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Regeltechniek
 

VMCnext regelaar 

Functieomschrijving 

De VMCnext regelaar is zo ontwikkeld dat de hoog rendement warmteterugwin-units  

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 rela-

tieve 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. De VMCnext regelaar beschikt over een RS-485 MOD bus 

RTU aansluiting, waarmee u tegelijkertijd de regelaar op elk gewenst gebouwbeheersys-

teem kunt aansluiten. 

Voor de VMCnext is een afstandsbediening beschikbaar. Naar keuze kunt u de afstand-

bediening inbouwen of aan de wand bevestigen.

Aansluitmogelijkheden

0..10 Volt 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) 

Standaard  Tegen meerprijs
af-fabriek  door Ned Air
voorbedraad te bedraden
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Regeltechniek
 

VMCnext regelaar 

 

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

EveryLine

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

In- en uitgangen
3 ingangen t.b.v. ventilatie en nadraaitijd instelbaar

1 ingang t.b.v. brandventilatie

5 ingangen t.b.v. brandmeldcentrale

1 ingang t.b.v. vrijgave regeling

1 ingang t.b.v. 3-standenregeling

0-10 Volt t.b.v. CO2-sensor

0-10 Volt t.b.v. RV-sensor

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

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

0-10 Volt uitgang t.b.v. koeler

1 uitgang t.b.v. Geothermregeling

2 uitgangen t.b.v. buitenluchtkleppen

1 uitgang t.b.v. storingrelais

RS 485 / USB / Ethernet communicatie t.b.v. service

Aansluitschema

Functieomschrijving 
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Regeltechniek
 

Web based regelaar 

Standaard  Tegen meerprijs
af-fabriek  door Ned Air
voorbedraad te bedraden

Aansluitmogelijkheden

0..10 Volt Sturing ventilatoren  

Alarmmelding ventilatoren  

Temperatuursensor aanzuig, retour, vorst, inblaas  

Vuilfiltermelding  

Ingang vorstschakelaar t.b.v. verwarmer  

Bypassklep  

Faceklep  

Voorverwarmer 0..10 Volt  

Naverwarmer 0..10 Volt  

Koeler 0..10 Volt  

Vrijgave / warmtevraag ketel  

Vrijgave / koelvraag koelmachine  

Afstandsbediening   

MOD bus aansluiting  

3-standenschakelaar  

Brandmelding  

Storing algemeen  

CO2-sensor / luchtkwaliteitsensor  

RV-sensor  

Externe vrijgave  

Functieomschrijving 

Met een Web based regelaar kunt u uw unit aansluiten op internet. De regelaar beschikt 

over een ingebouwde web-server, waarmee de unit op elke gewenste locatie grafisch in 

beeld gebracht kan worden. Door enkel een netwerk kabel (TCP/IP) op de regelaar aan te 

sluiten, kunt u de unit bedienen en uitlezen via een web-browser.

U kunt de unit vervolgens vanaf uw eigen locatie, vanaf een externe locatie of zelfs onder-

weg, met behulp van uw mobiele telefoon bedienen. Dat biedt u maximale flexibiliteit!

  Analoog Analoog  Digitaal Digitaal Universeel
  uitgang ingang  ingang  uitgang  ingang

Beschikbare IO  5 4 8 7 4

Naast de TCP/IP internet aansluiting beschikt deze Web based regelaar ook over  

een RS-485 MOD bus RTU aansluiting, waarmee u tegelijkertijd de regelaar op elk 

gewenste gebouw beheersysteem kunt aansluiten.
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Functieomschrijving 

Aansluitschema 

Regeltechniek
 

Web based regelaar 

 

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

EveryLine

Web based
regelaarWit

Bruin
Groen
Geel
Grijs 
Roze
Blauw
Rood  

: Storing P
: Storing NC
: Storing NO

Optionele accessoires

2 x 2 x 0,8 mm2

Twisted Pair

8 x 0,5 mm2

MOD bus

Blauw/wit
Rood
Rood/wit
Blauw  

: E
: A
: B
: N



EveryLine
 Regelingen en accessoires

5 EveryLine - NL 2013 www.nedair.nl

Functieomschrijving 

Om u te ontlasten voorzien wij de unit altijd van bedrading, ook wanneer u ervoor 

kiest om uw eigen meet- en regeltechniek toe te passen. U hoeft alleen een  

voedingskabel op de hoofdschakelaar aan te sluiten en de stuurstroom signalen op de 

voorbedrade klemmenstrook.

De bedrading tot op de klemmenstrook wordt door ons volledig getest. Daarnaast 

kunnen wij u ondersteunen met een regeltechnische omschrijving, zodat uw eigen 

regelaar voorzien kan worden van de benodigde regel- en beveiligingsfuncties  

specifiek voor de EveryLine unit.

