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Hoofdstuk 1  Introductie 

Corrigo E ventilation Corrigo E ventilation is een voorgeprogrammeerde applicatie voor beheer van een 
luchtbehandelingsunit. De Corrigo E regelaar kan worden gebruikt als stand-alone of 
toegevoegd worden in een bestaand EXO project, in beide gevallen word deze 
ingesteld via het display of de E tool op een computer.  

 

Over de handleiding Dit document geeft u een introductie tot het communiceren via Modbus en biedt u 
een overzicht van de meest gebruikte signalen. De lijst is te vinden in Hoofdstuk 5. 
Een volledige lijst van alle signalen is te vinden in de Modbus en EXOline protocol, 
dit is te vinden in het document Corrigo E ventilatie variabelen (deze is te vinden via 
Help-menu in E-tool). 
Dit document beschrijft niet hoe u de communicatie van een EXO project of  
EXOline kan te creëren. Voor deze onderdelen verwijzen wij u naar de EXO-
systeem en E-tool handleidingen. 

 
Signalen Alle signalen die zijn beschreven in dit document zijn toegankelijk vanuit 

SCADA/Modbus Master systeem. De signalen met een standaard instelling zijn 
signalen die veranderd kunnen worden. Signalen zonder een standaard waarde 
kunnen niet worden gewijzigd. 
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Hoofdstuk 2  Modbus communicatie 

Algemeen Een Modbus netwerk bestaat uit een master unit en één of meerdere slave units. De 
Master bestuurd de communicatie en vraagt informatie van de slave units. Deze zijn 
verplicht te antwoorden op een bepaalde manier dat afhangt van de soort aanvraag. 
De regels voor de communicatie zijn opgezet in het protocol. De Modbus protocol 
specificaties kunt u gratis downloaden van de Modbus Organisatie website 
www.modbus.com. 

  Een voorbeeld van de relatie tussen de master unit en de slave units zijn hieronder 
versimpeld aangegeven doormiddel van een plaatje. Naast de aangegeven 
aanvragen zijn de controlesommen voor validatie van het bericht ook overgebracht 
in zowel de vraag als in het  antwoord. 

 

 

 
 

 
 
EXOL type Corrigo is geprogrameerd in de EXOL taal, deze taal kent vier verschillende soort 

signalen. De inhoud van deze soort signalen zijn belangrijk omdat deze bepalen in 
welke type het  signaal is en welke waarde het heeft. Meer over de waarde van de 
signalen staat in Hoofdstuk 3.  

  De EXOL type signalen: 

  R = Real (-3.3E38 - 3.3E38) 

I = Integer (-32768 - 32767) 

X = Index (0 - 255) 

L = Logic (0/1) 
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Modbus type De types gebruikt in Modbus zijn niet gebonden aan de EXOL types. Daarom 
beschrijft Hoofdstuk 5 beide types.   

 Een aantal Modbus signaal types (type lijst in Hoofdstuk 5): 

1 = Coil Status Register (Modbus functie = 1, 5 and 15)  

2 = Input Status Register (Modbus functie = 2)  

3 = Holding Register (Modbus functie = 3, 6 and 16) 

4 = Input Register (Modbus functie = 4) 

2 en 4 zijn alleen-lezen terwijl 1 en 3 lees-schrijf zijn. 

 

Modbus functies De Modbus master gebruikt verschillende Modbus funties in zijn aanvragen, bepaald 
door de lees en schrijf waardes. Een functie beschijft ook waar het signaal voor 
bedoeld is. 

 Ondersteunde Modbus functies:   

1 = Read Coils 

2 = Read Discrete Input 

3 = Read Holding Register 

4 = Read Input Register 

5 = Write Single Coil 

6 = Write Single Register 

15 = Write Multiple Coils 

16 = Write Multiple Registers 

 

Max. 47 registers Maximaal. 47 registers kunnen gelezen worden in één bericht. 

