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1. AANSLUITEN VAN HET SYSTEEM
Wanneer u het systeem inschakelt (stroom op het apparaat zet) zal het systeem direct in alarm gaan, omdat het systeem
niet weet of de stroom is uitgevallen, of omdat het systeem pas nu geactiveerd is.
Voor het systeem in bedrijf kan worden gesteld, moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan.
Zo niet, BLIJFT HET APPARAAT UITGESCHAKELD!
• PLC onder spanning en in de RUN.
• Het aircobeveiligingscontact moet zijn angesloten (de airco-ingang is doorverbonden bij eerste ingebruikname), lusje

kan worden verwijderd en het beveiligingscontact van de airco moet daar op zijn aangesloten (vraag eventueel
uw leverancier).
• De SenseAir Temperatuur/Co2/RLV meter moet zijn aangesloten.

Het systeem geeft het volgende scherm weer:

1.1 OPSTARTEN VAN HET SYSTEEM
Om het systeem op te starten, moet op één van de witte drukknoppen op het systeem (bijv. temp + of temp-)
worden gedrukt.
Hierna verschijnt gedurende 5 seconden het volgende scherm:

Hierna is het systeem ‘in bedrijf’.
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1.2 WANNEER HET SYSTEEM NIET OPSTART
Onder bepaalde condities is het onwenselijk dat het systeem niet opstart, omdat dit schadelijke
gevolgen voor het systeem of de omgeving kan hebben. Wanneer dit het geval is, bekijkt u hoofdstuk 3.1.

1.3 STATUS- EN INSTELSCHERMEN
Status schermen S1 en S2 worden om beurt weergegeven indien er gedurende 2 minuten geen
bediening via de drukknoppen heeft plaatsgevonden.

Men kan naar de diverse statusschermen (S3 t/m S7) dubbel navigeren door op de bijbehorende
knoppen te drukken. Functie omhoog (drukknop aan de bovenzijde indrukken) en functie naar
beneden (drukknop aan onderzijde indrukken)
Via een webpagina op het IP-adres van de PLC kunnen deze schermen op afstand ook worden uitgelezen.
Om op de PLC via een webpagina in te loggen, moet het wachtwoord (logo) worden ingevoerd.
Let op, wanneer u vanaf een andere locatie dan waar het systeem staat wilt inloggen,
moeten er poorten op de internet modem worden geopend.
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2 INSTELLEN VAN DE GEWENSTE WAARDES
In het systeem kunnen de gewenste waardes voor de volgende metingen worden ingesteld:
- Co2-waarde (in PPM)
- R(elatieve)V(ochtigheid)-dag (in %)
- RV-nacht (in %)
- Temperatuurbeveiliging (in Graden Celcius (°C))
- Lichtsterkteregeling (in %)
De ingestelde waardes zijn afhankelijk van de status van de (externe) schakelklok en kent het dagregime
(lampen aan) en nachtregime (lampen uit).
Nu het systeem is opgestart kunnen deze waardes worden aangepast door de betreffende externe
drukknoppen OP en NEER te bedienen.
Het scherm van de PLC wisselt automatisch naar het juiste scherm en toont direct de waarde die u aanpast.
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2.1 DAG / NACHT SCHAKELING
Het instellen van dag-of nachtschakeling is afhankelijk van de instelling van de klok.
Hieronder het verschil tussen het dag-en nachtscherm.

De acties voor de dag (lampen aan) zijn:
• Activeren CO2-injector regeling
• Activeren temperatuur/lichtsterkte regeling
• Activeren RH-regeling voor dagbedrijf (bevochtigen)

De acties voor de nacht (lampen uit) zijn:
• Deactiveren CO2-injectorregeling
• Deactiveren temperatuur/lichtsterkteregeling
• Activeren RH-regeling voor nachtbedrijf (ontvochtigen)
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2.2 CO2-REGELING
De Co2-regeling zal automatisch, door middel van de aangesloten Co2-injector, het gewenste Co2-gehalte in
de lucht bijsturen.
De Co2-regeling maakt gebruik van 3 elementen van de PLC.
Voor de bediening:
- Drukknop – Gewenste Co2 stappen van 10, +/Voor meting:
- Gemeten Co2 0-2000 ppm
In/uit schakelen co2:
- Co2-injector (aan/uit)
Co2-informatie wordt weergegeven in scherm S3:

De CO2-injector zal alleen functioneren op basis van de DAG-instelling van de schakelklok (lampen aan).
De injectoruitgang wordt AAN en UIT geschakeld volgens onderstaand regime
- AAN Indien de gewenste Co2-waarde nog niet bereikt is
- UIT Indien de gewenste Co2-waarde bereikt is, óf het meetsignaal is verstoord (zie 2)
Op het display wordt de actuele status van de uitgang getoond door de tekst;
- CO2 Inj. AAN
Of
- CO2 Inj. Uit
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2.2.1 DE CO2 WAARDE INSTELLEN
U kunt de GEWenste Co2-waarde instellen door middel van de knoppen ‘Gewenste Co2 +’ en
‘Gewenste Co2 –‘. De ingestelde Co2 waarde is alleen geldig wanneer de lampen AAN zijn (dagregime).

2.2.2 BEWAKING OP ONDERGRENS CO2-SENSOR
De ondergrens van de gemeten Co2-waarde wordt bewaakt op een minimale waarde (100ppm).
Waardes lager dan 100ppm komen onder normale omstandigheden niet voor en wanneer de sensor een lagere waarde
meet dan 100ppm is er vrijwel zeker sprake van een kalibratiefout in de SenseAir meter. Wanneer de gemeten waarde
‘0ppm’ is, is er waarschijnlijk sprake van een draadbreuk, of is de sensor in het geheel niet aangesloten (in dit geval zal het
systeem als geheel niet opstarten, zie hoofdstuk 3).
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2.3 LICHTSTERKTE REGELING
De lichtsterkteregeling zorgt er voor dat de temperatuur nooit te hoog kan oplopen. Wanneer wordt gedetecteerd dat
de maximaal gewenste temperatuur wordt overschreden, zal de lampsterkte automatisch teruglopen, net zo lang tot de
temperatuur weer op gewenst niveau is. Wanneer echter de temperatuur dusdanig hoog is dat het systeem genoodzaakt
is de lampen volledig uit te schakelen, kan dit een blokkade van het systeem tot gevolg hebben, omdat er waarschijnlijk
een ongewenste situatie in de beheerste ruimte is opgetreden. Wanneer deze beveiliging is opgetreden moet het systeem
handmatig opnieuw worden opgestart.
De lichtsterkteregeling maakt gebruik van 4 elementen in de PLC.
Voor de bediening:
- Drukknop – Gewenste Lichtsterkte + of - (5 stappen 50, 70, 90, 100, 115%)
- Drukknop – Gewenste max. temperatuur + of - (stappen van 1,0 °C)
Voor meting/schakeling:
- Gemeten Temperatuur 0-50 Graden Celsius
- Lampsterktesturing 0-115%

2.3.1 HET INSTELLEN VAN DE LICHTSTERKTE
De lichtsterkteregeling is alleen actief op basis van het dagregime (lampen aan) en kan worden ingesteld middels
de drukknoppen ‘Temperatuur +’ (om de gewenste waarde omhoog bij te stellen) en ‘Temperatuur – ‘ (om de gewenste
waarde omlaag bij te stellen).
De regeling bestaat uit 5 stappen en stap 0 (uit) welke om de 10 minuten worden op- of
neergeregeld afhankelijk van de gewenste en ACTuele temperatuur:
- Stap 0: lampsterktesturing 0%
- Stap 1; lampsterktesturing 50%
- Stap 2: lampsterktesturing 70%
- Stap 3: lampsterktesturing 90%
- Stap 4: lampsterktesturing 100%
- Stap 5: lampsterktesturing 115%
Nadat het nacht (lampen uit) geweest is, of wanneer het systeem opnieuw is opgestart na een spanningsval, zal het
licht vanaf stap 1 omhoog worden geregeld naar stap 5. Stap 5 is de normale situatie (tenzij handmatig bijgesteld).
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2.3.2 TEMPERATUUR BEVEILIGINGS BLOKKADE
Het systeem is uitgerust met een Temperatuur Beveiligings Blokkade