Aansluitschema

Regeltechniek
 

Klemmenstrook

 

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

EveryLine

Klemmen
strookWit

Bruin
Groen
Geel
Grijs 
Roze
Blauw
Rood  

Klantspeci�ek

2 x 2 x 0,8 mm2

Twisted Pair

8 x 0,5 mm2

Blauw/Wit
Rood
Rood/Wit 
Blauw

Klantspeci�ek

Standaard  Tegen meerprijs
af-fabriek  door Ned Air
voorbedraad te bedraden

Aansluitmogelijkheden

0..10 Volt sturing ventilatoren  

Alarmmelding ventilatoren  

Temperatuursensor aanzuig, retour, vorst   

Temperatuursensor inblaas  

Vuilfiltermelding  

Ingang vorstschakelaar t.b.v. verwarmer  

Bypassklep  

Faceklep  

Buitenluchtaanzuigklep  / retouraanzuigklep  
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Module
 

CO2-sensor

RV-sensor

Luchtkwaliteitsensor

Druksensor

Ruimtetemperatuur-
sensor

Balsifon 

Verwarming balsifon

Functieomschrijving

 

CO2-sensor voor wandmontage. Op basis van de CO2-sensor kan de ventilatie  

hoeveelheid automatisch bestuurd worden. De CO2-sensor kan zowel op de VMCnext  

als op de uitgebreide versie van de Web based regelaar aangesloten worden.

Relatieve vochtigheidssensor voor wandmontage. Op basis van de RV-sensor kan de 

ventilatiehoeveelheid automatisch bestuurd worden. De RV-sensor kan zowel op de  

VMCnext als op de uitgebreide versie van de Web based regelaar aangesloten worden.

Luchtkwaliteitsensor voor wandmontage. Naast CO2 meet deze sensor ook andere lucht-

vervuiling zoals bijvoorbeeld sigarettenrook. Op basis van deze sensor kan de ventilatie-

hoeveelheid automatisch bestuurd worden. De Luchtkwaliteitsensor kan zowel op de  

VMCnext als op de uitgebreide versie van de Web based regelaar aangesloten worden.

De druksensor kan alleen in combinatie met de VMCnext regelaar worden toegepast. 

De druksensor kan gebruikt worden om het drukverschil over het filter te meten, en te 

bewaken. Zodra het maximale drukverlies is bereikt krijgt u een melding dat de filters 

vervangen dienen te worden. Deze druksensor kan ook toegepast worden om de ventila-

toren te besturen op basis van een constante druk (in bijvoorbeeld het inblaaskanaal).

Temperatuursensor voor wandmontage. Op basis van de temperatuursensor kan het  

verwarmingselement of de koeling bestuurd worden, zodat de gewenste temperatuur in 

de ruimte gehandhaafd blijft. De sensor kan zowel op de VMCnext als op de uitgebreide 

versie van de Web based regelaar aangesloten worden.

Het balsifon kan worden toegepast om het condenswater van de WTW-unit af te voeren. 

Voornamelijk wanneer de beschikbare afvoerhoogte beperkt is.

Bij buitenopstelling adviseren wij u de balsifonverwarming te installeren. Bij kou ontstaat 

condens in de WTW-unit. Dit condenswater kan bij vorst bevriezen zodra het buiten de 

unit komt. De balsifonverwarming is voorzien van een eigen thermostaat, zodat het 

verwarmingselement alleen in werking treedt bij zeer lage temperaturen. De balsifon-

verwarming kan direct op de VMCnext worden aangesloten. Daarnaast is er een balsifon-

verwarming beschikbaar voor toepassing in combinatie met de Web based regelaar.
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Module

3-standenschakelaar 
(opbouw of inbouw)

Reserve filterset

Vuilfilterbewaking/
signalering 

Extra sensoren in 
de unit  
(Temperatuur, 
RV of CO2)

Kanaalverloopstuk 

Flexibele manchetten

Vorstthermostaat 
(ingebouwd)

Functieomschrijving

3-standenschakelaar voor wandopbouw of inbouw. De 3-standenschakelaar wordt 

toegepast in combinatie met de VMCnext, waarmee de luchthoeveelheid handmatig in 3 

verschillende standen geschakeld kan worden.

Set met reservefilters (toe- en afvoer filters) specifiek voor uw EveryLine.

Met deze drukverschilschakelaar kunnen de filters bewaakt worden. Zodra het maximale 

drukverschil bereikt is, dienen de filters vervangen te worden. 

Binnen in de EveryLine kunnen extra sensoren worden opgenomen voor extra  

besturingsmogelijkheden of alleen ter uitlezing. Dit kunnen temperatuursensoren zijn, 

maar ook sensoren voor het meten van de relatieve vochtigheid of CO2.

Bespreek de mogelijkheden met onze verkoopafdeling.

Kanaalverloopstuk rechthoekig naar rond. Speciaal op maat gemaakt zodat deze exact op 

de EveryLine-unit past.

Rechthoekige flexibele manchetten, om de EveryLine trillingsvrij te kunnen aansluiten  

op uw luchtkanaal.

De vorstthermostaat wordt op de verwarmingsbatterij aangebracht om eventuele  

invriezing van de verwarmingsbatterij te kunnen signaleren.
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Module

Manometer  
Type Minihelic

Trillingsmat

Functieomschrijving

Drukverschil indicatie voor het filter.

Trillingsmat voor plaatsing onder de EveryLine-unit.

Opstelframe
Optioneel kunt u een opstelframe passend bij de WTW-unit  

bestellen. Door toepassing van het opstelframe wordt de unit op uw 

dak volledig waterdicht afgewerkt. Het opstelframe is daarnaast 

ook toepasbaar in situaties waarbij de unit niet direct op de vloer 

geplaatst kan worden.
1

2

4 5

7
6

3

1

2

3

4

5

6

7

Isolatiemateriaal

Dakleer

Opstelframe

Geleider opstelframe

Compriband

Kastframe

EveryLine-unit

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  


