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Waarschuwingen

Dit product mag onder geen voorwaarden gedemonteerd worden. Alleen daartoe gemachtigde monteurs zijn 
bevoegd dit product  te demonteren en te repareren.
Het negeren van deze waarschuwing kan leiden tot brand, elektrische schok of letsel.

Installeer dit product niet in een gekoeld magazijn, zwembad of andere locatie waar temperatuur en 
vochtigheid aanzienlijk afwijken van de normale binnenlucht. (Negeren van deze waarschuwing kan leiden tot 
elektrische schok of storing.)
Installeer dit product niet waar het direct aan regen wordt blootgesteld.(Negeren van deze waarschuwing kan 
leiden tot elektrische schok of storing.)
Installeer dit product niet in een ruimte waar zuur, alkalische damp of dampen van organische oplosmiddelen, 
verf of ander giftig gas aanwezig zijn, gas dat bijtende componenten bevat of hoge concentraties vettige 
rook.(Negeren van deze waarschuwing kan niet alleen leiden tot storing maar ook tot brand, vermogensverlies 
en elektrische schok.)
Gebruik dit product niet buiten het bereik van de nominale spanning en controlecapaciteit.

Installeer dit product in een omgeving waar de temperatuur ligt tussen de -10 en +40 graden Celsius en de 
relatieve vochtigheid minder dan 60% is. Mocht er condensatie plaatvinden, verwarm dan verse buitenlucht 
d.m.v. een kanaal voor verwarmer. Pas bij de WTU- EC-TA serie altijd een voorverwarmer toe.
Kies een geschikte, stevige plaats om het product te installeren en doe dit nauwkeurig en veilig. Gebruik de 
aangewezen elektrische draden voor de aansluitingen op de controller en verbindt de draden stevig zodat ze 
niet los kunnen raken.(Het niet goed aansluiten kan leiden tot brand.)
Bij het plaatsen van metalen kanalen door houten gebouwen bekleed met metalen platen, draadlatten of 
ander metaal, moeten deze kanalen zodanig geplaatst worden dat ze geen elektrisch contact maken met 
metalen platen of enig ander metaal. (Stroomlekkage kan ontbranding veroorzaken).
De buitenkanalen moeten op afschot, naar buiten gericht en correct geïsoleerd worden. (regenwater kan 
brand of schade veroorzaken)
Tijdens de installatie moet men handschoenen dragen. (Het negeren van deze waarschuwing kan leiden tot 
letsel).

Bevestig het product solide aan het aarde contact. (Storing of stroomlekkage kan een elektrische schok 
veroorzaken).

Bij geen gebruik van randaarde netsnoer: Een werkschakelaar met een minimale opening van 3 mm tussen de 
contacten is  minimaal benodigd  om de voeding veilig te kunnen uitschakelen.

Opmerking: Een installatie welke niet overeenkomstig de installatie-en bedieningsvoorschriften is geïnstalleerd, valt buiten de 
garantie.

Verboden

!
Waarschuwing

_____
_

___
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Controleer of de unit spanning heeft en dat deze geaard is!

Controleer of de elektriciteitskabels de juiste diameter hebben! 

Controleer of de kabels aan het bedieningspaneel zijn afgeschermd (magneetveld) en 
dat ze geaard zijn. Als dit niet het geval is moet u deze vervangen.

Zorg dat de luchtfilters schoon zijn en dat deze de luchtstroom niet 
blokkeren.

Controleer of er een condensaansluiting op het apparaat aanwezig is en of hierin 
geen verstopping zit. Maak zo nodig schoon! (alleen TA versie)
Zorg ervoor dat de gewapende slang onder afschot is geplaatst.

Controleer of de elektrische aansluitingen van de unit correct volgens de voorschriften 
zijn uitgevoerd en er geen onjuiste aansluiting is (draadschema).

Bij koude weersomstandigheden kan er rijp op de wisselaar ontstaan. 
Gebruik een elektrische voorverwarmer voor de luchttoevoer van de unit om de 
temperatuur op -7 graden en hoger te krijgen (E-serie) of 0 graden voor de TA serie.

Zorg er voor dat na het installeren van de unit deze niet abnormaal veel geluid of 
trilling veroorzaakt. Gebruik altijd de rubberen ophangringen om dit te verminderen.

Controleer of de diameter van de luchtkanaalaansluiting van de unit en de 
kanaaldiameter van de installatie hetzelfde zijn. Indien de luchtkanaalaansluiting 
kleiner is, vervang deze dan door de juiste.

CONTROLEPUNTEN √

Controle lijst

Bij storing en controle die moet worden uitgevoerd vóór inbedrijfstelling; neemt u contact op met ons bedrijf indien de storing 
blijft nadat u deze controles heeft uitgevoerd.

Zorg  tijdens het installeren van de unit er voor dat er genoeg ruimte is voor service. 
Is dit niet het geval installeer de unit dan op een andere plaats.
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Technische specificaties (WTU-EC-E / IE serie)

Typologie

Producent

NRVE, TVE

Orcon

Variabel

Ander

% 75

200

374

44

317

0.6

100

67

41

2.3

38

73

440

760

97

436

0.8

100

113

44

1.9

46

73

800

921

244

757

1.1

100

240

50

0.4

45

Er zijn geen "niet-ventilatie" onderdelen

niet van toepassing

G3

Op het display

www.orcon.nl/onderhoud

76

1000

1425

256

575

1

100

164

49

0.2

43

75

1200

2280

351

730

1.2

100

226

54

1.3

48

75

1700

2780

462

745

1.3

100

218

58

0.6

46

m³/h

m³/h

W

m/s

Pa

Pa

Pa

%

%

W(m³/s)

Aandrijving

HRS

Rendement

Nominaal debiet

Maximum debiet

Electrisch ingangsvermogen (nominaal)

Aanstroomsnelheid ontwerpdebiet

Nominale externe druk (    Ps,ext)

Daling interne druk ventilatie 
onderdelen (    Ps,int)

Daling interne druk niet-ventilatie 
onderdelen  (    Ps,add)

Statische efficientie ventilatoren
(EU) No. 327/2001

Externe lekkage

Interne lekkage 

Energie-efficiëntie filters

Waarschuwingssignaal filters

Geluidsafstraling kast (LWA) [Type E]

Internetadres voor demontage instructies

SFPint 

WTU
250-EC-E/IE

WTU
600-EC-E/IE

WTU
800-EC-E/IE

WTU
1000-EC-E/IE

WTU
1500-EC-E/IE

WTU
2000-EC-E/IE
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Toestel afmetingen (WTU-EC-E / IE serie)

922

750WTU-250-EC-E

WTU-600-EC-E

WTU-800-EC-E

WTU-1000-EC-E

WTU-1500-EC-E

WTU-2000-EC-E

Netto gewicht 
toestel (kg)

1014

1294

1128

A B C ØD E S

907

1130

1214

1606

1807

296

344

410

410

552

404 700 34

499 700 46

589 760 51

719 760 79

623 800 97

Ø160

Ø200

Ø250

Ø300

Ø355

1428 1807 552 921 800 106Ø355

808

981

1071

1351

1185

1485

956

1186

1264

1657

1856

1856

358

416

472

472

614

614

160

200

250

300

355

355

404

505

590

720

623

921

700

700

760

760

800

800

WTU-250-EC-IE

WTU-600-EC-IE

WTU-800-EC-IE

WTU-1000-EC-IE

WTU-1500-EC-IE

WTU-2000-EC-IE

Netto gewicht 
toestel (kg)A B C ØD E S

*  Alle afmetingen zijn in millimeters.
**De ruimte nodig  om onderhoud te verlenen is gespecificeerd als maat “S” in de tabel (installatie is beschreven op bladzijde 8).

*  Alle afmetingen zijn in millimeters.
**De ruimte nodig  om onderhoud te verlenen is gespecificeerd als maat “S” in de tabel (installatie is beschreven op bladzijde 8).

