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De VMCnext regelaar is zo ontwikkeld dat de luchtbehandelingskasten van Ned Air in alle situaties optimaal functioneren. De 

VMCnext regelaar beschermt de unit tegen invriezen en zorgt ervoor dat de unit altijd het gewenste comfort bereikt. 

 

De VMCnext maakt vraaggestuurde regeling mogelijk op basis van CO2, druk of relatieve 

vochtigheid. De ventilatie wordt handmatig geregeld of automatisch middels klok 

gestuurd. 

 

De bypass wordt automatisch geregeld op basis van temperatuur en voorziet

ook in zomernachtventilatie.

Omschrijving

Belangrijkste eigenschappen

Voor de VMCnext is een afstandsbediening beschikbaar.  

Naar keuze kunt u de afstandsbediening inbouwen of aan de wand bevestigen.  

Een eenvoudige 4-knopsbediening maakt het mogelijk om het complete programma  

eenvoudig door te lopen. Ook voor de eindgebruiker is de VMCnext uiterst eenvoudig te  

bedienen. De verlichting van het display is bijvoorbeeld vrij te verstellen. Aan elk detail is 

gedacht!

Om het nog eenvoudiger te maken is het ook mogelijk om de VMC next met uw PC 

te programmeren. Met de VMC next software krijgt u een overzichtelijke grafische 

weergave op uw PC. Hiermee kunt u de parameters uitlezen en of wijzigen met 

betrekking tot de actuele status, temperaturen en instellingen. 

Meer informatie  Ned Air bv  Constructieweg 49  8263 BC Kampen  

t +31(0)38 33 70 833  f +31(0)38 33 22 750 e info@nedair.nl  i www.nedair.nl  

 Regeling geotherme wisselaar

Ingangen 3x programmeerbaar  

   t.b.v. ventilatiesturing met nadraaitijd

 Ingang t.b.v. brandventilatie

 Ingang t.b.v. start/stop 

 Ingang t.b.v. 3-standenschakelaar

 Regeling bypassklep

 Regeling t.b.v. voorverwarmer 0-10 Volt

 Regeling t.b.v. naverwarmer 0-10 Volt

 Sturing mogelijk middels afstandbediening

 Communicatie via ethernet of RS 485 MOD bus RTU  

   aansluiting

Afstandbediening

Omschrijving

Regelen via uw PC
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Standaard      Tegen meerprijs           EveryLine      RotorLine
af-fabriek      door Ned Air
voorbedraad     te bedraden

0..10 V Sturing ventilatoren                          

Alarmmelding ventilatoren                          

Temperatuursensor aanzuig, retour, vorst                          

Temperatuursensor inblaas                                 

Ingang vorstschakelaar t.b.v. verwarmer         

Vuilfiltermeting (via CAN bus)        

Bypassklep                          

Buitenluchtaanzuigklep  / retouraanzuigklep       

Voorverwarmer 0..10 Volt       

Naverwarmer 0..10 Volt       

Koeler 0..10 Volt       

Vrijgave / warmtevraag ketel       

Vrijgave / koelvraag koelmachine       

Afstandsbediening (via CAN bus)                          

3-standenschakelaar       

Brandmelding       

Storing algemeen                          

CO2-sensor / luchtkwaliteitsensor       

RV-sensor       

Ruimtetemperatuursensor       

Externe vrijgave       

Balsifonverwarming (bij buitenopstelling)                          

Aansluitmogelijkheden

 

of 230V (L,N,PE)
of 400V (L1,L2,L3,N,PE)

     U
nit

VMC next
Wit
Bruin
Groen
Geel
Grijs 
Roze
Blauw
Rood  

Blauw/wit
Rood
Rood/wit
Blauw  

: Storing P
: Storing NC
: Storing NO

: CAN +12V
: CAN H
: CAN L
: CAN gnd

Optionele accessoires

2 x 2 x 0,8 mm2

Twisted Pair

8 x 0,5 mm2

Aansluitschema


