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1 Over deze handleiding 
 
Deze handleiding is voor alle modellen van de Webbased regelaar die met de Ned Air WTW-units worden 
gebruikt. De handleiding beschrijft alleen de functies die beschikbaar zijn voor gebruikers met de 
toegangsrechten van een Operator of lager. Het overzicht van de verschillende toegangsrechten vindt u bij 
Hoofdstuk 3.14. 

2 Over de Webbased regelaar 
 
Webbased regelaar is een serie voorgeprogrammeerde en instelbare regeleenheden voor diverse 
toepassingen. 
  
Als accessoire is er een display met toetsen beschikbaar. 

2.1 Ventilatietoepassing, overzicht van de functies 
De regeleenheid heeft een groot aantal programma's voor het bedienen van een ventilatiesysteem. De 
temperatuurregeling is gebaseerd op een PI-regelaar voor de toevoerlucht voor warmteregeling, met een 
voorgeprogrammeerde set bedieningsfuncties. Deze regeling is geschikt voor verschillende 
bedieningsfuncties en zowel analoge als digitale ingang- en uitgangsignalen. Bepaalde functies zijn 
vereist, andere zijn optioneel. Deze flexibiliteit betekent dat het display per eenheid andere informatie kan 
tonen, afhankelijk van de gekozen functies. 
 
Functies worden niet geselecteerd door de gebruiker, maar door speciaal opgeleid personeel met 
toegangsrechten op het niveau Service of System. 
 
Het programma voor een WTW-unit heeft onder meer de volgende functies: 

2.2 Verschillende temperatuurregelingen 
• Temperatuurregeling van de toevoerlucht, met of zonder compensatie voor de buitentemperatuur. 
• Regeling van ruimtetemperatuur (cascaderegeling). 
• Temperatuurregeling van de afvoerlucht (cascaderegeling). 
• Periodiek schakelen tussen temperatuurregeling van toevoerlucht of van /retourlucht. 
• Afzonderlijke extra temperatuurregeling voor na-verwarming enz. 

2.2.1 Met regeling van: 
• Warmtewisselaar (vloeistof, kruisstroom of wiel) of mengluchtkleppen. 
• Verwarmingsbatterij, water met vorstbeveiliging of elektrisch. 
• Koeling: water of DX, tot 3 stappen. 
• Circulatiepomp voor verwarming, koelsysteem en vloeistofwisselaar. 

2.2.2 Ventilatorregeling 
Ventilatoren voor toevoer- en retourlucht, met 1 of 2 snelheden. Frequentiegestuurde ventilatoren voor 
toevoer- en retourlucht met druk- of doorstromingsregeling, handmatige regeling of externe regeling vanaf 
een VAV-systeem. De drukgestuurde ventilator voor de toevoerlucht met de als slave aangesloten 
retourluchtventilator (afhankelijk van afvoer of doorstroming). 

2.2.3 Vochtigheidsregelaar 
Bevochtiging of ontvochtiging of beide zijn beschikbaar. 

2.2.4 Timerfuncties 
Voor het starten en stoppen van de unit. Maximaal 5 timeruitgangen voor de bediening van externe functies, 
zoals verlichting en benaderingsschakelaars. 
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2.2.5 Vraaggestuurde ventilatie 
In gebouwen met een sterk wisselende bezettingsgraad kunnen de ventilatorsnelheid of de 
mengluchtkleppen worden geregeld op basis van de luchtkwaliteit zoals gemeten door een 
CO2/VOC- sensor. 

2.2.6 Supportfunctie 
Bij het regelen van de ruimtetemperatuur of de retourluchttemperatuur is naverwarmen en/of bijkoelen via 
de supportfunctie mogelijk. 

2.2.7 Free Cooling 
In de zomer kan er 's nachts worden gekoeld met behulp van koude buitenlucht, zodat er overdag kan 
worden bespaard op de koelcapaciteit. 

2.2.8 Koudeterugwinning 
Wanneer de retourlucht kouder is dan de buitenlucht en er koelvraag is, wordt de 
warmtewisselaar geactiveerd om de koude retourlucht opnieuw te benutten. 

2.2.9 Recirculatie 
Recirculatie van lucht met een toevoerluchtventilator en recirculatieklep, met of zonder temperatuurregeling. 

2.2.10 Verwarmen/koelen met stapregeling 
Als alternatief voor de analoge regeling met ”Klep verwarming Y1” of ”Klep koeling” kunnen ook 
stapregelingen worden gebruikt om het verwarmen of koelen digitaal in stappen te regelen 
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3 Menusysteem 

3.1 Door menustructuur navigeren 
De toegangsrechten of gebruikersrechten bepalen welke menu's verschijnen. 
 
Regelaar vent. Sys 
2008-11-20 13:30 
Mode: Normaal bedrijf 
Gew: 18.0 Gem: 18.2°C 
 
De normaliter zichtbare startdisplay is het basisniveau van de menustructuur. Deze displayinhoud kan 
verschillen omdat er tijdens het configureren een keuze uit 5 typen is. De tekst op de eerste regel kan met 
de software tool worden aangepast. 
 