52

83

97

135

164

179
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Technische specificaties (WTU-EC-TA serie)

NRVE, TVE

Orcon

Variabel

Ander

82

500

760

144

591

1.3

100

133

45

0.1

1.9

82

750

869

242

729

1.4

100

187

50

0.2

1.6

Er zijn geen "niet-ventilatie" onderdelen

G3

Op het display

48 4744

www.orcon.nl/onderhoud

82

1000

1288

277

622

1.5

100

143

49

0.3

2.3

WTU
600-EC-TA

WTU
800-EC-TA

WTU
1000-EC-TA

Typologie

Producent

%

m³/h

m³/h

W

m/s

Pa

Pa

Pa

%

%

(W/m³/s)

Aandrijving

HRS

Rendement

Nominaal debiet

Maximum debiet

Electrisch ingangsvermogen (nominaal)

Aanstroomsnelheid ontwerpdebiet

Nominale externe druk (    Ps,ext)

Daling interne druk ventilatie 
onderdelen (    Ps,int)

Daling interne druk niet-ventilatie 
onderdelen  (    Ps,add)

Statische efficientie ventilatoren
(EU) No. 327/2001

Externe lekkage

Interne lekkage 

Energie-efficiëntie filters

Waarschuwingssignaal filters

Geluidsafstraling kast (LWA)

Internetadres voor demontage instructies

SFPint 
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Toestel afmetingen (WTU-EC-TA serie)

A B C ØD E S

*  Alle afmetingen zijn in millimeters.
**De ruimte nodig om onderhoud te verlenen is gespecificeerd als maat “S” in de tabel (installatie is beschreven op 
    bladzijde 8).

Netto gewicht 
toestel (kg)

WTU-600-EC-TA

WTU-800-EC-TA

WTU-1000-EC-TA

934

1024

1304

1325

1387

1780

355

400

410

499 700 64

589

719

760

760

71

113

200

250

300
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Selectie van elektrische bekabeling (WTU-EC E/IE/TA serie)

1.5

1.5

1.5

2.5

2.5

2.5

4

4

4

6

6

6

10

10

10

16

16

16

Elektrische kabel selectie WTU - 230V 1 fase

Elektrische kabel selectie elektrische verwarmer - 230V 1 fase

Elektrische kabel selectie elektrische verwarmer - 400V 3 fase

Ader dwarsdoorsnede (mm²)

Ader dwarsdoorsnede (mm²)

Ader dwarsdoorsnede  (mm²)

Unit Model

Unit Model

Unit Model

Opmerking: De waarden gegeven in de tabel hierboven tonen de lengte van de kabel in meters (m). 
                  Kabel opbouw: 3 x (fase+ nul + aarde).

Opmerking: De waarden gegeven in de tabel hierboven tonen de lengte van de kabel in meters (m). 
                  Kabel opbouw: 3 x (fase + nul + aarde).

Opmerking: De waarden gegeven in de tabel hierboven tonen de lengte van de kabel in meters (m). 
                  Kabel opbouw: 4 x (fase1 + fase2 + fase3 + aarde).

WTU-250-EC-E/IE

WTU-EC-E/IE/TA 600

WTU-EC-E/IE/TA 800

WTU-EC-E/IE/TA 1000

WTU-1500-EC-E/IE

WTU-2000-EC-E/IE

WTU-250-EC-E/IE

WTU-EC-E/IE/TA 800

WTU-EC-E/IE/TA 600

WTU-EC-E/IE/TA 1000

WTU-EC-E/IE/TA 800

WTU-1500/2000-EC-E/IE

WTU-EC-E/IE/TA 1000

86

200

290

300

900

900

4.5

4

4

8

10

12

5

6

6

1

2

1.5

2

1.5

3

3

1

160

250

200

300

250

355

300

1

2

2

2

6

6

6

3 x 10

16

3 x 10

10

3 x 10

16

3 x 16

3 x 20

3 x 25

10

20

3 x 10

3 x 16

20

3 x 16

6

-

-

-

208

70

70

-

-

82

-
-

109

-

82

121

97

81

109

55

162

55

162

163

-

-

-

-

104

104

-

-

122

-

163

-

122

182

146

121

-
-

82

-

-

82

242

-

-

-

-

174

174

-

-

-

-

-

-

203

202

-

136

-

-

136

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

272

117

81

78

-

-

61

81

-

91

-

91

46

-

-

41

61

-

73

61

-

61

37

-

195

135

130

44

44

102

135

51

152

68

152

51

76

61

51

68

-

121

101

-

101

102

Opgenomen 
vermogen unit (W)

Vermogen 
verwarmen (kW)

Vermogen 
verwarmen (kW)

Kanaal diameter 
verwarmer (mm)

Kanaal diameter 
verwarmer (mm)

Zekering
(A)

Zekering
(A)

Zekering
(A)
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Installatie

Lees deze waarschuwing vóór 
installatie

Diepe kap 
(om regenwater in 
het systeem te voorkomen)

AL (Afvoerlucht) Inspectie opening

Toevoer LuchtroosterAfvoer Luchtrooster 

Luchtkanaal

Zij aanzicht (inspectie cover achter toestel)

Ankerbout

BL (Buitenlucht)
Bedieningsdisplay

Opmerking: De toegangskappen van de ventilatoren 
                    bevinden zich onder de unit.

LET OP!!

Opmerking:   Bovenaanzicht
                     *De openingen van de onderhoudsruimte 
                       is aangeduid met “S”op de technische tekening.
                       (afmetingen van de unit zie pagina 4,6)
       

Zeer scherpe bochten Meerdere bochten Bochten vlak na
de uitgang

Extreme verkleining van diameter
van de aangesloten leidingen

Retourlucht Toevoerlucht

Luchtrooster
RL (Retourlucht)

AL (buiten)
Afvoerlucht

BL (buiten)
Buitenlucht

Inspectie opening Onderhoudsruimte

VoorverwarmerKanaalverwarmer
(optioneel)

Luchtrooster
TL (Toevoerlucht)

ventilator service kap (bevindt zich onder het toestel!)

Boven aanzicht!

s
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Installatie

Hang de ophangbeugel op de ankerbouten en bevestig zodanig dat de unit 
horizontaal geinstalleerd wordt. Stevig aandraaien d.m.v. dubbele moeren 
om losraken te voorkomen.

Indien de flenzen van de luchtkanalen niet aangesloten zijn op de unit, 
gebruik dan de meegeleverde schroeven om de flenzen aan de unit te 
bevestigen zie afbeelding links.

Controleer de stabiliteit van 
de anker bout tijdens de 
installatie.

WAARSCHUWING!

Controleer vóór bevestiging 
van de luchtkanaalflenzen of 
er z ich geen vreemde 
voorwerpen in de kanalen 
bevinden.

WAARSCHUWING!

Bereidt de draadeinden voor

Installatie van de unit

Het bevestigen van de flenzen voor de luchtkanalen

Hang de unit aan de ankerbouten op en bevestig zodanig dat de unit 
horizontaal geïnstalleerd wordt. Draai de ankerbouten stevig aan 
d.m.v. dubbele moeren om losraken te voorkomen.

WTU-EC unit
Ankerbout

Moer

Sluitring

Isolatierubber

Ankerbout (M12)

Moer

Sluitring

Moer (contra)

Isolatierubber
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Het condenswater moet worden afgevoerd om waterschade in het toestel of kanalensysteem te voorkomen. Op deze condensafvoer 
moet de slang worden aangesloten met een inwendige diameter van 10 mm en een maximale lengte van 1500 mm. Het condenswater 
moet via de binnenriolering worden afgevoerd.

Bij dit toestel is een gewapende condensafvoerslang  benodigd. De slangaansluiting is onder het toestel af fabriek gemonteerd.

Monteer hierna de condensafvoerslang in de slangaansluiting; de condensafvoer mag niet knikken. Voor aansluiting op binnenriolering, 
zie figuur . Giet water in de lekbak om een waterslot te krijgen en controleer hierbij tevens de condensafvoer op lekkage. 

Aandachtspunten:
1.  Aansluiting slang op de condens afvoer aansluiting mag niet kleiner zijn dan de aansluiting op het toestel (10 mm diameter)
2.  Een slangenklem moet worden gemonteerd zodat de afvoer later nog eenvoudig gedemonteerd en schoongemaakt kan worden
3.  De afvoerslang moet onder afschot worden geplaatst  en mag niet knikken, zodat het water gemakkelijk kan worden afgevoerd, de 
slang mag absoluut niet direct worden aangesloten op de riolering (i.v.m. geur).