 

Modbus bedrading etc. Een protocol zoals Modbus bestaat uit verschillende lagen (OSI-Model). De 
onderste laag is altijd de fysieke laag, een aantal draden en signaal levels. De 
volgende laag beschrijft de communicatie tekens (aantal data bits,stop bits en 
dergelijke). Daarna komen de lagen die de specifieke functies van de Modbus 
beschrijven (aantal tekens per bericht, de betekenis van verschillende berichten, 
etc.)  

Voor Modbus kan de fysieke laag een RS485, RS422 of een RS232 zijn. 
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RS485 versus RS422 RS485 en RS422 zijn het electriche deel van het protocol, en tevens ook de fysieke 
laag. De RS485 heeft 2 aansluit punten, A en B. meestal is een ook een aarde 
draad (N op de EXO regelaars). De RS485 units zijn altijd A A en B B 
aangesloten. De RS485 is de zo genoemde half duplex communicatie: 
Communicatie kan enkel één kant tegelijk op; de master zal als eerst een aanvraag 
sturen en daarna luisteren naar een reactie waar vervolgens weer antwoord op 
gegeven word. De A en B worden gebruikt voor zowel versturen als ontvangen 
transmissies. 

 De RS422 is een full duplex communicatie wat betekend dat u vier draaden nodig 
hebt, 2 voor de transmissie (TX+ en TX-) en twee voor het ontvangen(Rx+ en Rx-). 
Tx word gebruikt voor het versturen en Rx voor het ontvangen, wat betekend dat de 
Tx van de ene unit in de Rx van de andere unit moet worden aangesloten en 
andersom. Wat betreft de signaal levels etc, de RS422 en de RS485 zijn identiek. 

 Om de RS485 met de RS422 te verbinden moeten we de Tx+ met de Rx+ verbinden 
en de Tx- met de Rx- van de RS422 unit verbinden. We hebben nu een 4 draads 
systeem veranderd naar een 2 draads systeem en kunnen deze nu aansluiten op de 
A en B van de RS485 unit. Welke waar gaat is iets wat u meestal uit vind door te 
proberen, door de units verkeerd aan te sluiten kan u geen schade aanrichten, de 
unit geeft dan alleen een error. 

  

 Tx+  -----|----------------------------------------  A (or B) 

               | 

 Rx+ ------| 

   

 Tx-  -----|----------------------------------------  B (or A) 

              | 

 Rx- ------| 

  Bitrate, twee stop bits, pariteit is de volgende laag. 

  Deze instellingen moeten gelijk zijn aan de instellingen van de master unit. Zoek uit 
welke setting er gebruikt worden in de master en geef Corrigo E de zelfde 
instellingen. 

 De pariteit kan worden ingesteld op even, oneven of geen (even, odd, none). Als 
“none” is gekozen zet u normaliter twee stop-bits in de plaats maar dat is in dit geval 
niet nodig. Als even of oneven is gekozen kan u maar één stop-bit instellen, anders 
zijn er er teveel bits bij elkaar: 1 start-bit, 8 data-bits, 1 parity-bit and 1 stop-bit wat 
een totaal geeft van 11 bits wat het maximum is. 
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Hoofdstuk 3  Modbus en Corrigo E 

Communicatie limiet De Modbus master moet minimaal 3.5 charactertimes wachten (4 ms met  
9600 bps) tussen 2 berichten. Wanneer de Modbus met meer dan één Corrigo E 
regelaar communiceert op de zelfde communicatie lijn( RS485) moet de master unit 
minimaal 14 charactertimes wachten ( 16 ms met 9600bps) tussen het antwoord en 
de eerste vraag voor de volgende regelaar. 

 In de Corrigo E regelaar is er een limiet van 10 snel communicaties ieder halve 
minuut, de andere communicaties worden vertraagt met ongeveer 1s.  

 

Schaal factor Modbus Real signalen hebben een schaal factor van 10 behalve de time settings signalen 
die een schaal factor hebben van 100 en lucht flow signalen met een schaal factor 
van 1 voor Modbus communicatie. Integer, Index en Logic hebben altijd schaal 
factor 1. 