Sp (Setpoint) en Act (Actueel) zijn de ingestelde en de huidige waarde voor de regeling van de 
toevoerlucht. Dit geldt ook bij een cascaderegeling voor de ruimtetemperatuur of retourluchttemperatuur. 
Act = Actueel = De op dit moment gemeten 
temperatuur. Sp = Setpoint = De gewenste ingestelde 
temperatuur. 
 

Met de toets PIJL OMLAAG gaat u naar beneden door de opties in dit laagste menuniveau. Met de toets 
PIJL OMHOOG gaat u naar hogere opties in het menu. Het door u gebruikte toegangsniveau bepaalt welke 
menu's zichtbaar zijn (zie het hoofdstuk over toegangsrechten voor het aanmelden bij een hoger niveau). 
 

Een beperkt aantal menu's en submenu's: 

3.2 Bedrijfsmodus 
Hier kunt u zien in welke bedrijfsmodus de unit is en die modus aanpassen. Bovendien zijn de 
geselecteerde bedieningsfuncties en alarmgebeurtenissen zichtbaar. 

3.3 Temperatuur, luchtregeling en vochtregeling 
Deze drie opties tonen de bijbehorende en ingestelde waarden voor temperatuur, lucht en vochtigheid. U 
kunt de instellingen alleen wijzigen als u de rechten van een Operator of hoger hebt. 

3.4 Tijdinstellingen 
Deze optie toont de tijd, de datum en de ingestelde actieve perioden. U kunt de instellingen alleen 
wijzigen als u de rechten van een Operator of hoger hebt. 

3.5 Toegang 
Met deze optie kunt u zich bij een hoger toegangsniveau aan- en afmelden en het wachtwoord veranderen. 
 
Een gebruiker bevindt zich in het basisniveau, u heeft de keuze uit een beperkt aantal menu's. U kunt de 
bedrijfsmodus aanpassen en alarmmeldingen bevestigen. 

 
Bedrijfsmodus 
Temperatuur 
Luchtregeling 
Vochtregeling 
Tijdinstellingen 
Toegang 

 
De Operator-rechten bieden toegang tot meer informatie en tot het aanpassen van andere instellingen, zoals 
gewenste waarden en timerfuncties. 
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Wilt u naar een ander menuniveau, verplaats de markering dan met PIJL OMHOOG en PIJL OMLAAG naar 
het gewenste menu en druk dan op PIJL NAAR RECHTS. Als u met voldoende toegangsrechten bent 
aangemeld, verschijnt het gekozen menu. Elk niveau kan diverse nieuwe menu's hebben. Met de toetsen 
PIJL OMHOOG en PIJL OMLAAG kunt u door de opties gaan. 

 
Soms kunt u vanuit een menu of een optie naar extra submenu's. In dat geval staat er rechts in de 
display een pijltje. Druk op PIJL NAAR RECHTS om een dergelijk submenu te openen. Met PIJL NAAR 
LINKS gaat u naar het vorige niveau. 

3.6 Parameters wijzigen 
In sommige menu's kunt u de waarde van een parameter aanpassen. In dat geval ziet u een 
knipperende gele LED. Snel knipperen (2 keer per seconde) betekent dat de instelling met de huidige 
toegangsrechten kan worden gewijzigd. 
 
Langzamer knipperen (1 keer per seconde) betekent dat voor het wijzigen van de instelling 
hogere toegangsrechten vereist zijn. 
 
Wilt u de instelling wijzigen, druk dan eerst op OK. Als hogere toegangsrechten nodig zijn, verschijnt er een 
aanmeldingsmenu. Zie hieronder. Bij voldoende toegangsrechten verschijnt er een cursor bij de eerste 
waarde die u kunt wijzigen. Wilt u de waarde wijzigen, druk dan op PIJL OMHOOG of PIJL OMLAAG.  
 
Bij getallen met meerdere cijfers kunt u het getal doorlopen met PIJL NAAR LINKS/RECHTS. Druk op OK 
zodra de gewenste waarde is ingesteld. 
 
Als er nog andere waarden instelbaar zijn, gaat de cursor automatisch naar de volgende van die waarden. 
Wilt u een waarde ongewijzigd overslaan, druk dan op PIJL NAAR RECHTS. 
 
Wilt u een wijziging afbreken en de bestaande waarde herstellen, houd dan de C-toets ingedrukt tot de 
cursor verdwijnt. 
 
Nu volgt een aantal menu's met de bedrijfsmodus, gekozen functies, alarmgebeurtenissen en de status 
van ingangen en uitgangen. 

3.7 Bedrijfsmodus 

3.7.1  
U kunt zonder aanmelding de bedrijfsmodus van de unit aanpassen. 
 

 
 
 
 
 
 

De bedrijfsmodus is instelbaar op Auto, Uit of Handbediend. Normaal gesproken moet de instelling Auto 
worden gebruikt. Met de modus Uit kunt u de unit stoppen voor onderhoud en dergelijke. Met Handbediend 
start u de unit, zelfs als de bedrijfsmodus volgens de timer op dat moment “Uit” moet zijn. 
 