Installatie

Aansluiten condensafvoer (TA-serie)

Opmerking: onderaanzicht
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Elektrische Aansluiting

De toestellen van de WTU-EC-E/IE serie kunnen worden door een luchtkwaliteit sensor. Dit kan middels een CO  ruimte aangestuur
opnemer of een CO   kanaalsensor.

CO   0-2000ppm ruimte opnemer:
Sluit het 0-10V signaal uit de sensor (klem 8) aan op klem 2 op de klemmenstrook op de WTU.
Sluit klem 7 (GND stuursignaal) aan op Klem 3 vandekstu
Gebruik voor de voeding van de ruimte ruimte opnemer altijd een losse geschakelde 24V voeding. (artikelnr: 17700120)

CO   kanaalsensor:
De CO   kanaalsensor kan direct op de klemmenstrook van de WTU aangesloten worden.
Sluit hierbij het rode draad van de sensor (+24V) aan op klem 5 op de WTU klemmenstrook.
Sluit zwart (GND) aan op klem 4 (GO) en sluit het bruine draad (0-10V) aan op klem 2.

Er dient een TCP/IP kabel te worden voorzien tussen de WTU-EC en de regelkast van het gebouw beheer systeem. 
Communicatiemogelijkheden voor controller E15 van Regin
MOD-bus: Via TCP/IP (RJ45 aansluiting) en RS485
BAC-net: TCP/IP (RJ45 aansluiting) en RS485
Zie voor de meest actuele buslijst www.orcon.nl/BMS

De WTU toestellen kunnen gestuurd worden ddor een MTV-3 schakelaar door middel van een 0-10V signaal.
De MTV-3 kan worden aangesloten op klem 1 (+10Volt), klem 2(0-10V) en met klem 3 (GND)

Na aansluiten dient de schakelaar geactiveerd te worden als CO   sensor in degelaar (zie hiervoor pagina 19).

Aansluiten CO  sensor (WTU-EC-E/IE)

Aansluiten MTV-3 schakelaar

Gebouw Beheer Systeem (GBS/BMS)

2

2

2

2

2

2

2
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Elektrische Aansluiting

Aansluiten 0-10V regeling op WTU.  
Type WTU- EC-E/IE/TA
De WTU-EC-E/IE toestellen kunnen voorzien worden van een CBA naverwarmer. Deze naverwarmer wordt aangestuurd middels 
een 0-10V signaal welke afkomstig is van de regelaar van het WTU toestel. Hiervoor dient u klem 9(-) van de CBA aan te sluiten 
op klem 11 (GND) van de WTU en sluit u klem 10 (+) van de CBA aan op klem 10 (0-10V) van de WTU. 

Aansluiten temperatuur sensor 
Indien er een CBA naverwarmer wordt aangesloten op het toestel dient u ook de bijgeleverde temperatuursensor aan te sluiten op
de regelaar van de WTU. De temperatuur sensor dient rechtstreeks te worden aangesloten op Analoge Ingang 4 (AI4/contact 35)
en de Analoge Aarde (AGND/contact 33) van de regelaar.
Indien er reeds een temperatuursensor (toevoerluchtsensor van toestel) is aangesloten op AI4, dient deze eerst verwijderd te
worden van AI4. De reeds aangesloten AGND op de regelaar dient u te laten zitten, de nieuwe sensor sluit u aan o de vrije AGND
op contact 33.

Plaats van CBA
De CBA dient met een minimale afstand van 2x de kanaaldiameter vanaf het toestel geplaatst te worden met een minimum van 
30 cm. De meegeleverde temperatuursensor dient 50cm na de verwarmer in het kanaal geplaatst te worden. 

Middels bedieningsdisplay:

Wanneer er een CBA naverwarmer is aangesloten op de regelaar dient deze op de volgende wijze geactiveerd te worden:

1. Ga naar “Toegang” door op het pijltje naar beneden te drukken
2. Log in met de code 1111 (ADMIN)
3. Ga naar “Configuratie” > “In- en uitgangen”> “Analoge Uitgangen”
4. Ga door op het pijltje naar beneden te drukken naar “AO3” > Wijzig “niet gebruikt” in “Y1 verwarming”
5. Ga terug naar het “Configuratie” menu
6. Druk op het pijltje naar beneden naar het menu “VERWARMING”
7. Wijzig “NIET GEBRUIKT” in “ELEKTRISCH”
8. Vervolgens kunt u het setpoint voor de gewenste inblaastemperatuur wijzigen in het menu “TEMPERATUUR” 

Aansluiten CBA Naverwarmer op WTU-EC-E/IE/TA

Configureren CBA Naverwarmer
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Elektrische Aansluitingen - WTU-EC-E/IE/TA
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Display

Installatie van het bedieningsdisplay

1
Bepaal een geschikte plaats voor de installatie van het bedieningspaneel. De maximale lengte tussen bedieningspaneel en unit is 20 m.
2
Boor indien nodig twee gaten in de wand om het bedieningspaneel op te kunnen hangen (h.o.h.: 60 mm).

Fig.  Aansluitingen bedrading bedieningspaneel
Positie Beschrijving
1 Montagegaten
2 Aansluitblok
3 Aansluiting - bruine kabel
4 Aansluiting - gele kabel
5 Aansluiting - witte kabel
6 Aansluiting - zwarte kabel Fig.  Afmetingen bedieningspaneel

Afmetingen in mm

1

2

6
53

4

A

D

B

C

E

A
115 94.0 26.0 60.0 50.5

B C D E
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Het bedieningspaneel wordt geleverd met een 10 m lange kabel die op het paneel is aangesloten.
De andere kant is voorzien van een RJ10-4 pins pins stekker die met de WTU-EC-unit is verbonden. De RJ10-4 pins pins stekker moet 
worden aangesloten op de Corrigo-regelaar in de elektrische schakelkast. De kabel kan aan de achterkant van het bedieningspaneel 
worden losgedraaid.

Uitleg Bedieningsdisplay WTU-EC

Uitleg Bediening

Positie Verklaring

Fig. Bedieningspaneel

6

1

3

5

4

2 7

8

13
1210

119

Alarmknop: geeft toegang tot de lijst met alarmberichten1

2

3

4

5

6

7

Alarm-LED: duidt door rood te knipperen een alarmbericht aan.

Invoer-LED: duidt door geel te knipperen aan dat parameters kunnen worden ingesteld of gewijzigd.

Annuleerknop: wordt gebruikt om een wijziging te annuleren en terug te keren naar de initiële instelling.

Montagegaten.

8

9

10

11

12

13

Aansluitblok.

Aansluiting - gele kabel.

Aansluiting - oranje kabel.

Aansluiting - rode kabel.

Aansluiting - bruine kabel.

Aansluiting - zwarte kabel.

Pijlen links/rechts & omhoog/omlaag: worden gebruikt om omhoog, omlaag en links en rechts door de 
menustructuur te lopen. De pijlen omhoog/omlaag worden ook gebruikt om waarden te verhogen/verlagen bij het 
instellen of wijzigen van parameters.

OK-knop: druk deze knop in om parameters waar mogelijk te wijzigen of in te stellen. Wordt ook gebruikt om te 
schakelen tussen in te stellen parameters in een dialoogvenster.
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Het startscherm (scherm dat normaal wordt getoond) vormt het begin van de menustructuur. Met de pijl omlaag loopt u vooruit door de 
menuopties. Met de pijl omhoog loopt u achteruit door de opties. Gebruik om een volgend menuniveau te openen de pijl omhoog of 
omlaag om de cursor op het gewenste menu te zetten en druk op de rechterpijl. Als u over voldoende inlogrechten beschikt, toont het 
scherm het gekozen menu.
Ieder niveau kan vervolgens uit nieuwe menu's bestaan, waar u met de pijlen omhoog/omlaag doorheen loopt. Soms heeft een menu of 
menu-item een submenu. Dit wordt aangegeven met een pijl rechts op het scherm. Druk om een menu te openen nogmaals op de 
rechterpijl. Druk om terug te keren naar het vorige menuniveau op de linkerpijl.

Controleer na afloop van de installatie of:

- De unit volgens de installatie-instructies is geïnstalleerd.

- De kabels van de unit correct zijn aangesloten.

- Geluiddempers geïnstalleerd zijn en het kanaalsysteem correct op de unit is aangesloten.