 

Modbus activatie Corrigo E gebruikt de zelfde poort als Modbus voor communicatie en EXOline 
communicatie. Als u probeert te communiceren met een Modbus geactiveerde unit 
door gebruik te maken van de E tool of andere EXOline communicatie, zal de poort 
zichzelf automatisch aanpassen na ongeveer 1 s. De poorten blijven in EXO mode 
totdat er 10 seconden niks word gecommuniceerd, daarna zal hij zich weer resetten 
naar Modbus mode. 
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Hoofdstuk 4  Modbus communicatie 
instellen 

Configuratie Het eerste belangrijke is dat de communicatie parameters voor Modbus zijn 
geconfigureerd. Zoals eerder beschreven, deze parameters moeten identiek zijn  
aan de master en slave units, omdat deze defineren welke structuur van 
communicatie en transmissie snelheid word gebruikt. 

 De standaard instellingen van een Corrigo E controler staan in de afbeelding 
hieronder. 

  
 Corrigo E is standaard gekoppeld aan Slave Address 1. als er meerdere units 

worden toegevoegd kan er een nieuwe adres worden ingesteld in Modbus voor elke 
unit die gebruik maakt van de Corrigo E display of E tool. 

 
Transmissie mode Corrigo E gebruikt de RTU transmissie mode, niet te verwarren met de ASCII mode 

in de settings. De settings voor de transmissie mode moet het zelfde zijn als de 
master en slave unit, omdat Modbus/RTU niet Modbus/ASCII berichten kan 
ontcijferen. De configuratie parameter: Word length is altijd 8 voor Modbus/RTU. 

 
 
Writing values  Om de Corrigo E uitgang waarden te overschrijven, moet u de uitgang mode naar 

handmatige mode zetten met behulp van een Modbus signaal. Daarna zet u de  
overeenkomende …_ManSet signaal naar het gewenste nivo. Deze signalen staan 
in de Holding Registers. In dit document, zijn alle signalen die niet in de Holding 
Registers  staan alleen-lezen. 
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Waardes lezen Een effectieve manier van waardes lezen is meerdere waardes tegelijk. 
Bijvoorbeeld, om Heating, Exchanger en Cooling levels te zien stel u Modbus in om  
waardes aan te vragen zoals hieronder aangegeven in de afbeelding. De Heat 
output variabele start op adres 119 (VentActual.Cor_HeatCV1(0)). Om adres 119 tot 
121 te lezen stel u de length in op 3. Dan gaat Modbus enkel de 3 achtereen 
volgende waardes aanvragen in één bericht waardoor de communicatie effectiever 
is. 
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Hoofdstuk 5  Veel gebruikte signalen 

Om een systeem integratie gemakkelijker te maken staat hieronder een lijst veel gebruikte signalen. De 
complete lijst kunt u vinden in het Corrigo E Ventilation variables document. 

 

Input Status 
 

Adres Variable naam Waarde Omschrijving 
EXOL 
type 

1x0008 VentActual.Cor_ExtendedRunActiveFull 0/1 Zet als dagverlening op 
normale snelheid 

Logic 

1x0009 VentActual.Cor_ExtendedRunActiveHalf 0/1 Zet als dagverlening op 
gereducerde snelheid 

Logic 

1x0033 
… 
1x0080 

VentActual.Cor_AlaPt(1) 
… 
VentActual.Cor_AlaPt(48) 

0/1 
(1=Alarm) 

Alarm punten (Zie bijlage) 
1x0033 = Alarmpunt 1 
… 
1x0080 = Alarm punt 48 

Logic 

1x0090 
… 
1x0128 

VentActual.Cor_AlaPt(49) 
... 
VentActual.Cor_AlaPt(87) 

0/1 
(1=Alarm) 

Alarm punts (Zie bijlage) 
1x0090 = Alarmpunt 49 
… 
1x0128 = Alarm punt 87 

Logic 

1x0284 VentActual.Cor_UnitRunMode 0/1/2/3 Unit regel mode:  
0=Uit 
1=Gereducerde snelheid 
2=Normale snelheid 
3=Stop door een alarm 

Index 
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Holding Register – Setpoint settings 
Waarden voor de Holding Register lijst zijn te bewerken (read/write). 