Als de bedrijfsmodus op Uit of Handbediend wordt gezet, wordt een C-alarm gegenereerd: Bedrijfsmodus 
Handbediend. Zodra u de bedrijfsmodus op Auto zet, wordt dit alarm met een reset weer gestopt. 

 
 
 

 

De opgetelde draaitijden van de ventilatoren. 
 
 
 
 
 

Bedrijfsmodus 
Gekozen functie 
Alarm status 
In/uitgangen 

Bedrijfsmodus 
Auto 

Draaiuren 
TV: 14.6 h 
AV: 14.4 h 
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3.8 Gekozen functies 
In deze menu's ziet u hoe enkele van de belangrijkste functies zijn ingesteld. U kunt niets wijzigen. 
 
Regelfunctie 
Toevoerluchtregeling 
Ventilatorregeling 
1-toeren 

 
Type verwarming, wisselaar en koeling. Als een van de functies niet in gebruik is, staat er ”Niet gebruikt” bij. 
 
Verwarmen: Water 
Wisselaar: Kruisstroom wissel 
Koelen: Water 

 
Met de functie “zomernachtventilatie” kan een gebouw in de zomer 's nachts worden gekoeld met behulp van 
koude buitenlucht, zodat er overdag kan worden bespaard op de koelcapaciteit en het energieverbruik. 
 
Zomernachtventilatie 
actief: Nee 

“Support” wordt gebruikt om de temperatuur in een ruimte te regelen buiten de normale werktijden om. Als 
verwarming of koeling van die ruimte nodig is, zal de unit starten en de temperatuur aanpassen. 
 
Naregelingen 
Actief: Ja 
CO2/VOC actief 
Als tijdkanaal aan 

 
De brandklepfunctie bepaalt de instelling van de brandkleppen en de bedrijfsmodus van de unit bij een 
brandalarm. 
 
Brandklepfunctie 
Normaal gesloten 
Excavation on alarm 
Nee 

 
Vorstbeveiliging wordt normaal gesproken altijd gebruikt in een systeem met waterverwarming. Met de 
functie koudeterugwinning wordt de warmtewisselaar geactiveerd, om de koude retourlucht weer te 
benutten als die kouder is dan de buitenlucht en koeling nodig is. 
 
Extern setpoint 
Niet actief 

 
Een analoge ingang is instelbaar voor een extern systeem met een gewenste waarde, b.v. TG- 
R4/PT1000. 

3.9 Alarmgebeurtenissen 
Het laatste alarm. Het logboek kan alleen de alarmgeschiedenis weergeven. Een alarm wordt in een speciaal 
gebied afgehandeld. Zie hiervoor Hoofdstuk 4.1 Alarmafhandeling. 
 
24 Nov 14:32 B 
Malf. TV 
 
Bevestigd 
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3.10  Ingangen/uitgangen 
Deze menu’s tonen de huidige waarden voor alle ingestelde ingangen en uitgangen. Deze menu’s zijn alleen 
leesbaar. U kunt er niets in wijzigen.  
 
Analoge ingangen 
Digitale ingangen 
Universele ingangen 
Analoge uitgangen 
Digitale uitgangen 

 
Universele ingangen zijn instelbaar als analoge of digitale ingang. De analoge en digitale ingangen 
worden hier als voorbeeld getoond. 

3.10.1 Analoge ingangen 
Hier ziet u de huidige waarden voor de analoge ingangen en uitgangen.  
 
Al1: 18.5 Buitentemp. 
Al2: 20.3 Inbl.temp. 
Al3: 28.2 Vorstgrenstemp. 
Al4: 19.9 Ruimtetemp. 

3.10.2 Digitale uitgangen 
Dit menu geeft aan of de digitale ingangen en uitgangen aan- of uitstaan. 
 
DO1: Uit TV 1/1-toeren 
DO2: Uit AV 1/1-toeren 
DO3: Aan TV 1/2-toeren 
DO4: Aan AV 1/2 -toeren 

3.11 Temperatuur 
Hier ziet u alle gemeten en gewenste waarden voor de temperatuurregeling. Het menu is zichtbaar voor alle 
gebruikers, ongeacht hun toegangsrechten. Wijzigingen aanbrengen kan echter alleen met minimaal 
Operator-rechten. 
 
De volgende menu's zijn alleen beschikbaar als de bijbehorende ingang is geactiveerd: 

3.11.1 Gewenste temperatuur inblaaslucht 
Gewenste temperatuur inblaaslucht. Dit display toont de gemeten en de gewenste temperaturen. 
 
Buitentemp: 18.4°C 
Inblaastemp 
Gem. 19.8°C Gew  
Gew: 20.0°C 

 
Submenu’s: Gewenst. 
 

Inblaastemp 
Gew. 20.0°C 

3.11.2 Gewenste inblaasluchttemperatuur met buitentemperatuurcompensatie 
Gewenste inblaasluchttemperatuur met buitentemperatuurcompensatie. Dit display toont de gemeten en de 
gewenste temperaturen en als een buitensensor is geactiveerd ook de buitentemperatuur. De informatie is 
alleen leesbaar. U kunt er niets in wijzigen. 
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Buitentemp.: 18.4 
°C Inblaastemp 
Gem: 19.8°C Gew 
Gew: 20.0°C 

 
Submenu’s: Gewenst 
 
In de bedrijfsmodus inblaasluchttemperatuur/ruimtetemperatuur en 
inblaasluchttemperatuur/retourluchttemperatuur wordt de gewenste verhouding gebruikt als de regeling voor 
de inblaaslucht actief is. 
 