 - De buitenluchtinlaat op voldoende afstand van vervuilende bronnen is geplaatst (keuken, CV ketel en open haarden, e.d.).

- Alle externe apparatuur is aangesloten.

- De volgende gegevens zijn beschikbaar:

 - Bedoelde configuratie, zoals temperatuurregelfuncties, ventilatorregeling, externe regelfuncties enz.

- Hoe de unit moet werken in een weekschema (normale en gereduceerde snelheid).

Menu's doorlopen m.b.v.  het display

In bedrijf stellen voorafgaand aan het opstarten van het systeem
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Startinstelling van het WTU-EC toestel

Bij de eerste keer opstarten, start de controller een speciaal programma voor het instellen van taal, instelpunt toevoerluchttemperatuur, 
tijd & datum en weekschema voor normale snelheid. Gebruik de knop “OK” om tussen in te stellen parameters te schakelen en de pijlen 
omhoog/omlaag om de weergegeven opties te bekijken. Bevestig door nogmaals op “OK” te drukken. Ga verder omlaag in de 
menustructuur door de pijlen omhoog/omlaag te gebruiken.
Het volgende wordt weergegeven:

1
Selecteer uw taal door op “OK” te drukken en vervolgens met de knoppen omhoog/omlaag door de opties te lopen. Bevestig met een 
druk op “OK”. Ga naar het volgende niveau door op de knop “OMLAAG” te drukken.
Kies taal
Nederlands

2
Toont de actuele afvoerluchttemperatuur.
Stel het instelpunt toevoerlucht in.  Deze is standaard 18 °C (inloggen op serviceniveau, code 2222, om standaardinstelling te wijzigen).
Retourlucht  temp.
Gemeten:....   ºC  Gewenst:   18   ºC

3
Controleer of de juiste tijd en datum worden weergegeven. Als dat niet het geval is, moet u de instellingen wijzigen.
Tijd:   12:46
Datum:    2010–03–12
Weekdag: Vrijdag

4
Stel het weekschema in voor hoe de unit op normale snelheid van maandag tot vrijdag moet werken. Er kunnen 2 perioden per dag 
worden ingesteld.
Normale snelheid

 Per.     1:  07:00 - 16:00
 Per.     2: 00:00 - 00:00

Maandag   →    Vrijdag

5
Stel het weekschema in voor hoe de unit op normale snelheid tijdens vakanties moet werken. Er kunnen 2 perioden per dag worden 
ingesteld.
Normale snelheid

Zaterdag →    Vakantie

 Per.     1:  00:00 - 00:00
 Per.     2: 00:00 - 00:00
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6
Stel het weekschema in voor hoe de unit bij lagere snelheid van maandag tot vrijdag moet werken. Er kunnen 2 perioden per dag 
worden ingesteld.
Lagere snelheid

Maandag  →    Vrijdag

 Per.     1:  00:00 - 00:00
 Per.     2: 00:00 - 00:00

7
Stel het weekschema in voor hoe de unit bij lagere snelheid op zaterdagen en tijdens vakanties moet werken.  Er kunnen 2 perioden per 
dag worden ingesteld.
Lagere snelheid

 Per.     1:  00:00 - 00:00
 Per.     2: 00:00 - 00:00

Zaterdag →    Vakantie

8
Selecteer “Ja” indien u de wizard wilt eindigen.
Einde  Wizard

Na het instellen is het menusysteem voor “Operatorniveau” beschikbaar.

Zie de volgende menuoverzichten met de beschikbare menu's in het Operatorniveau, gevolgd door de handleiding “Serviceniveau”.

Om het Serviceniveau te openen, gebruikt u code 2222 in het menu “Toegang”. Voor het Operatorniveau gebruikt u code 1111.

Nadat het toestel is opgestart zal het toestel in automatische modus draaien. Hierbij volgt het toestel de ingestelde klok of een eventueel 
gekoppelde CO2 sensor. U kunt het toestel tijdelijk "UIT" of op "Handmatige modus" zetten:
 
 1. Druk op pijltje naar beneden om in het hoofdmenu te komen, en ga naar "Bedrijfsmodus"
 2. Druk op pijltje naar rechts en ga nogmaals naar rechts bij "Bedrijfsmodus" tot dat u "Draaistatus" ziet staan.
 3. Druk OK en pijltje op/neer bij "Draaistatus" om deze te wijzigen.

Display

Bedrijfsmodus wijzigen

LET OP: Wanneer u het toestel in handmatige modus zet zal het alarm lampje gaan branden zolang de handmatige modus actief is.
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Ventilator aansturing wijzigen

CO2 sensor activeren

Bij Gebruik MTV-3 Schakelaar

Bypassfunctie activeren

Display

Het percentage voor de afvoer- en toevoerventilator staan standaard ingesteld op 35% (gereduceerd, 1/2 ) en 90% (normaal, 1/1). 
U kunt het aansturingspercentage per ventilator wijzigen:
 1. Druk op pijltje naar beneden om in het hoofdmenu te komen en ga naar "Luchtregeling" en druk op pijltje naar rechts.
 2. Gebruik de toetsen Omhoog/Omlaag om te kiezen tussen de afvoerventilator (AV) of de Toevoerventilator (TV) en druk op 
                     pijltje naar rechts.
 3. Druk op OK om het percentage voor de halve (1/2) of volle (1/1) toeren te wijzigen.
 4. Herhaal voor de andere ventilator.

Wanneer er een CO2 sensor aangesloten dient te worden kan deze functie als volgt geactiveerd worden:
 1. Ga naar “Toegang” door op het pijltje naar beneden te drukken
 2. Log in met de code 1111
 3. Ga naar “Configuratie” > “In- en uitgangen”> “Analoge Ingangen”
 4. Ga door op het pijltje naar beneden te drukken naar “AI3” > Wijzig “niet gebruikt” in “CO2”
 5. Ga terug naar het “Configuratie” menu
 6. Druk op het pijltje naar beneden naar het menu “CO2/VOC”
 7. Wijzig “Nooit” in “Altijd” en Type “Ventilator”
                 8. Druk op pijltje naar beneden om het gewenste activeringsniveau te wijzigen.

Wanneer er een MTV-3 schakelaar aangesloten dient te worden kan deze functie als volgt geactiveerd worden:
 1. Ga naar "Toegang" door op het pijltje naar beneden te drukken 2. Log in met de code 1111 3. Ga naar "Configuratie" > 
                     "In- en uitgangen"> "Analoge Ingangen"
 2. Ga door op het pijltje naar beneden te drukken naar "AI3" > Wijzig "niet gebruikt" in "CO2"
 3. Ga terug naar het "Configuratie" menu.
 4. Druk op het pijltje naar beneden naar het menu "CO2/VOC"
 5. Wijzig "Nooit" in "Altijd" en Type "Ventilator", 0 min na draaien.
 6. Nu kan er onder "luchtregeling" een gewenste PPM waarde worden ingesteld .
 7. Start CO2 gereduceerd 1 ppm start normaal bij 1999 ppm, verschil 30 ppm.
                 8. Definiëren tot slot standen voor toevoer en afvoer ventilator (TV en AV) op gereduceerd (15%) en normaal (100%).

De bypass wordt geregeld door de gekozen temperatuur regeling en onderstaande instellingen
De instellingen zijn te wijzigen via:
 1. Ga naar "Toegang" door op het pijltje naar beneden te drukken
 2. Log in met de code 1111

 3. Ga naar "Configuratie" > Wisselaar → P1. Wissel

 4. Druk op pijltje naar beneden, Buiten temp regelen voor wisselaar: “ja” om de bypass regeling te activeren
 5. Start buiten temp: kies hierbij de temp waarboven de klep mag open lopen bij koel vraag.