 

Adres Variable naam Waarde Omschrijving 
EXOL 
type 

4x0001 VentSettings.Cor_SupplySetpoint 18°C Setpoint inblaastemperatuur 
als constante 
inblaastemperatuur functie 

Real 

4x0018 VentSettings.Cor_ExhaustSetpoint 21°C Setpoint retourluchttemp. 
Als retourluchttemp. functie 

Real 

4x0019 VentSettings.Cor_RoomSetP 21°C Ruimte setpoint als 
Ruimtetemp. control functie 

Real 

4x0024 VentSettings.Cor_SAFFullspeedPressure 500 Pa Setpoint volledige snelheid 
inblaas lucht druk 

Real 

4x0025 VentSettings.Cor_SAFHalfspeedPressure 250 Pa Setpoint gereduceerde 
snelheid inblaas lucht druk 

Real 

4x0026 VentSettings.Cor_EAFFullspeedPressure 500 Pa Setpoint snelheid afvoer 
lucht druk 

Real 

4x0027 VentSettings.Cor_EAFHalfspeedPressure 250 Pa Setpoint gereduceerde 
snelheid afvoer lucht druk 

Real 

4x0028 VentSettings.Cor_SAFFullspeedAirFlow 2000 m3/h Setpoint volledige snelheid 
inblaas lucht. Schaal factor 
= 1 

Real 

4x0029 VentSettings.Cor_SAFHalfspeedAirFlow 1000 m3/h Setpoint gereduceerde 
snelheid inblaas lucht. 
Schaal factor = 1 

Real 

4x0030 VentSettings.Cor_EAFFullspeedAirFlow 2000 m3/h Setpoint volledige snelheid 
afvoer lucht. Schaal factor = 
1 

Real 

4x0031 VentSettings.Cor_EAFHalfspeedAirFlow 1000 m3/h Setpoint gereduceerde 
snelheid afvoer lucht. 
Schaal factor = 1 

Real 

4x0392 VentActual.Cor_OutDoorTemp(0)  Buiten temperatuur (Kan 
worden gewijzigd als deze 
niet is aangesloten op een 
analoge ingang). 

Real 

4x0404 VentSettings.Cor_SupplySetpointMax 30°C Max. limiet van inblaas 
setpoint als cascade regeling 

Real 

4x0405 VentSettings.Cor_SupplySetpointMin 12°C Min. limiet van inblaas 
setpoint als cascade regeling 

Real 
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Holding Register – Handmatig / Auto settings 
 

Adres Variable naam Waarde Omschrijving 
EXOL 
type 

4x0368 VentSettings.Cor_AirUnitAutoMode 3 Regel mode lucht unit: 
0=Hand uit 
1=Hand gereduceerde 
snelheid 
2=Hand normale snelheid 
3=Automatisch 

Index 

4x0369 VentSettings.Cor_SupplyPID_Select 2 Inblaastemp. regelaar mode: 
0=Hand uit 
1=Hand aan 
2=Automatisch 

Index 

4x0370 VentSettings.Cor_SupplyPID_ManSet 0% Inblaastemp. regelaar 
uitgang wanneer in 
handmatig mode 

Real 

4x0371 VentSettings.Cor_SAFAutoMode(0) 3 Regel mode toevoervent.: 
0=Uit 
1=Hand gereduceerde 
snelheid 
2=Hand normale snelheid 
3=Automatisch 

Index 

4x0372 VentSettings.Cor_EAFAutoMode 3 Regel mode afvoervent.: 
0=Uit 
1=Hand gereduceerde 
snelheid 
2=Hand normale snelheid 
3=Automatisch 

Index 

4x0373 VentSettings.Cor_SAFFrequenceAutoMo
de 

3 Regel mode frequentie 
geregelde afvoervent. 
0= Handmatig 
1=Hand gereduceerde 
snelheid 
2=Hand normale snelheid 
3=Automatisch 

Index 

4x0374 VentSettings.Cor_SAFManual 0 % Frequentie regelaar uitgang 
toevoervent. als in 
handmatige mode 