Compensatie Tbui. 
-20.0°C = 25.0°C 
-15.0°C = 24.0°C 
10.0°C = 23.0°C 

 
Gebruik de acht snijpunten voor de verhouding tussen de gewenste- en de buitentemperatuur. 
 
Compensatie Tbui. 
-5.0°C = 23.0°C 
0.0°C = 22.0°C 
5.0°C = 20.0°C 

 
Tussenwaarden worden berekend met rechte lijnen tussen knikpunten. 
 
Compensatie Tbui. 
10.0°C = 19.0°C 
20.0°C = 18.0°C 

 
Gewenste waarden die lager dan het laagste knikpunt of hoger dan het hoogste knikpunt zijn 
worden berekend door verlenging van de lijn tussen de laatste twee knikpunten aan weerszijden. 
 
 
Bijvoorbeeld: bij het laagste einde wordt de gewenste waarde met 1 °C verhoogd voor elke 5 °C daling van 
de buitentemperatuur. Bij –23 °C wordt de gewenste waarde dus 25 + 0,6x1,0 = 25,6 °C. 

3.11.3 Gewenste waarde bij cascaderegeling ruimtetemperatuur 
Gewenste waarde bij cascaderegeling ruimtetemperatuur. 
 
Ruimtetemp1. 
Gemeten: 22.0°C 
Gew. 21,5 

 
In de bedrijfsmodus inblaasluchttemperatuur/ruimtetemperatuur wordt de gewenste waarde gebruikt als een 
cascaderegeling voor de ruimtetemperatuur actief is. 
 
Submenu voor het instellen van de minimale en maximale grenswaarden voor de inblaaslucht. 
 
Als cascaderegeling 
Max/min aanv. Setp. 
Max: 30.0°C 
Min: 12.0°C 

 
Als er twee ruimtesensors zijn ingesteld, ziet u ook dit menu. De regeling gebruikt de gemiddelde 
temperatuur van de twee sensors. 
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Ruimtetemp2 
Gemeten 21.8°C 

3.11.4 Gewenste waarde bij cascaderegeling retourluchttemperatuur 
Gewenste waarde cascaderegeling retourluchttemperatuur. 
 
Retourlucht temp. 
Gemeten: 21.0°C 
Gew. 21.1°C 

 
In de bedrijfsmodus inblaasluchttemperatuur/retourluchttemperatuur wordt de gewenste waarde gebruikt als 
er een cascaderegeling voor de retourluchttemperatuur actief is.  
 
Submenu voor het instellen van de minimale en maximale grenswaarden voor de inblaaslucht.  
 
Als cascaderegeling 
Max/min aanv. Setp. 
Max: 30.0°C 
Min: 12.0°C 

3.11.5 Naverwarmen/bijkoelen 
De supportfunctie wordt gebruikt als de regeling van de ruimtetemperatuur of van de retourluchttemperatuur 
is ingesteld, om een te grote temperatuurschommeling te verhinderen als de unit “Uit” staat. 
 
Naverwarmen 
Ruimtetemp voor 
Start: 15.0°C 
Stop 21.0°C 

 
“Naverwarmen” of “Bijkoelen” wordt actief als de supportfunctie is ingesteld, de bedrijfsmodus UIT is (timer 
in de stand UIT en geen verlengde looptijd) en de omstandigheden aanleiding geven tot activering van de 
supportfunctie. 
 
Bijkoelen 
Ruimtetemp voor 
Start: 30.0°C 
Stop: 21.0°C 

 
De minimale looptijd is instelbaar tussen 0 en 720 minuten (FS = 20 minuten). 

3.11.6 Vorstbeveiliging 
Waarde voor de watertemperatuur bij de sensor voor vorstbeveiliging. 
 
Vorstbeveiliging 
Gemeten: 30.9°C 

3.11.7 IJsrijping wisselaar 
Dit t menu is beschikbaar als ijsrijping van de wisselaar is ingesteld. Als de temperatuur bij de 
ijsrijpingsensor onder de ingestelde waarde daalt, wordt de ijsrijpingfunctie gestart. Die stopt zodra de 
temperatuur weer boven die waarde plus de ingestelde marge komt. 
 
IJsrijping wisselaar 
Gemeten: 11.2°C 
Gewenst: -3.0°C 
Hysteresis: 1.0°C 
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3.11.8 Controle op rendement van warmtewisselaar 
Deze functie berekent het temperatuurrendement van de warmtewisselaar in procenten als het 
uitgangssignaal naar die wisselaar meer dan 98% is en de buitentemperatuur minder dan 10 °C is. 
Voor deze functie zijn een retourluchtsensor, een afvoerluchtsensor en een buitensensor nodig. 

 
Rendementswisselaar 
Gemeten 93% 93% 

 

Bij een regelsignaal onder 98% of een buitentemperatuur boven 10 °C toont het display de waarde 0%. 