Als de buitentemperatuur lager wordt dan een gekozen waarde zal de klep altijd sluiten.
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Uitleg van het menu in het display

Hoofdmenu-item Submenu-item 1 Submenu-item 2 Verklaringen

Display

WTU-EC-E/IE/TA
2015–03–15 09:00
Systeem:   Gestopt
Ip:18.0  Act:   ºC

→    Bedrijfsmodes →    Bedrijfsmodus

→    Gekozen 

          functies

Draaistatus
Automatisch

Draaiuren
TV:  0,0 u 
AV:  0,0  u

Regelfunctie
Retourlucht regeling
Ventilator regeling
Frequentie handmatig

Verwarmen: Water
Wisselaar: 
Kruisstroomwisselaar
Koeler:    Water

ZNV actief: Nee

Naregeling Actief:   Nee 
CO2/VOC actief
Nooit

Brandklep functie
Niet actief
Werking bij alarm
Gestopt

Kop beginscherm.
Kan op 5 verschillende lay-outs worden 
ingesteld.
(Te wijzigen op “systeemniveau” onder het 
menu configuratie).

Zet draai status op Auto, Aan  of Uit.

Toont de tijd in uren dat de motoren hebben 
gedraaid.
TV = toevoerluchtventilator
RV = retourluchtventilator.

Toont het type luchttemperatuurregeling 
waarvoor de unit is geconfigureerd.

Toont het type ventilatorstandregeling 
waarvoor de unit is geconfigureerd.

Toont het type geselecteerde verwarming.

Toont het type geselecteerde wisselaar.

Toont het type geselecteerde koeling.

Toont de status van de functie vrij koelen.

Toont de status van de functie naregeling.

Toont de status van de functie gevraagde 
ventilatie (CO2/VOC).

Toont de status van de functie brandklep.

Vorstbeveiliging
Actief
Koudeterugwinning
Nee

Extern instelpunt
Niet actief

Toont de status van de functie 
vorstbeveiliging.

Toont de status van de functie 
koudeterugwinning.

Toont de status van het externe instelpunt.
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Hoofdmenu-item Submenu-item 1 Submenu-item 2 Verklaringen

Display

→    Alarm 

         ge beurtenissen

→    Ingang/Uitgang →    Analoge ingangen

→    Digitale ingangen

→    Analoge uitgangen

→    Digitale uitgangen

Toont alle geregistreerde alarmberichten met 
het tijdstip en de datum waarop ze optraden.

Ga in de lijst omlaag en omhoog door te 
drukken op 

Toont de status van de analoge ingangen.

Toont de status van de digitale ingangen.

Toont de status van de analoge uitgangen.

Toont de status van de digitale uitgangen.

Retourlucht temp.
Gem:     ºC
Gew:     18,0ºC

→Temperatuur

Toont de geconfigureerde 
temperatuurregeling (standaard is 
Afvoerluchttemp).

Toont de actuele temperatuur in de gekozen 
regelmodus.

Stel de temperatuur voor de gekozen 
regelmodus in.

Als cascade regeling
Max/min aanv. setp.
Max.:    30ºC 
Min.:   12,0ºC

Buitentemp.: ºC

Toevoerlucht- 
temperatuur

Gemeten:   ºC  
Gewenst:    18,0 ºC 

als laag snelheid 0,0 ºC

Stel de maximaal en minimaal toegestane 
toevoerluchttemperatuur bij cascaderegeling 
in.
Om de instellingen te wijzigen, moet er op 
serviceniveau worden ingelogd.

Toont de actuele buitenluchttemperatuur.

Toont de actuele toevoerluchttemperatuur.

Toont het berekende instelpunt 
toevoerlucht. Het uitgangssignaal voor de 
retourlucht van de regelaar genereert de 
instelpunt waarde van de toevoerlucht voor 
de regelaar.

Vorstbeveiliging
Ijsrijping Wisselaar
Gemeten:    ºC

Toont de actuele watertemperatuur in de 
verwarmingsbatterij voor water (uitsluitend 
zichtbaar voor HW-units).

Afvoerlucht temp.

Gemeten:    ºC

Hysterisis Toont de actuele afvoerluchttemperatuur.
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Hoofdmenu-item Submenu-item 1 Submenu-item 2 Verklaringen

Display

Rendement Wisselaar 
Gemeten:  %

Frequentieregeling 
handbediend TV
Gemeten:   %
Gewenst:   %

→ Luchtregeling

Toont de actuele efficiëntie van de 
warmteterugwinning.

De functie berekent de 
temperatuurefficiëntie van
de warmtewisselaar in % als het 
uitgangssignaal naar de wisselaar hoger dan 
98% en
de buitentemperatuur lager dan
10°C is.

Als het regelsignaal lager dan
98% of de buitentemperatuur hoger dan 
10°C is, toont het scherm 0%.

Deze menuoptie wordt zichtbaar als de unit is 
geconfigureerd voor "Capaciteitsregeling" of 
“Drukregeling".

Frequentie  regeling
Handbediend TV
Gew 1/1:  90 %
Gew 1/2:  35 %

Compensatie Tbui  1
—20°C  =  10 %
0°C   =  0 %
in percentages
Gem:     
Comp.:   0 %

Toont de luchtstroom voor de 
toevoerluchtventilator 

Alleen zichtbaar als de unit is geconfigureerd 
voor Frequentieregeling

Stel de normale (1/1) en gereduceerde (1/2) 
luchtstroom voor de toevoerluchtventilatorin.

Stel de TV luchtstroomcom- pensatie voor 
de in te stellen buitentemperatuur in.  De 
buitencompensatie is lineair en wordt 
ingesteld met behulp van twee 
parameterparen die de waarde van de 
compensatie bepalen bij twee verschillende 
buitentemperaturen. De com- pensatie kan 
positief of negatief zijn.

Toont de actuele luchtstroomcompensatie.

Frequentie regeling 
Hand bediend AV
Gemeten:   %
Gewenst:   %

Toont de luchtstroom voor de 
afvoerluchtventilator (constante 
luchtstroomregeling).
Alleen zichtbaar als de unit is geconfigureerd 
voor Capaciteitsregeling.
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Hoofdmenu-item Submenu-item 1 Submenu-item 2 Verklaringen

Display

Frequentie regeling AV

Gew 1/1: 90 %

Gew 1/2: 35 %↓

Compensatie Tbui  1

—20°C  =  10 %

0°C   =  0 %

Gem:     
Comp.:   0 %

Stel de normale (1/1) en gereduceerde (1/2) 
luchtstroom voor de afvoerluchtventilator in.

Stel de AV luchtstroomcom- pensatie voor de 
in te stellen buitentemperatuur in.  De 
buitencompensatie is lineair
en wordt ingesteld met behulp van twee 
parameterparen die de waarde van de 
compensatie bepalen bij twee verschillende 
buitentemperaturen. De com- pensatie kan 
positief of negatief zijn.

Toont de actuele luchtstroomcompensatie.

→  Tijd instellingen → Tijd/Datum

→ Timer normale 
      snelheid

→ Timer lagere 
      snelheid

Stel de juiste tijd en datum in.

Stel het weekschema Maandag tot Zondag 
+ Vakantie voor normale snelheid in. Er 
kunnen 2 perioden per dag worden ingesteld.

00:00 24:00 voor continu bedrijf. 00:00 
00:00 inactiveert de periode.

Let op de instellingen in het 
inbedrijfstellingsrapport.

Stel het weekschema Maandag tot Zondag 
+ Vakantie voor lagere snelheid in. Er 
kunnen 2 perioden per dag worden ingesteld.

00:00 24:00 voor continu bedrijf. 00:00 
00:00 inactiveert de periode.

Let op de instellingen in het 
inbedrijfstellingsrapport.
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Hoofdmenu-item Submenu-item 1 Submenu-item 2 Verklaringen

Display

→ Verlengde looptijd

→ Vakanties

→ Hand/Automatisch

Verlengde looptijd
60   min. 

Tijd  bij verlenging

0  min.

Vakanties (mm:dd)

1:01–01 —    01–02

2:09–04 —    09–10

3:01–05 —    01–05

Stel de tijd voor verlengde looptijd in. Er 
kunnen digitale ingangen worden gebruikt 
om de unit geforceerd te laten starten of 
naar Normaal bedrijf te verhogen, hoewel de 
timer aangeeft dat de bedrijfsstand Uit of 
Lager moet zijn.

Als de looptijd op 0 is ingesteld, loopt de unit 
slechts zolang de digitale ingang gesloten is.

De tijd voor verlengde looptijd is actief en 
wordt bewaakt in "Tijd bij verlenging".

Hier kan ook een tijd worden ingesteld om de 
initiële instelperiode te verkorten.