Zoals eerder beschreven zal aan de hand van een te hoge temperatuurmeting, het systeem de lamp
intensiteit stapsgewijs af laten nemen. Wanneer de temperatuurregeling meer dan 30 minuten in
stap 0 (lamp uit) komt wordt de werking geblokkeerd.
Een alarmmelding wordt dan weergegeven op het display. Deze melding wordt getoond door;
• Al.Tmp1. ……… (geen alarm)
• Al.Tmp1. BLOK.REG (alarm aanwezig)

Indien de blokkering actief is, zal de lampsterktesturing op 0% worden geschakeld (lamp uit) en ook
niet meer vanzelf aangaan. Om het systeem weer in gebruik te brengen, moet het systeem worden gereset.
Het resetten vindt plaats door:
• Op de drukknoppen ‘gewenste temperatuur + of –‘ te drukken
• Of zodra de nachtcyclus actief is.
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2.3.3 LAMPSTERKTE TERUG REGEL ALARM
Het is belangrijk te weten dat het systeem de lampsterkte door een te hoge omgevingstemperatuur
heeft teruggeregeld. Hiervoor is het systeem uitgerust met het Lampsterkte Terug Regel Alarm.

Wanneer de temperatuurregeling 2 maal in 24 uur wordt teruggeregeld zal een alarmmelding
worden weergegeven op het display. Deze melding wordt getoond door:
• Al.Tmp2. ……… (geen alarm)
• Al.Tmp2. MAX.NEER (alarm aanwezig)

Het alarm wordt gereset door:
• Op de drukknoppen ‘Gewenste Lichtsterkte +’ of ‘Gewenste Lichtsterkte –‘ te drukken

Of
• Wanneer de nachtcyclus actief is (geweest).

In scherm S7 geeft de waarde achter #Alarm: aan hoe vaak de lichtsterkte door het systeem is teruggeregeld.
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2.4 RELATIEVE VOCHTIGHEIDS REGELING
Middels een aangesloten luchtbevochtiger en luchtontvochtiger zal het systeem de gewenste
relatieve luchtvochtigheid tijdens de nacht (lamp uit) en dag (lamp aan) naar een voor ingestelde
waarde bijsturen.
De aangesloten luchtbevochtiger zal uitsluitend in bedrijf zijn tijdens het dagregime (lamp aan).
De aangesloten luchtontvochtiger zal uitsluitend in bedrijf zijn tijdens het nachtregime (lamp uit).
De Relatieve Vochtigheids regeling maakt gebruik van 4 elementen in de PLC.
Voor de bediening:
- Drukknop – Gewenste RV-dag (bevochtigen) (stappen van 1, +/-)
- Drukknop – Gewenste RV-nacht (ontvochtigen) (stappen van 1, +/-)
Voor meting/schakeling:
- Stopcontactuitgang - Luchtbevochtiger (dag) (aan/uit)
- Stopcontactuitgang - Luchtontvochtiger (nacht) (aan/uit)
De gewenste Relatieve Vochtigheid moet apart worden ingesteld voor het dagregime (lamp aan) en
voor het nachtregime (lamp uit).

2.4.1 RELATIEVE LUCHTVOCHTIGHEIDS REGELING DAG REGIME (LAMP AAN)
Wanneer het dagregime actief is (lamp aan) en de Gewenste RV Dag + of – knop wordt ingedrukt,
wordt het volgende scherm weergegeven:

Op het scherm wordt de actuele status van de uitgang getoond door de tekst;
- BEVOCHT Uit
of
- BEVOCHT AAN
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De luchtbevochtiger zal alleen functioneren als het systeem in bedrijf is, de schakelklok het
dagregime heeft ingeschakeld (lamp aan) en wordt zelfstandig IN- en UIT-geschakeld.
- De bevochtiger schakelt aan indien 10 minuten of meer de gewenste RV 5% of meer LAGER is dan de gewenste RV.
- De bevochtiger schakelt uit indien 10 minuten of meer de gewenste RV 5% of meer HOGER is dan de gewenste RV.