3.11.9 Recirculatie 
Recirculatie is een functie voor het verdelen van de lucht in de ruimte met behulp van de 
toevoerluchtventilator. De functie kan zelfs worden gebruikt als er niet om verwarming of koeling wordt 
gevraagd. Bij recirculatieregeling stopt de retourluchtventilator en gaat een recirculatieklep open, zodat 
de lucht door de unit kan circuleren. 
 

Stopt SAF met 
frequentieregeling en 
recirculatie: 
0.0 Pa 

 
Tijdens recirculatie biedt de drempel-TV (SAF) de mogelijkheid tijdens normaal bedrijf aan de 
toevoerluchtventilator een drempel aan de gewenste waarde toe te voegen. 
Als drukregeling actief is, wordt de drempel in Pa ingesteld. Als doorstromingsregeling actief is, wordt de 
drempel in m3/h ingesteld. Bij handmatige bediening wordt de drempel in % ingesteld. 
 
Temp. Setpoint als 
recirculatie (toevoer/ 
retour/ruimte)  
18. 0°C 

3.12  Extra regeling 
Afzonderlijke extra temperatuurregeling voor de bediening van bijvoorbeeld na-verwarmingseenheden. 
Deze schakeling is instelbaar voor verwarming of voor koeling. 
 
Extra unit 
Gemeten: 21.2°C 
Gewenst: 20.0°C 

3.13 Luchtregeling 
Dit menu is alleen beschikbaar bij toepassing van frequentie gestuurde ventilatoren. De beschikbare 
menu's zijn afhankelijk van de gekozen ventilatorregeling. 

3.13.1 Drukregeling TV (Zie vergelijkbare menu’s bij AV) 
Gewenste waarde drukregeling. Hier staan de gemeten en de gewenste waarden. De informatie is alleen 
leesbaar. U kunt er niets in wijzigen. 
 
Drukmeting TV 
Gemeten: 480 Pa 
Gew: 490 Pa   

 
Submenu met gewenste waarden voor normale snelheid (1/1) en lage snelheid (1/2). 
 
Drukmeting TV 
Gew 1/1: 490 Pa 
Gew ½: 300 Pa 
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Submenu buitentemperatuurcompensatie. Aan de gewenste waarde voor de drukregeling kan een van de 
buitentemperatuur afhankelijke compensatie worden toegevoegd. Die compensatie is instelbaar voor alleen 
de toevoerluchtventilator of voor beide ventilatoren. 
 
Compensatie Tbui. 
-20°C = -50 Pa 
10°C = 0 Pa 
Gem comp: -5 Pa 

3.13.2 Doorstromingsregeling TV (Zie vergelijkbare menu’s met AV) 
Gewenste waarde doorstromingsregeling. Hier staan de gemeten en de gewenste waarden. De informatie is 
alleen leesbaar. U kunt er niets in wijzigen. 
 
Flow control SAF 
Gemeten: 1800 
m3/h Gew: 2000 
m3/h  

 
Submenu met gewenste waarden voor normale snelheid (1/1) en lage snelheid (1/2). 
 
Flow control SAF Gew 
1/1: 2000 m3/h Gew 1/2: 
1000 m3/h 

 
Submenu buitentemperatuurcompensatie. Aan de gewenste waarde voor de drukregeling kan een van de 
buitentemperatuur afhankelijke compensatie worden toegevoegd. Die compensatie is instelbaar voor 
alleen de toevoerluchtventilator of voor beide ventilatoren. 
 
Compensatie Tbui. 
-15 °C = -200.0 m3/h 
10 °C = 0.0 m3/h 
Gem comp=  0.0 m3/h 

3.13.3 Handmatige frequentieregeling TV (Zie vergelijkbare menu’s met AV) 
Gewenste waarde vast uitgangssignaal. Hier staan de gemeten en de gewenste waarden. De informatie is 
alleen leesbaar. U kunt er niets in wijzigen. 
 
Frequentieregeling 
handbediend TV 
Uitgang: 75%  

 
Submenu met gewenste waarden voor normale snelheid (1/1) en lage snelheid (1/2). 
 
Frequentieregeling 
handbediend TV 
Uitgang 1/1: 75% 
Uitgang ½: 50% 

 
De gewenste waarde is een percentage van het volledige uitgangssignaal. 100% = uitgangssignaal van 10 V. 
 
Submenu buitentemperatuurcompensatie. Aan de gewenste waarde voor de drukregeling kan een van de 
buitentemperatuur afhankelijke compensatie worden toegevoegd. Die compensatie is instelbaar voor 
alleen de toevoerluchtventilator of voor beide ventilatoren. 
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Buitencomp. uitg.  
-20°C = -40% 
10°C = 0% 
Gem comp = 0% 

3.13.4 CO2 / VOC 
In gebouwen met een wisselende bezettingsgraad kan de ventilatorsnelheid worden geregeld afhankelijk 
van de luchtkwaliteit, die wordt gemeten door een CO2/VOC-sensor. 
 