Stel maximaal 24 aparte vakantieperioden 
voor een volledig jaar in.

Een vakantieperiode kan elk aantal op elkaar 
volgende dagen vanaf één zijn.

De data zijn in het formaat: MM:DD.

Als de huidige datum binnen een 
vakantieperiode valt, zal de planner de 
instellingen voor de weekdag “Vakantie” 
gebruiken.

In dit menu kunnen de bedrijfsstand van alle 
geconfigureerde uitgangssignalen en een 
aantal regelfuncties handbediend worden 
geregeld.

Het uitgangssignaal van de toevoerlucht van 
de regelaar kan handbediend op elke waarde 
tussen 0 en 100% worden ingesteld 
(Hand/Automatisch).  De uitgangssignalen 
voor temperatuur wijzigen ook als ze in de 
modus Automatisch staan. De 
uitgangssignalen voor temperatuur kunnen 
ook apart handbediend worden geregeld.
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Hoofdmenu-item Submenu-item 1 Submenu-item 2 Verklaringen

Display

→ Hand/Automatisch

Inblaas regeling

Automatisch

Handwaarde:
0.0

TV:   Automatisch
Handwaarde:
0.0
AV:  Automatisch
Handwaarde:
0.0

Wisselaar
Automatisch
Handwaarde:
0.0

P1–Verwarming 
Automatisch 
P1–Wisselaar 
Automatisch

Aangezien het laten staan van een uitgang 
in handbediende regeling de normale 
regeling verstoort, wordt er een alarm 
gegenereerd zodra een uitgang in een 
handbediende modus wordt ingesteld.

Stel de toevoertemperatuur
in op "Automatisch", "Aan" of
"Uit".

Stel het uitgangssignaal in tussen 0-100%.

De uitgangen Y1, Y2 en Y3, indien in de 
stand Automatisch, volgen het signaal 
volgens de ingestelde gesplitste waarden.

Stel het startsignaal voor TV 
(toevoerluchtventilator) & RV 
(retourluchtventilator) in op 
“Automatisch, Hand   max. snelheid, Hand   
halve snelheid of Hand.”

Stel de rotorregeling van de wisselaar in op 
Automatisch, Hand  of Uit.

Stel de handbediende uitgang in op 0-100%.

Stel de pompregeling voor de 
verwarmingsbatterij in op Automatisch, Aan 
of Uit.

Stel de pompregeling voor een mogelijke 
changeover-batterij in op Automatisch, Aan 
of Uit.

P1–Koeling
Automatisch

Brandklep

Automatisch

Stel de pompregeling voor de koelbatterij in 
op Automatisch, Aan of Uit.

Stel de brandklep in op Automatisch, 
Geopend of Gesloten.

Let op:
Moet worden geactiveerd om hier 
zichtbaar te zijn.
Brandklepfuncties worden geconfigureerd 
op Systeemniveau.
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Hoofdmenu-item Submenu-item 1 Submenu-item 2 Verklaringen

Display

Verseluchtklep 
(buitenluchtklep)
Automatisch

Afblaasluchtklep
Automatisch

→ Instellingen

→ Temp. regelingen

Inblaas regeling
P-band: 33,0°C
I-tijd:  100,0 sec.

Ruimteregeling
P-band:100,0°C
I-tijd:  300,0 sec.

Nachtbedrijf regel.
P-band:100,0 °C
I-tijd:  100,0 sec.

Stel de buitenluchtafsluiter in op 
Automatisch, Geopend of Gesloten.

Stel de afblaasluchtklep in op Automatisch, 
Geopend of Gesloten.

In deze menugroep zijn de instellingen voor 
de geactiveerde functies beschikbaar.  
Afhankelijk van de gemaakte keuzes in het 
configuratiemenu is het
mogelijk dat sommige opties niet worden 
weergegeven.

Stel P-band en I-tijd voor de functie 
toevoerluchtregeling in.                                           
Let op:
Zie de handleiding Corrigo E ventilatie 2.3 
voor meer uitleg.

Stel P-band en I-tijd voor de functie 
ruimteregeling in.
Let op:
Zie de handleiding Corrigo E ventilatie 2.3 
voor meer info.

Stel P-band en I-tijd voor de uitschakelfunctie 
in.                                                      
Let op:
Zie de handleiding Corrigo E ventilatie 2.3 
voor meer uitleg.

→ Vorstbeveiliging
Actief
Uitsch.: 25,0 °C
P-band:5,0 °C

Snelle stop bij 
vorstbeveiliging alarm
Ja

P-band 5°C betekent dat de regelaar voor 
vorstbeveiliging de warmteafgifte
tijdelijk opheft als de 
vorstbeveiligingstemperatuur minder dan 5 
graden boven het ingestelde vorstalarm ligt. 
De standaard alarmgrens is 7°C.

Stel de snelle stop van de unit bij een 
vorstbeschermingsalarm in op Ja of Nee.

→ Flow  regeling
Of Drukregeling indien af fabriek gekozen in 
de configuratie van de unit.
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Uitleg van het menu in het display

Display

Hoofdmenu-item Submenu-item 1 Submenu-item 2 Verklaringen

Flow  regeling
TV
P-band:10.000,0  m³/u
I-tijd:  10,0 sec.
Min.  uitgang: 0%

Flow  regeling
AV
P-band: 10.000,0  m³/u
I-tijd:  10,0 sec.
Min.  uitgang: 0%

→ Alarm instellingen → Alarm grenzen

→ Alarm vertragingen

Herstel fabrieks
instellingen: Nee
Herstel gebruikers
instellingen: Nee

Bewaar gebruikers

Nee

Stel P-band, I-tijd en Min.  uitgang voor de 
toevoerluchtventilator in als de unit af fabriek 
is geconfigureerd als Capaciteitsregeling. Of 
Drukregeling als die configuratie is gekozen.

Stel P-band, I-tijd en Min.  uitgang voor de 
toevoerluchtventilator in als de unit af fabriek 
is geconfigureerd als Capaciteitsregeling. Of 
Drukregeling als die configuratie is gekozen.

Stel de alarmgrenzen en de toegestane 
afwijkingen voor de verschillende functies in.

Stel de alarmvertragingen en de toegestane 
afwijkingsvertragingen voor de verschillende 
functies in.

In dit menu kunnen alle parameters worden 
hersteld naar de fabrieksinstellingen of de 
gebruikersinstellingen zoals ze eerder waren 
opgeslagen.
SelecteerJa of Nee.

De huidige configuratie kan in een apart 
geheugengebied worden opgeslagen en later 
worden hersteld met behulp van het vorige 
menu, Herstel gebruikers.  SelecteerJa of 
Nee

Regelfunctie 
Stand: Ruimteregeling

→ Configuratie → Regelfunctie

Stel het type temperatuurregel- functie in 
waarmee de unit moet werken. Kies uit

Retourluchtregeling, "Ruimteregeling, 
weersafhankelijke inblaasregeling,

Retour/inbl.lucht

→(mogelijk om tussen de twee te wisselen, 

afhankelijk van buitentemp.),

Ruimte/inbl.lucht

→(mogelijk om tussen de twee te wisselen, 

afhankelijk van buitentemp.)
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Uitleg van het menu in het display

Display

Hoofdmenu-item Submenu-item 1 Submenu-item 2 Verklaringen

ZNV actief: Nee
T  buiten groter als
22°C

T  buiten nacht
Hoog:  15,0°C 
Laag:   5,0°C 
Min  T  ruimt
18°C

Uur   voor start/stop
Zomernachtventilatie
Start:  0
Stop:   7

→ Zomer- 
nachtventilatie

Stel ZNV actief in op "Ja of Nee.

Stel de ondergrens voor de 
buitentemperatuur overdag voor de 
activering van de functie 
zomermachtventilatie in. De temperatuur van 
de vorige dag moet hoger dan de ingestelde 
temperatuur liggen om de functie 
zomernachtventilatie te activeren.

Stel de bovengrens voor de 
buitentemperatuur 's nachts voor de 
activering van de functie vrij koelen in.

Stel de ondergrens voor de 
buitentemperatuur 's nachts voor de 
activering van de functie vrij koelen in.

Stel de ondergrens voor de 
ruimtetemperatuur in.  De temperatuur moet 
boven deze waarde liggen om de functie vrij 
koelen actief te laten zijn.