Real 

4x0375 VentSettings.Cor_EAFFrequenceAutoMo
de 

3 Regel mode frequentie 
geregelde afvoevent. 
0= Handmatig 
1=Hand gereduceerde 
snelheid 
2=Man. normale snelheid 
3=Automatisch 

Index 

4x0376 VentSettings.Cor_EAFManual 0 % Frequentie regelaar uitgang 
afvoervent. als in 
handmatige mode 

Real 

4x0377 VentSettings.Cor_HeatCoilAutoMode(0) 2 Regel mode verwarming: 
0=Uit 
1= Handmatig 
2=Automatisch 

Index 

4x0378 VentSettings.Cor_HeatCoilManual(0) 0 % Verwarm regelaar uitgang 
als in handmatige mode 

Real 
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Adres Variable naam Waarde Omschrijving 
EXOL 
type 

4x0379 VentSettings.Cor_ExchCoilAutoMode 2 Regel mode wisselaar: 
0=Uit 
1= Handmatig 
2=Automatisch 

Index 

4x0380 VentSettings.Cor_ExchCoilManual 0 % Wisselaar regelaar uitgang 
als in handmatige mode 

Real 

4x0381 VentSettings.Cor_CoolCoilAutoMode 2 Regel mode koeling: 
0=Uit 
1= Handmatig 
2=Automatisch 

Index 

4x0382 VentSettings.Cor_CoolCoilManual 0 % Koeling regelaar uitgang als 
in handmatige mode 

Real 

4x0383 VentSettings.Cor_HumidityPID_Select 2 Regel mode 
bevochtiging/ontvochtiging: 
0=Uit 
1= Handmatig 
2=Automatisch 

Index 

4x0384 VentSettings.Cor_HumidityPID_ManSet 0 % Bevochtiging/Ontvochtiging 
regelaar uitgang  als in 
handmatige mode 

Real 

4x0385 VentSettings.Cor_HeatPumpAutoMode(0
) 

2 Regel mode P1-
verwarming: 
0=Hand Uit 
1=Hand Aan 
2=Auto 

Index 

4x0386 VentSettings.Cor_ExchPumpAutoMode 2 Regel mode P1-wisselaar: 
0=Hand Uit 
1=Hand Aan 
2=Auto 

Index 

4x0387 VentSettings.Cor_CoolPumpAutoMode 2 Regel mode P1-koeling: 
0=Hand Uit 
1=Hand Aan 
2=Auto 

Index 

4x0388 VentSettings.Cor_FireDamperAutoMode 2 Regel mode brandkleppen: 
0=Dicht 
1=Open 
2=Auto 

Index 

4x0451 VentSettings.Cor_ExternalControl 2 Externe regeling: 
0=Afstand normale snelheid 
1=Afstand stop 
2=Geen Afstand besturing 
3=Afstand stop met support 
besturing 

Index 
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Input Registers  
Values for input registers are read-only. 

 

Adres Variable naam Omschrijving 
EXOL 
type 

3x0001 VentActual.Cor_OutDoorTemp(0) Buiten temperatuur Real 
3x0002 VentActual.Cor_Efficiency Efficienctie in % voor wisselaar Real 
3x0003 VentActual.Cor_RunMode 0=Stoppen 

1=Starten 
2=Starten gereduceerde snelheid 
3=Starten volledige snelheid 
4=Starten normale regeling 
5=Normale regeling 
6=Support regeling heating 
7=Support regeling cooling 
8=CO2 regeling 
9=Nacht cooling 
10=volledige snelheid stop 
11=Stoppen ventilator 

Index 

3x0007 VentActual.Cor_SupplyAirTemp Inblaas lucht temperatuur Real 
3x0009 VentActual.Cor_ExhaustAirTemp Afblaas lucht temperatuur Real 
3x0010 VentActual.Cor_RoomTemp1 Ruimte temperatuur 1 Real 
3x0011 VentActual.Cor_RoomTemp2 Ruimte temperatuur 2 Real 
3x0013 VentActual.Cor_SAFPressure Inblaas lucht druk (Pa) Real 
3x0014 VentActual.Cor_EAFPressure Afvoer lucht druk (Pa) Real 
3x0015 VentActual.Cor_SAFAirFlow Inblaas lucht flow (m3/h).  