CO2 
Gemeten: 782ppm 
Gew 1000ppm 

3.13.5 Vochtregeling 
Dit menu is alleen beschikbaar als de functie vochtregeling is ingesteld. 

3.13.6 Kamervochtigheidssensor 
De vochtigheidsregeling is instelbaar op bevochtiging of ontvochtiging of op een combinatie van beide. 
 
Ruimtevochtigheid 
Gemeten: 51.9% RH 
Gew: 50.0% RH 

3.13.7 Kanaalvochtigheidssensor 
Een kanaalvochtigheidssensor wordt alleen gebruikt voor vochtbeperking tot een maximale waarde. 
 
Kanaalvochtigheid 
Gemeten: 72.2% RH 
Max. grens: 80% RH 
Hyst.:20.0% RH 

3.14 Tijdsinstellingen 

3.14.1 Algemeen 
 
Een Webbased regelaar heeft een klok die voor een heel jaar instelbaar is. Daarom kan een weekschema 
inclusief vakantieperioden voor een heel jaar vooruit worden ingesteld. De klok schakelt automatisch om 
tussen de zomer- en wintertijd. 
 
Tijd/Datum 
Timer normale snelh. 
Timer lagere snelh. 
Verlengde looptijd 
Timer uitgang 1  
Timer uitgang 2  
Timer uitgang 3  
Timer uitgang 4  
Timer uitgang 5  
Vakantie  

 
Afzonderlijke instellingen per weekdag en speciale vakantieschema's. Er zijn 24 afzonderlijke 
vakantieperioden instelbaar. Voor een vakantie is een periode van 1 tot 365 dagen 
instelbaar. Vakantieschema's krijgen voorrang boven andere schema's. 
  



 

Pagina 16 van 24 
 

Voor elke dag zijn twee afzonderlijke bedrijfsperioden instelbaar. Voor ventilatoren met twee snelheden 
en drukgestuurde ventilatoren zijn er afzonderlijke dagschema's voor normale snelheid en lage snelheid, 
elk met maximaal twee draaitijden. 
 
Maximaal 5 digitale uitgangen zijn geschikt voor stuursignalen van een timer. Elke uitgang met eigen 
weekschema's met twee draaitijden per dag. Alleen de geconfigureerde uitgangen worden zichtbaar. 

3.14.2 Tijd/datum 
In dit menu kunt u de tijd en de datum instellen. De tijd wordt in de 24-uurs notatie getoond. De datum 
verschijnt in de opzet JJ:MM:DD. 
 
Tijd: 18:21 
Datum: 09:06:10 
Weekdag: Maandag 

3.14.3 Timer normale snelheid 
Er zijn 8 verschillende instelmenu's, waarvan eentje per weekdag en een extra voor vakanties. 
Vakantieschema's krijgen voorrang boven andere schema's. 
 
Normale snelheid 
Maandag 
Per 1: 07:00 – 16:00 
Per 2: 00:00 – 00:00 

 
Voor een draaitijd van 24 uur stelt u een periode in van 00:00 – 24:00. Als u een eerder ingestelde periode 
wilt opheffen, stel dan 00:00 – 00:00 in. Als u voor een bepaalde dag beide perioden op 00:00 – 00:00 zet, 
dan draait de unit die dag niet op normale snelheid. 
 
Wilt u dat een unit van een dag naar de volgende doordraait, bijvoorbeeld van maandag 22:00 uur tot 
dinsdag 09:00 uur, dan stelt u die perioden 
verdeeld over beide dagen in. Eerst maandag 22:00 – 24:00.... 

Normale snelheid 
Maandag 
Per 1: 07:00 – 16:00 
Per 2: 22:00 – 24:00 

 
... en vervolgens dinsdag 00:00 – 09:00. 
 
Normale snelheid 
Dinsdag 
Per 1: 00:00 – 09:00 
Per 2: 00:00 – 00:00 

3.14.4 Timer lagere snelheid 
Deze instellingen worden bij ventilatoren met één snelheid genegeerd.  
 
Lagere snelheid 
Zondag 
Per 1: 10:00 – 16:00 
Per 2: 00:00 – 00:00  

 
Als perioden met normale snelheid en lage snelheid elkaar overlappen, krijgt de periode met 
normale snelheid voorrang.  
 
Er zijn 8 verschillende instelmenu's, waarvan eentje per weekdag en een aantal schema's. Voor een 
draaitijd van 24 uur stelt u een periode in van 00:00 – 24:00. Als u een ingestelde periode wilt 
opheffen, stel dan 00:00 – 00:00 in. Als u voor een bepaalde dag beide perioden op 00:00 – 00:00 
zet, dan draait de unit die dag niet op de lagere snelheid. 
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3.14.5 Verlengde looptijd 
Met digitale ingangen kunt u de unit dwingen te starten, zelfs als de bedrijfsmodus volgens de timer op dat 
moment “Uit” moet zijn. 
 
Verlengde looptijd 
60 min 
Tijd bij verlenging 
0 min 

 
Voor ventilatoren met twee snelheden en druk-gestuurde ventilatoren kunnen normaal gesproken 
ingangen voor normale en voor lagere snelheid worden gebruikt. 
 