Stel de start- en stoptijd voor de functie 
zomernachtventilatie in
Bijvoorbeeld Start:  0 en
Stop: 6
betekent dat de sequentie vrij koelen actief is 
tussen 00.00 en
06.00 uur.

Tijd om warmteafgifte 
na zomer-
nachtventilatie te 
blokkeren

60   min.

Ventilator uitgang bij 
zomernachtvent.
TV:  0  % 
AV:  0  %

Stel de vertraging in minuten in vanaf het 
tijdstip waarop de sequentie vrij koelen is 
gestopt totdat een mogelijke 
verwarmingssequentie wordt
geïnitieerd, d.w.z. hoelang een koelere 
ruimtetemperatuur dan de ingestelde 
temperatuur kan worden geaccepteerd.

Stel de ventilatorstand voor elke ventilator 
apart in een percentage van de normale 
snelheid in tijdens de sequentie vrij koelen.
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Uitleg van het menu in het display

Display

Hoofdmenu-item Submenu-item 1 Submenu-item 2 Verklaringen

Buitentem-peratuur 
geplaatst in 
aanzuigkanaal 
(aanzuigbuis)
Nee

Naregeling
Actief:   Nee
AV  draait gedurende 
Naregeling:  Ja

Min  looptijd voor hulp 
controle: 60 min.

→ CO2/VOC regeling

CO2/VOC actief
Nooit
Type: Ventilator
Min.   tijd:  60 min.

→ Naregeling

Stel in of de buitensensor wel of niet in het 
aanzuigkanaal is geplaatst.
Kies uit Nee en Ja
Vooraf ingesteld is Nee.

Bij gebruik van de regelfunctie ruimteregeling 
of retourluchttemperatuurregeling kan 
naverwarming en/of nakoeling worden 
gebruikt.
De minimum looptijd is in te stellen tussen 0 
en 720 minuten (fabrieksinstelling 20 
minuten). Kies uit “Actief: Ja of Nee”.

(Voor start- en stoptemperaturen, zie het 
menu "Temperatuur").

Stel de minimale looptijd in minuten in voor 
naregeling.

In toepassingen met een variërende bezetting 
kunnen de ventilatorstanden of
mengkleppen worden geregeld door de 
luchtkwaliteit die door een CO2/VOC-sensor 
gemeten wordt.  
Stel actief in op Nooit, Altijd of Als tijdkanaal  
uit.
Stel in wat moet worden geregeld. Selecteer 
het type Ventilator
Stel de min.  tijd in dat de unit is geactiveerd 
door de CO2/VOC-vraagfunctie.

Activeringsniveau
1/2–snelh: 800 ppm
1/1–snelh: 1000 ppm
verschil: 160 ppm

Koudeterugwinning
Nee
Koelgrens: 2,0

→ Koudeterug- 
winning

Stel het activeringsniveau in op
1/2 snelheid
Stel het activeringsniveau in op
1/1 snelheid
Stel de toegestane verschilwaarde in.

Stel de koudeterugwinning in op Ja of Nee.
Stel de koelgrens in (het verschil in 
temperatuur tussen de uitblaaslucht en de 
buitenlucht dat de koudeterugwinning 
activeert).
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Uitleg van het menu in het display

Display

Hoofdmenu-item Submenu-item 1 Submenu-item 2 Verklaringen

Inloggen
Wachtwoord xxxx
Huidig niveau: Geen

Uitloggen
Nee
Huidig niveau:Geen

Wijzig wachtwoord van
niveau:Geen
Nieuw xxxx

→ Inloggen

→ Uitloggen

→ Wijzig wachtwoord

→ Toegang

Inloggen op serviceniveau door een 4-
cijferige code in te voeren. Als u het 
gewenste niveau bereikt heeft, kunt u 
teruggaan met de linkerpijl
(2 keer drukken) op het bedieningspaneel.

De af fabriek standaard code voor het 
serviceniveau is 2222. Terug naar 
operatorniveau:
1111

Uitloggen van het systeemniveau door 
"Nee" te wijzigen in "Ja" met de knoppen 
"OK" en "OMHOOG/OMLAAG"

Automatisch uitloggen na 6 minuten 
inactiviteit.

Stel een nieuw wachtwoord in voor het 
niveau van uw keuze.

Is alleen mogelijk als er op serviceniveau is 
ingelogd.
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Beschrijving zomernachtventilatie

Deze functie wordt tijdens de warme periode gebruikt om energie te besparen door de koude buitenlucht te gebruiken (bijv. 's nachts) 
om het gebouw te koelen.

Let op:
Het volgende geldt alleen als de functie zomernachtventilatie is ingesteld op Actief in het programmamenu.

Zomernachtventilatie is alleen geactiveerd als aan de volgende startvoorwaarden is voldaan.
-  Er zijn minder dan 4 dagen verstreken sinds de unit voor het laatst in bedrijf was.
-  De buitentemperatuur tijdens de vorige bedrijfsperiode was hoger dan een ingestelde grens (+22 °C).
-  Het is tussen 00:00 en 07:00:00 uur (in te stellen).
-  De timeruitgangen voor normale snelheid, verlengde looptijd normaal en externe stop zijn uit.
-  Tijdens de recent gestarte 24 uur is een tijdkanaal aan.
De unit controleert de nachttemperatuur (binnen- en buitentemperatuur) gedurende 3 minuten op het ingestelde startuur als de 
ventilatoren zijn gestart, zodat de sensoren een temperatuurmeting kunnen doen. Als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, wordt 
de functie zomernachtventilatie gestart. Zo niet, dan gaat de unit terug in de UIT-stand.

Als de buitensensor niet in het buitenluchtinlaatkanaal zit en er een ruimtesensor is geselecteerd, start de unit zomerventilatie niet 
zolang alle temperaturen niet binnen de start- en stoptemperatuurintervallen liggen.

Stopvoorwaarden:
-  Buitentemp. boven de ingestelde max. waarde (+18 °C) of onder de ingestelde min. waarde (kans op condensatie, +10 °C).
-  De ruimtetemp./afvoerluchtemp. ligt onder de ingestelde stopwaarde (+18 °C).
-  Een van de timeruitgangen voor normale snelheid, externe stop of verlengde looptijd normaal is aan.

Let op:
Voor het uitvoeren van meer geavanceerde instellingen, zie de bijgevoegde handleiding met daarop de Corrigo E-handleiding.
Beschrijving zomernachtventilatie. Deze functie wordt tijdens de warme periode gebruikt om energie te besparen door de 
koudebuitenlucht te gebruiken(bijv.'s nachts) om het gebouw te koelen.

Menuoverzicht OPERATOR-/SERVICENIVEAU
Het onderstaande menuoverzicht toont zowel het Operator- als het Serviceniveau. Het overzicht van de onderdelen die uniek voor het 
Serviceniveau zijn, worden in de onderstaande tabel met een grijze achtergrond aangegeven. Voor het inloggen op het Serviceniveau 
gebruikt u code 2222 onder Toegang.

Algemene informatie
Het bedieningspaneel is bij levering verbonden met de Corrigo-bedieningsunit in de elektrische schakelkast. De kabel is 10 m lang. Als 
het bedieningspaneel van de signaalkabel moet worden ontkoppeld, kunnen de draden achterop het bedieningspaneel worden 
losgemaakt.

Display
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Storingen verhelpen

Alarmberichten

Controleer of verhelp bij problemen a.u.b. de volgende zaken voordat u contact opneemt met uw servicevertegenwoordiger. Controleer 
altijd eerst op actieve alarmberichten op het bedieningspaneel.

1. Ventilator(en) start(en) niet
-  Controleer op alarmberichten.
-  Controleer of de zekeringen niet defect zijn.
-  Controleer de instellingen van het bedieningspaneel (tijden, weekschema, automatisch/handbediend bedrijf enz.).

2. Verminderde luchtstroom
-  Controleer de instellingen voor de ventilatiesstand “Normal” en “Gereduceerd.
-  Controleer of de buitenlucht-/retourluchtafsluiter (indien gebruikt) opent.
-  Controleer of de filters moeten worden vervangen.
-  Controleer of openingen en roosters moeten worden schoongemaakt.
-  Controleer de openingen/roosters.
-  Controleer of de ventilatoren en het warmte wisselaar moeten worden schoongemaakt.
-  Controleer of de dakdoorvoer of de luchtinlaat verstopt is.
-  Controleer kanalen op zichtbare schade en/of het opbouwen van stof/vervuiling.

