50-2)

Aansluitingen voor aanvoer via de 
voorzijde

Afstandsbediening
(optionele accessoires)

Aansluiting voor de 
centrale besturing

Schakelkast

L-Rood N-Blauw

A1P printplaat (besturing)

A2P printplaat (interface)

C1R-C4R condensator (M1F·M4F)

F1U·F2U zekering (250 V, 10 A)

K1R-K3R magnetisch relais (M1F)

K4R-K6R magnetisch relais (M2F)

K7R magnetisch relais (M1D)

K8R magnetisch relais (M2D)

M1D·M2D motor (afvoermotor) 

M1F-M3F motor (ventilatiemotor voor luchtaanvoer)

M2F-M4F motor (ventilatiemotor luchtafvoer)

Q1L-Q4L thermoschakelaar (MF1·4 ingebouwd)

RY1-RY3 magnetisch relais (M3F)

RY4-RY6 magnetisch relais (M4F)

R1T thermistor (binnenlucht)

R2T thermistor (buitenlucht)

S1W-S2W begrenzingsschakelaar

T1R transformator (voeding 220-240 V/22 V)

X1M aansluitklem (voeding)

X2M aansluitklem (besturing)

optionele accessoires

adapter voor bekabeling (KRP50-2)

Ry1 magnetisch relais (aan/uit)

Ry2 magnetisch relais (bediening van bevochtiger)

afstandsbediening

SS1 keuzeschakelaar (M/S)

connector voor optionele componenten

X9A connector (voor KRP50-2)

X10 A connector (voor KRP50-2)

X11A connector

LET OP aansluitingen

kabelklem

aansluiting

veldbedrading

aarding

Afkortingen voor kleuren:
BLK: zwart
RED: rood
BLU: blauw
WHT: wit
YLW: geel
ORN: oranje
GRN: groen

,
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NOTES NOTES 
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