De unit draait gedurende de ingestelde tijd. Als de draaitijd op 0 is ingesteld, draait de unit zolang de 
digitale ingang gesloten blijft. 

3.14.6 Timeruitgangen 1…5 
Er zijn maximaal 5 digitale uitgangen geschikt voor de stuursignalen van een timer. Alleen de 
geconfigureerde uitgangen worden zichtbaar. Elke uitgang met eigen weekschema's met twee 
draaitijden per dag. 
 
Timer uitgang2 
Woensdag 
Per 1: 05:30 – 08:00 
Per 2: 17:00 – 23:00  

 
Elke timeruitgang heeft 8 verschillende instelmenu's, waarvan eentje per weekdag en een extra voor 
vakanties. Vakantieschema's krijgen voorrang boven andere schema's. 
 
Als de recirculatiefunctie is ingesteld, kan timeruitgang 5 worden gebruikt voor het starten/stoppen van 
de recirculatiefunctie. 

3.14.7 Vakanties 
U kunt per jaar 24 afzonderlijke vakantieperioden instellen. Een vakantieperiode kan elk gewenst aantal 
dagen lang zijn. De datum heeft de notatie MM:DD. 
 
Vakantie (mm:dd) 
1: 01:01 – 02:04 
2: 09:04 – 12:04 
3: 01:05 – 01:05 

 
Als de huidige datum in een vakantieperiode valt, gebruikt de planner de instellingen voor de weekdag 
“holiday”. 

3.15 Toegangsrechten 
Er zijn toegangsrechten op vier niveaus. Normaal heeft de minste toegangsrechten en vereist geen 
aanmelding. Daarna volgen de niveaus Operator, Service en Systeem, waarvan Systeem de meeste 
rechten biedt. De keuze voor een toegangsniveau bepaalt welke menu's zichtbaar worden en ook welke 
instellingen u in die menu's kunt wijzigen. 
 
Met het basis toegangsniveau kunt u alleen een andere bedrijfsmodus kiezen en kunt u een beperkt aantal 
menu's alleen bekijken. 
 

Het Operator-niveau geeft toegang tot alle menu's behalve Configuratie en uitgangen en Systeem van het 
Configuratie-menu. 
 
Inloggen 
Uitloggen 
Wijzig wachtwoord 
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Druk in het opstartdisplay een aantal malen op PIJL OMLAAG tot de markering bij de regel Toegang staat. 
Druk dan op PIJL NAAR RECHTS. 

3.15.1 Aanmelden 
In dit menu kunt u zich bij elk gewenst niveau toegangsrechten aanmelden (log in) door de juiste 4-
cijferige code in te voeren. Het aanmeldmenu verschijnt ook als u probeert toegang te krijgen tot een 
menu of een functie waarvoor hogere toegangsrechten nodig zijn dan u momenteel hebt. 
 

Inloggen 
Wachtwoord: **** 
Huidig niveau: geen 

 
Druk op de OK-knop. Dan verschijnt een cursormarkering op de eerste cijferpositie. Druk een aantal malen 
op PIJL OMHOOG tot het juiste cijfer verschijnt. Druk op PIJL NAAR RECHTS om naar de volgende 
positie te gaan. Herhaal dit tot alle vier de cijfers van de code zijn opgegeven. Druk vervolgens ter 
bevestiging op OK. Korte tijd later verschijnt op de regel “Huidig niveau” het nieuwe toegangsniveau. Druk 
op PIJL NAAR LINKS om het menu te sluiten. 

3.15.2 Afmelden 
Gebruik dit menu om u af te melden (log uit) bij het huidige niveau en naar het basisniveau zonder 
aanmelding te gaan. 
 
Uitloggen? 
Nee 
Huidig niveau: Systeem 

3.15.3 Automatisch afmelden 
In de toegangsniveaus Operator, Service of Systeem wordt de gebruiker na een bepaalde periode 
inactiviteit automatisch afgemeld en wordt het Normaal-niveau geactiveerd. Die periode is vooraf instelbaar. 

3.15.4 Wachtwoord wijzigen 
U kunt alleen het wachtwoord wijzigen van toegangsniveaus die lager zijn dan het momenteel actieve 
toegangsniveau. 
 
Wijzig wachtwoord voor 
Niveau: Operator 
Nieuw.**** 
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4 Andere functies 

4.1 Alarmafhandeling 
Bij een alarm gaat de rode Alarm-LED op het voorpaneel van units met een display knipperen. Die LED 
stopt pas met knipperen als er geen onbevestigde alarmmeldingen meer zijn. 
 
Elk alarm wordt in een alarmoverzicht vastgelegd. Dat overzicht toont het alarmtype, de datum en de tijd van 
het alarm en de alarmklasse (A, B of C). 
 
U kunt het alarmoverzicht openen door het indrukken van de alarmtoets in het voorpaneel. Dat is de toets 
met de rode bovenkant. 
 
Sensorfout Inblaastemp 
24 Aug 10:43 Class:B 
Reset  
 
Als er twee of meer alarmmeldingen zijn, staan er rechts in het display verticale pijltjes. Gebruik de toetsen 
PIJL OMHOOG/OMLAAG om de andere alarmen te bekijken.  
 
