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Beschikbare accessoires

De VMCnext voorziet ook in een naverwarmer regeling. Afhankelijk van de temperatuur (T3) wordt er een 0-10 Volt signaal uitgestuurd 

op connector H2, waarop de 3-weg klep tbv de verwarmer aangesloten kan worden. Op connector T3 moet een voeler (NTC 10 KΩ@25 

°C) aangesloten worden, welke na de naverwarmer in het kanaal of in de unit ( Plug & Play ) geplaatst moet worden.

T3 moet bij vorst beveiliging 2 °C  of lager zijn. Om  te waarborgen dat de naverwarmer niet inschakelt als er gebruik gemaakt wordt 

van (vrije) koeling, moet het setpoint van de aanzuigtemperatuur (T2) ingegeven worden.

Naverwarmer 

Het is mogelijk om op ruimtetemperatuur te regelen. De naverwarmer dient dan vrijgegeven te worden op basis van de ruimtetem-

peratuur T6. Er wordt dan ingeblazen met een constante inblaastemperatuur. Tevens is er een beveiliging ingebouwd om te voorko-

men dat het gebouw niet afkoelt. 

Indien de Naverwarmer 100 % uitgestuurd en de inblaastemperatuur dan nog lager is dan 8 °C wordt de  ventilatie en naverwarmer 

uitgeschakeld en bij aanwezigheid van een klep zal deze worden dicht gestuurd.

Regelen ruimtetemperatuur

Om invriezen van een waterverwarmer te voorkomen moet er een keuze gemaakt worden aan de hand van het type 

verwarmer  welke is toegepast.

Elektrische naverwarmer: bij vorst en 0% ventilatie gaat deze uit; wat wil zeggen 0 % uitsturing.

  Water naverwarmer:   bij vorst en 0% ventilatie gaat deze aan; dat wil zeggen 100 % uitsturing

Indien de naverwarmer 100 % uitstuurt en de inblaastemperatuur dan nog lager is dan 8 °C worden de  ventilatie en 

naverwarmer uitgeschakeld. Bij aanwezigheid van een klep zal deze worden dicht gestuurd.

Voorkom invriezen waterverwarmer

De vorstthermostaat met Capilair zorgt ervoor dat de kast uit gaat. De VMC next geeft dan een signaal af zodat de 3 wegklep 

open gaat (warmtevraag met relais naar de ketel).

Vorstthermostaat met Capilair

Vorstthermostaat met capillair. Gemonteerd aan de warme luchtzijde in de kast.  3,6 of 9 meter.                  €  175 

Temperatuursensor (T3) inclusief montage                      €   50 

Ruimtetemperatuursensor t.b.v. VMCnext                                                                                                                        €   40     

VMCnext regeling
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Beschikbare accessoires

Regeling

Wanneer de unit actief is wordt de verwarming bediend met de analoge uitgang Y1 Verwarming 0…10 V DC of door middel van twee 

digitale uitgangen Verwarming 3-punts openen en Verwarming 3-punts sluiten.

Vorstbeveiliging

De retourwater temperatuur van de verwarming wordt gemeten door analoge ingang ”Vorstbeveiliging sensor”. Een lage 

temperatuur zal een intern evenredig signaal genereren om de verwarming klep geforceerd te openen om bevriezing te 

voorkomen. (P-I regeling) Het intern signaal is 100 % als de analoge ingang ”Vorstbeveiliging sensor” is gelijk aan of lager

dan de ondergrens (Alarm grens). 

Wanneer het intern signaal 100% bereikt of de digitale ingang “Vorstbeveiliging” wordt geactiveerd, dan zal de unit uitschakelen. De 

verwarming uitgang wordt dan volledig geopend en er wordt een alarm gegenereerd. Als de analoge ingang ”Vorstbeveiliging sensor” 

hoger is dan de ondergrens (Alarm grens), dan wordt de verwarming uitgang lineair verlaagd tot 0 als analoge ingang ”Vorstbeveili-

ging sensor” gelijk is of hoger dan ondergrens (Alarm grens) + P-band.  De vorstbeveiliging alarm grens is in te stellen in het menu 

Instellingen / Alarm instellingen / Alarm grenzen.

Uitschakel modus

Als de vorst beveiliging is geactiveerd dan gaat de regelaar in ”Uitschakel modus” en wordt de bedrijfsmode uitgezet. De 

uitschakel regelaar regelt de verwarming uitgang naar een constante temperatuur bij de vorst beveiliging sensor.

Waterverwarming

Regeling

Wanneer de unit actief is wordt de verwarming bediend met de analoge uitgang Y1 Verwarming 0…10 V DC. Bij activering van de 

digitale ingang “Vorst-/Oververhitbeveiliging” wordt de unit uitgeschakeld, zoals omschreven in stop regeling in de Start/stop unit of 

als een nood stop. De unit zal weer opstarten als het alarm is bevestigd en de “Vorst-/Oververhitbeveiliging” is gereset. Let er op dat 

wanneer er geen digitale ingang ”Flow indicatie” is, de unit ook wordt gestopt

N.B. Het is belangrijk dat de overhitbeveiliging hardware matig de elektrische verwarming uitschakelt. Dit om er zeker van te zijn dat 

de verwarming uit gaat, ook als er iets mis is met de Corrigo.

Vorstthermostaat met Capilair

webbased regeling

De waterverwarming regelt op het signaal Y1 verwarmen, en de elektrische verwarming regelt op het signaal split. Split (zie 

paragraaf 16.27.8) moet altijd op verwarmen gezet worden. Bij stijgende warmtevraag wordt eerst de water verwarming aan-

gestuurd en daarna als nodig de elektrische verwarming. Vorstbeveiliging en overhitbeveiliging zijn beide actief. Als de stap-

pen regelaar wordt gebruikt, wordt de functie verbonden met het uitgang signaal Split.

Buissensor Clamp On, op de retourleiding van de batterij. Vrijgave < 60 C                                                                        €   55

Ruimtetemperatuursensor t.b.v. Webbased regelaar                                                                                                     €   55     

Waterverwarming en elektrische verwarming