3. Koude toevoerlucht
-  Controleer de regeltemperatuur op het bedieningspaneel.
-  Controleer of beide lunchstromen Lunchtzijdig in balans zijn engeregeld.
-  Controleer of het afvoerfilter moet worden vervangen.
-  Controleer of de ventilatoren zijn gestopt vanwege oververhitting. In dat geval is de thermische schakelaar mogelijk geactiveerd.
-  Controleer fo de bypassklep sluit.
-  Controleer of de noodthermostaat van de naverwarmer is geactiveerd. Druk indien noding op de knop van de elektrische verwarmer 
met een punting gereedchap.

4. Geluid/trillingen
-  Controleer of de unit volledig waterpas staat.
-  Maak de ventilatorwaaiers schoon.
-  Controleer of de schroeven van de ventilatoren goed vastzitten.

De alarmknop (pos. 1, blz. 15) opent de alarmlijst. Na het indrukken van deze knop worden actieve en niet-bevestigde alarmberichten in 
het menuvenster getoond. De alarm-LED (pos. 2, blz. 15) knippert als er niet-bevestigde alarmberichten zijn en brandt continu als de 
alarmberichten nog steeds actief zijn, maar wel zijn bevestigd. Gebruik bij meerdere alarmberichten de pijlen omhoog/omlaag om door 
de berichten te lopen. Een alarm kan worden bevestigd of geblokkeerd met OK en OMHOOG/OMLAAG. Druk om te annuleren en terug 
te gaan naar het startmenu op wissen en daarna op de linkerpijl.

Storingen
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Onderhoud

Schakel alle schakelaars UIT voordat onderhoud wordt uitgevoerd
Laat  het apparaat niet zonder luchtfilter draaien, dit om er voor te zorgen dat onderdelen van de unit niet 
onnodig vervuild raken.
Reinig het luchtfilter minstens één keer  per jaar.
Reinig de warmtewisselaar minstens één keer per jaar.

Stap 1:Verwijder de service kap van de 
wisselaar en haal de wisselaar uit de unit.
Opmerking: Het maximum gewicht van de
warmtewisselaar is 10 kg.

De ventilatoren hebben externe rotormotoren van het type EC, die traploos en afzonderlijk van 0-100% kunnen worden 
geregeld. De snelheid kan in 2 stappen (normaal/gereduceerd) worden geprogrammeerd, afhankelijk van de programmering 
van het weekschema. De motorlagers zijn voor de gehele levensduur gesmeerd en onderhoudsvrij. Het is mogelijk de 
ventilatoren te verwijderen voor reiniging middels de service luiken onder het toestel.

Stap 2:  Maak de warmtewisselaar schoon met een stofzuiger.

Maak de servicekap open. Verwijder de filters uit 
het toestel.

Het schoonmaken van de warmtewisselaar Het schoonmaken van het  luchtfilter

Gebruik een stofzuiger

Warmtewisselaar

Toevoer- en uitblaasluchtventilatoren
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De interne batterij in de Corrigo-regelaar vervangen

Belangrijk
-  Controleer of de netvoeding naar de unit is ontkoppeld, voordat onderhouds- of elektrische werkzaamheden worden verricht!
-  Alle elektrische aansluitingen moeten door een bevoegde installateur en volgens de lokale wet- en regelgeving worden verricht.

Waarschuwing
-  Ook als de netvoeding naar de unit is ontkoppeld, bestaat nog steeds kans op letsel door draaiende onderdelen die nog niet geheel tot 
stilstand zijn gekomen.
-  Let bij de montage en het onderhoud op scherpe kanten. Draag beschermende kleding.

Onderhoudsintervallen

Als het alarmbericht “Interne batterij” wordt geactiveerd en de LED van de batterij rood gaat branden, is de batterij voor de back-up van 
het programmageheugen en de real-timeklok te zwak geworden. De batterij wordt als hieronder beschreven vervangen. Een back-
upcondensator slaat het geheugen op en laat de klok minimaal 10 minuten doorwerken na het verwijderen van de stroombron. Als het 
vervangen dus minder dan 10 minuten duurt, hoeft het programma niet opnieuw te worden geladen en werkt de klok normaal.

De tabel hierboven toont de aangeraden onderhoudsintervallen voor de unit en de installatie. Om een lange bedrijfstijd voor de unit te 
garanderen, is het van belang de unit te onderhouden volgens de aanbevelingen hieronder en hierbij de bedrijfs-en 
onderhoudsinstructies te volgen. Grondig en regelmatig onderhoud is een voorwaarde voor een geldige garantie.
1.  Of overeenkomstig lokale wet- en regelgeving

Onderhoud

Type onderhoud

Warmtewisselaar schoonmaken. X

X

X

X1

X

Ventilatoren schoonmaken.

Buitenluchtinlaat schoonmaken.

Kanaalsysteem schoonmaken.

Roosters voor de afvoerlucht
en openingen voor toevoerlucht schoonmaken.

Eenmaal per jaar Indien nodig

De vervangende batterij moet van het type CR2032 zijn.

1
Verwijder de kap door de vergrendelingen aan de zijkant van de kap met een kleine 
schroevendraaier in te drukken en de kanten tegelijkertijd naar buiten te trekken.
2
Pak de batterij stevig met uw vingers vast en til deze omhoog totdat de batterij loskomt uit 
de houder.

Druk de nieuwe batterij stevig op zijn plaats. Let erop dat de polen correct worden 
geplaatst. De batterij kan alleen maar op de “juiste” manier worden geplaatst.
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EG-verklaring van overeenstemming 

EG-Verklaring van overeenstemming | Déclaration de conformité CE | EG-Konformitätserklärung | EC 
Declaration of Conformity 

Orcon bv 
Landjuweel 25 
3905 PE Veenendaal 
Tel.: +31 (0)318 54 47 00 
Fax.: +31 (0)318 54 47 06 

Verklaart dat het product | Déclare que le produit | Erklärt dass das Produkt | Declares that the 
product:  

WTU-250-EC-E 
WTU-600-EC-E 
WTU-800-EC-E 
WTU-1000-EC-E 
WTU-1500-EC-E 
WTU-2000-EC-E 

Voldoet aan de bepalingen gesteld in de richtlijnen | Répond aux exigences des directives | Entspricht 
den Anforderungen in den Richtlinien | Complies with the requirements stated in the directives : 

· Machinerichtlijn 2006/42/EG
· Richtlijn laagspanning 2014/35/EU.
· Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit EMC 2014/30/EU.
· Richtlijn betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen   inzake

ecologisch ontwerp voor energie gerelateerde producten 2009/125/EG.
· Richtlijn betreffende de vermelding van het energie-verbruik en het verbruik van andere

hulpbronnen op de etikettering en in de standaardproductinformatie van energie gerelateerde
producten 2010/30/EU.

· Verordening (EU) Nr. 1253/2014 van de commissie van 7 juli 2014 tot uitvoering van Richtlijn
2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de eisen inzake
ecologisch ontwerp voor ventilatie-eenheden.

· RoHS II richtlijn, 2011/65/EU

Voldoet aan de geharmoniseerde Europese normen | Répond aux normes Européennes harmonisées 
| Entspricht den harmonisierten europäischen Normen | Complies with the harmonized European 
standard :  

EN 60335-1:2012  EN 55014-1:2007/C1:2009 
EN 60335-2 80:2003/A1:2004 EN55014-1:2007/A2:2010  
EN 60335-2-80:2003/A2:2009 EN 55014-2:1998  
EN 60730-1:2012 EN 55014-2:1998/C1:1998 
EN 55014-1:2007  EN 55014-2:1998/A1:2002 
EN 55014-1:2007/A1:2009 

Veenendaal, 

M. Voorhoeve, Algemeen directeur

WTU-600-EC-IE

 

WTU-800-EC-IE

 

WTU-1000-EC-IE
WTU-1500-EC-IE
WTU-2000-EC-IE

WTU-250-EC-TA

 

WTU-600-EC-TA

 

WTU-800-EC-TA
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