2.4.2 RELATIEVE LUCHTVOCHTIGHEIDS REGELING NACHTREGIME (LAMP UIT)
Wanneer het nachtregime actief is (lamp uit) en de Gewenste RV Dag + of – knop wordt ingedrukt,
wordt het volgende scherm weergegeven:

Op het scherm wordt de actuele status van de uitgang getoond door de tekst;
- ONTVOCHT Uit
of
- ONTVOCHT AAN
De luchtontvochtiger zal alleen functioneren als het systeem in bedrijf is de schakelklok het nacht
regime heeft ingeschakeld (lamp uit) en wordt zelfstandig IN- en UIT-geschakeld.
- De ontvochtiger schakelt aan indien 10 minuten of meer de gewenste RV 5% of meer HOGER is dan de gewenste RV.
- De ontvochtiger schakelt uit indien 10 minuten of meer de gewenste RV 5% of meer LAGER is dan de gewenste RV.
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3 OVERZICHT ALARM REGELINGEN
Er kan een aantal alarmen actief zijn in het systeem:
• Geen spanning op het systeem of PLC niet in RUN.
• Gedetecteerde spannings(uit)val
• Indien er geen spanning op het systeem staat, kan dit worden veroorzaakt door het fasebewakingsrelais.
• Alarmstoring airco (of airco niet aangesloten)
• Alarm minimale waarde CO2-sensor (<100PPM)
• Geen kabel of draadbreuk naar de aangesloten T/Co2/RV sensor
• Alarm temperatuur regeling geblokkeerd door maximaal terug te regelen (0%)
• Alarm temperatuur regeling te vaak ingegrepen (groter of gelijk aan 2 maal)

Op de PLC is een alarmuitgang, waarmee een extern alarm kan worden geactiveerd, bijvoorbeeldeen gsm alarmmelder.
Wanneer het scherm WIT (op de PLC GROEN) is alles goed (geen alarm).
Wanneer het scherm ORANJE is, is er een alarm en is het uitgaande PLC-contact verbroken.
Op deze manier kan dus een extern alarm worden geactiveerd.
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3.1 ALS HET SYSTEEM NIET OPSTART.
Het systeem zal niet opstarten en een geel gekleurd scherm blijven weergeven, wanneer zich één of meer van de
volgende condities zich voordoet.

3.1.1 AIRCONDITIONER NIET OF NIET JUIST AANGESLOTEN
Het aircobeveiligingscontact MOET zijn aangesloten. Wanneer het systeem wordt geleverd, is dit beveiligingscontact doorverbonden. Dit lusje kan worden verwijderd waarna de airco hier op moet worden aangesloten.
(vraag eventueel uw leverancier).
Het scherm van de PLC laat permanent het volgende scherm zien:

3.1.2 SENSEAIR METER NIET OF NIET JUIST AANGESLOTEN, OF ONMOGELIJKE
WAARDEN ONTVANGEN
Wanneer het systeem een draadbreuk naar de sensor detecteert, of wanneer geen sensor is aangesloten, zal
het systeem niet opstarten. Ook wanneer de ontvangen waarden onlogisch zijn (bijv. onmogelijk lage Co2-waardes, minder
dan 100ppm door een verkeerd gekalibreerde sensor) zal het systeem niet opstarten.
De ontvangen waardes worden in dit scherm getoond en kunnen een indicatie zijn van het probleem,
bijvoorbeeld:
- Eén van de 3 waardes (vocht/Co2/Temp) is 0.0: waarschijnlijk een draadbreuk
- Álle 3 waardes (vocht/Co2/Temp) is 0.0: waarschijnlijk geen sensor aangesloten
- Co2-waarde is lager dan 100ppm: waarschijnlijk onjuist kallibratie
Het scherm van de PLC laat, tot het probleem is verholpen, permanent het volgende scherm zien:
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