Linksonder in het display staat de status van het getoonde alarm. Die regel is leeg als het om een actief en 
nog niet bevestigd alarm gaat. De tekst “Reset” betekent dat er al een reset voor het alarm is uitgevoerd. 
“Bevestigd” of “Geblokkeerd” betekent dat het alarm is bevestigd, nog actief is of is geblokkeerd. 
 
U bevestigt een alarm door het indrukken van OK. Daarna kunt u kiezen uit bevestigen of blokkeren van 
het alarm. Een bevestigd alarm blijft in het overzicht tot er een reset op het alarmsignaal is uitgevoerd. 
 
Een geblokkeerd alarm blijft in het overzicht tot er een reset op het alarm is uitgevoerd en de blokkering is 
opgeheven. Zolang de blokkering actief is worden geen nieuwe alarmmeldingen van hetzelfde type 
geactiveerd. 
 
Het blokkeren van een alarm kan gevaar inhouden. Daarom heeft u voor het blokkeren een hoog 
niveau van toegangsrechten nodig. 
 
Alarmen van klasse A of B activeren alarmuitgangen als die zijn ingesteld. Alarmen van klasse activeren 
geen alarmuitgangen. Een alarm van klasse C verdwijnt uit het overzicht na de reset op het alarmsignaal, 
ook als het alarm niet is bevestigd. 

4.2 Vrije tekst 
Als u in het opstartmenu één keer op PIJL NAAR RECHTS drukt, volgt een menu waarin een zelf 
opgestelde tekst kan worden getoond. Met die tekst kunt u informatie over het bedrijf of het telefoonnummer 
van de servicedienst e.d. weergeven. De eenvoudigste methode voor tekstinvoer is de De software tool, 
maar het kan ook met de toetsen. Er zijn 4 regels van elk 20 tekenposities beschikbaar. 

4.3 Revisienummers 
Als u in het startmenu twee keer op PIJL NAAR RECHTS drukt, verschijnt een display met het 
revisienummer en een ID-nummer. 

4.4 Taal 
Als u in het opstartmenu drie keer op PIJL NAAR RECHTS drukt, volgt een menu waarin u een 
andere displaytaal kunt kiezen. 
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De taalbestanden zijn opgeslagen in een toepassingsgeheugen en worden naar het werkgeheugen 
gekopieerd. Als u via De software tool een Webbased regelaar hebt voorzien van een nieuwere 
programmaversie dan de revisie van de fabrikant, kunt u geen taalbestanden vanuit het 
toepassingsgeheugen downloaden. Dit sluit het risico uit dat de taalbestanden niet compatibel zouden 
zijn met die nieuwste versie. Daarom kunt u alleen kiezen uit de twee talen die u met de software tool 
hebt gedownload. 

4.5 Indicatie-LED’s 
In de hoek linksboven op de controller staat statusindicatie. Op bedieningseenheden met een 
display bevinden de LED's voor alarmindicatie en modusaanpassing zich bij de toetsen. 

4.5.1 Statusindicatie 
Symbool Kleur Betekenis 
Tx Groen Poort 1, verzenden 
Rx Groen Poort 1, ontvangen 
Serv (Lon-modellen) Geel Service-LED LON, in bedrijf stellen 
LAN (Web-
modellen) 

Geel / Groen Groen: verbonden met andere 
netwerkapparatuur 
Knippert groen: netwerkverkeer 
Knippert geel: voor identificatie 

P/B (Power/Batterij) Groen / 
Rood 

Voeding ingeschakeld / Batterijfout 

 

Modellen met 
 

  

 Rood Alarmindicatie 
 Geel Modus wijzigen 

4.6 Batterij vervangen 
In een Webbased regelaar bevindt zich een batterij zodat het geheugen en de realtime klok ook bij 
een stroomstoring blijven werken. 
 
Als het alarm ”Internal Battery” optreedt en de batterij-LED rood oplicht, is de batterij bijna leeg en moet 
deze worden vervangen. Dankzij de lading in een condensator blijft de bedieningseenheid ook zonder 
voedingsspanning nog minimaal 10 minuten werken. 
 
Laat het vervangen van de batterij over aan deskundige servicetechnici, want er is kennis voor nodig 
over bescherming tegen statische ontlading en over het demonteren en openen van de eenheid. 
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Ruimte voor notities: 
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Ruimte voor notities: 
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Ned Air te Kampen is toonaangevend fabrikant van luchtbehandeling- en warmteterugwinsystemen. Naast het 
uitgekiende leveringsprogramma, zet Ned Air haar kennis van luchtbehandeling, koel- en regeltechniek graag in voor 
het leveren van maatwerk. Onze producten worden in vele sectoren toegepast van scholen, kantoren en restaurants tot 
scheepvaart, defensie en tuinbouw. 
 
Ned Air heeft meerdere buitenlandse verkoopkantoren en is een dochter van het Duitse beursgenoteerde Centrotec 
Sustainable AG. 
 
Ned Air bv 
Constructieweg 49 
8263 BC Kampen 
 
T 038 33 70 833 
F 038 33 22 750 
E info@nedair.nl 
I  www.nedair.nl 
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