Scale factor = 1. 
Real 

3x0016 VentActual.Cor_EAFAirFlow Afvoer lucht flow (m3/h). 
Scale factor = 1. 

Real 

3x0017 VentActual.Cor_CO2Sensor CO2 (ppm) Real 
3x0019 VentActual.Cor_FrostprotectionTemp Vorst beveiliging temp Real 
3x0021 VentActual.Cor_DeIcingTemp Ontdooi temp wisselaar Real 
3x0023 VentActual.Cor_HumidityRoom Vochtigheid ruimte Real 
3x0025 VentActual.Cor_ExtraSensor Extra sensor / Externe setpoint Real 
3x0119 VentActual.Cor_HeatCV1(0) Regel signaal verwarming Y1 (0-10 V) Real 
3x0120 VentActual.Cor_ExchCV1 Regel signaal wisselaar Y2 (0-10 V) Real 
3x0121 VentActual.Cor_CoolCV1 Regel signaal koeling Y3 (0-10 V) Real 
3x0122 VentActual.Cor_SAF Regel signaal toevoervent. (0-10 V) Real 
3x0123 VentActual.Cor_EAF Regel signaal afvoervent. (0-10 V) Real 



 

Bijlage Alarm lijst 

Nr. Alarm tekst Prio Omschrijving 

1 TV is buiten werking B Storing toevoervent. 

2 AV is buiten werking B Storing afvoervent. 

3 P1-Verw buiten werking B Storing pomp, Verwarm circuit 

4 P1-Koel buiten werking B Storing pomp, Koel circuit 

5 P1-Wiss buiten werking B Storing pomp, Vloeistof aangesloten wisselaar 

6 Filter beveiliging B Filter bewaking druk schakelaar geactiveerd 

7 Stroming beveiliging B Flow bewaking geactiveerd 

8 Vorstthermostaat aangesproken A Externe Vorst beveiliging thermostaat geactiveerd 

9 IJsrijp drukbeveiliging - Wisselaar ontdooi druk schakelaar geactiveerd 

10 Brand alarm A Brand alarm geactiveerd 

11 Externe schakelaar C Externe schakelaar geactiveerd 

12 Extern alarm B Extern alarm geactiveerd 

13 Afwijking inblaas regeling B Inblaas lucht temp wijkt te lang te veel van het setpoint af 

14 Afwijking vocht regeling - De ruimte vochtigheid verschild te veel van setpoint. 

15 Te hoge inblaas temperatuur B Inblaas lucht temp te hoog 

16 Te lage inblaas temperatuur B Inblaas lucht temp te laag 

17 TV maximaal grens - Maximum limiet van inblaas lucht temp actief 

18 TV minimaal grens - Minimum limiet van inblaas lucht temp actief 

19 Te hoge ruimtetemp. B Ruimte temp te hoog tijdens ruimte temp regeling 

20 Te lage ruimtetemp. B  Ruimte temp te laag tijdens ruimte temp regeling 

21 Te hoge retourtemp. B Hoog afvoer lucht temp tijdens retour lucht regeling 

22 Te lage retourtemp. B Laag afvoer lucht temp tijdens retour lucht regeling 

23 Elec. heater oververhit A Electrische verwarmer hoge temperatuur schakelaar geactiveerd 

24 Vorst risico B Vorst beveiliging functie overschijft de regeling van de 
verwarming uitgang 

25 Lage vorstbewaking temp A Vorst beveiliging temperatuur onder vorst limiet waarde 

26 Laag rendement B Warmtewisselaar efficiëntie onder limiet waarde 

27 Opnemer defect BuitenTemp B Storing van sensor 

28 Analoge ijsrijping - Wisselaar ontdooien geactiveerd op de ontdooien sensor 

29 Rotatie wisselaar bewaking B Wisselaar rotatie alarm geactiveerd 

30 Brandklep buiten werking B Brandklep oefening gefaald 

31 TV druk afwijking - Inblaas lucht druk verschilt te lang te veel van setpoint. 

32 AV druk afwijking - Afvoer lucht druk verschilt te lang te veel van setpoint. 

33 TV extern actief C Toevoervent. bedrijfsmelding ontvangen wanneer unit is gestopt 



 

Nr. Alarm tekst Prio Omschrijving 

34 AV extern actief C Afvoervent. bedrijfsmelding ontvangen wanneer unit is gestopt 

35 Handbediening actief C Unit is uitgeschakeld 

36 Inblaastemp. handbediend C Toevoervent. regelaar in Handmatig mode 

37 TV handbediend C Toevoervent. in Handmatig mode 

38 TV freq.handbediend C Signaal naar toevoervent. frequentie regelaar in Handmatig 
mode  

39 AV handbediend C Afvoervent. in Handmatig mode 

40 AV freq.handbediend C Signaal naar afvoervent. frequentie regelaar in Handmatig mode 

41 Warmer handbediend C Verwarming uitgang in Handmatig mode 

42 Wisselaar handbediend C Wisselaar uitgang in Handmatig mode 

43 Koeler Handbediend C Koeling uitgang in Handmatig mode 

44 P1-Verwarmer handbediend C Verwarmingspomp in Handmatig mode 

45 P1-Wisselaar handbediend C Wisselaarpomp in Handmatig mode 

46 P1-Koeler handbediend C Koelingspomp in Handmatig mode 

47 Brandklep handbediend C Brandkleppen in Handmatig mode 

48 Backup batterij defect A Interne batterij vervangen 

49 Opnemer defect Inblaastemp B Storing van  aangesloten sensor 

50 Opnemer defect Retourtemp B Storing van  aangesloten sensor 

51 Opnemer defect Ruimtetemp 1 B Storing van  aangesloten sensor 

52 Opnemer defect Ruimtetemp 2 B Storing van  aangesloten sensor 

53 Opnemer defect Afblaas temp B Storing van  aangesloten sensor 

54 Opnemer defect Extrasensor 1 B Storing van  aangesloten sensor 

55 Opnemer defect TV druk B Storing van  aangesloten sensor 

56 Opnemer defect AV druk B Storing van  aangesloten sensor 

57 Opnemer defect IJsrijptemp B Storing van  aangesloten sensor 

58 Opnemer defect Vostgrenstemp B Storing van  aangesloten sensor 

59 Opnemer defect CO2 B Storing van  aangesloten sensor 

60 Opnemer defect Ruimtevocht B Storing van  aangesloten sensor 

61 Opnemer defect Kanaalvocht B Storing van  aangesloten sensor  

62 Opnemer defect Extra unit temperatuur B Storing van  aangesloten sensor 

63 Opnemer defect Externe regelaar TV B Storing van  aangesloten sensor 

64 Opnemer defect Externe regelaar AV B Storing van  aangesloten sensor 

65 Opnemer defect TV druk 2 B Storing van  aangesloten sensor 

66 Opnemer defect Buitenvochtigheid B Storing van  aangesloten sensor 

77 Opnemer defect Aanzuigtemp A Storing van  frequentie omvormer toevoervent. 

78 Opnemer defect Extrasensor 2 A Storing van  frequentie omvormer afvoervent. 

79 Opnemer defect Extrasensor 3 C Communicatie probleem met Vacon NXL 

80 Opnemer defect Extrasensor 4 C Communicatie probleem met Vacon NXL 



 

Nr. Alarm tekst Prio Omschrijving 

81 Opnemer defect Extrasensor 5 C Communicatie probleem met uitbreidings module 1 aangesloten 
op port 2 

82 Opnemer defect Extra TV druk C Communicatie probleem met uitbreidings module 2 aangesloten 
op port 2 

83 Opnemer defect Extra AV druk C  

84 Opnemer defect Reserved 8 C  

85 Opnemer defect Reserved 9 C Analoge of digitale uitgang in Handmatig mode 

86 Opnemer defect Reserved 10 C Service nodig 

87 Alarm frequentie regelaar TV C Y4-Extra volgorde in Handmatig mode 

 


