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Aanwijzingen 
Verklaring van in deze aanwijzing gebruikte symbolen en begrippen die relevant zijn voor de 

veiligheid 

 

 

Gevaar: duidt een gevaar aan met een hoog risico dat, indien niet 
vermeden, de dood of ernstig letsel tot gevolg zal hebben. 

   

 

Waarschuwing: geeft een middelgroot risico aan dat, indien niet vermeden, kan 
leiden tot de dood of ernstig letsel. 

   

 

Let op: duidt een gevaar aan met een laag risiconiveau, dat, indien niet 
vermeden, kan leiden tot licht of matig letsel. 

   

 

Instructie: Het niet opvolgen van de instructies of instructies kan leiden tot 
schade aan het apparaat of het niet goed functioneren ervan 

   
Volgens deze instructies zijn gespecialiseerd personeel personen die de juiste professionele training 
hebben in overeenstemming met de uit te voeren activiteiten (bijv. elektrische installatie, 
verwarming en ventilatieconstructie) en kennis van de relevante normen en voorschriften. 
 
Sorteer het verpakkingsafval! Als u de verbinding met het systeem wilt verbreken, voer 
deze dan af volgens de geldende voorschriften! Raadpleeg voor meer informatie de lokale 
overheid!  
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1.  Algemene informatie over de gebruiksaanwijzing 
Controleer de goederen onmiddellijk na ontvangst op volledigheid (zie leveringsbon) en transportschade! Opslag 

moet veilig en droog zijn! 

 Neem de informatie in deze montage-instructies in acht! 
 
Houd bij het plannen, installeren en bedienen rekening met de goedkeuringsvoorschriften en de toepasselijke 
bouwvoorschriften, de brandbeveiligingsverordening en ongevallenpreventievoorschriften van de 
beroepsvereniging. Details moeten worden verduidelijkt met de verantwoordelijke schoorsteenveger en 
bouwplanner tijdens de planning van het ventilatorsysteem! 
 
Vraag uw planner voor installatie of een RAL-installatie noodzakelijk is. 
 
Montagewerkzaamheden en elektrische installatie moeten worden uitgevoerd door gespecialiseerd personeel! 
 
Gebruik het ventilatorsysteem alleen in overeenstemming met de toepassingen die in deze documentatie worden 
beschreven en alleen in verband met de componenten die worden aanbevolen en goedgekeurd door MoveAir en die 
in deze documentatie worden vermeld. 
 
Wijzigingen of aanpassingen aan het ventilatorsysteem zijn niet toegestaan. De juiste en veilige werking van het 
ventilatorsysteem vereist goed transport, opslag en montage, evenals zorgvuldige bediening en onderhoud. Deze 
documentatie maakt deel uit van het ventilatorsysteem en moet te allen tijde beschikbaar zijn. Neem alle 
veiligheidsvoorschriften in deze documentatie in acht. 
 
De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door onjuiste installatie, aansluiting en 
gebruik. De garantie vervalt. De wettelijke garantietermijnen volgens de algemene voorwaarden zijn van toepassing! 
 
Een MoveAir-ventilatorsysteem omvat ten minste 2 MoveAir-fans en een SEC-Touch-bediening. Er moet altijd een 
even aantal apparaten worden geïnstalleerd (uitzondering: MoveAir DUO en MoveAir DUO Mini, omdat deze twee 
ventilatoren combineren). 
 
Het concept van de SEC-Touch-bediening voorziet in het gebruik van maximaal 12 fans uit de MoveAir-serie. 
Minstens twee ventilatoren worden gecombineerd volgens het principe van gepaarde werking voor 
warmteterugwinning. Deze vormen dus een gebied waaraan overeenkomstig opgeslagen beschrijvingen kunnen 
worden toegewezen (bijvoorbeeld woonkamer, studeerkamer, ...). 

 

 
Principe van warmteterugwinning 
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De gebieden kunnen individueel worden geregeld via het TFT-bedieningselement en worden bediend met 
verschillende functies / bedrijfsmodi. 
 
De apparaten die behoren tot een ventilatorsysteem worden in tegengestelde richtingen ten opzichte van elkaar 
gebruikt in de warmteterugwinmodus. Dit betekent dat wanneer de unit paarsgewijs wordt gebruikt, de 
afwisselende omgevingslucht naar buiten wordt afgevoerd en wordt vervangen door verse lucht die wordt 
voorverwarmd door de warmte-opslag. De ventilator verandert na 75 seconden van richting. 
 
De SEC-Touch-bediening biedt ook andere ventilatie-opties (bijv. stootventilatie, ventilatie afhankelijk van de 
luchtvochtigheid / CO2-gehalte, zomerventilatie), die in deze handleiding worden beschreven. 
 
Het ventilatorsysteem werkt met een DC-spanning van 12 V en bestaat uitsluitend uit hoogwaardige materialen. 
 

 Instructie: 
 

• Het ventilatorsysteem wordt altijd geregeld op de controller 

• Niet gebruiken in ruimtes met veel stof 

• Niet gebruiken in ruimtes waar ontbindende gassen worden gebruikt 

• Niet geschikt voor het drogen van gebouwen 

• Inbedrijfstelling van het ventilatorsysteem pas na voltooiing van de bouwwerkzaamheden 

• Sluiting van het ventilatorsysteem tijdens bouwwerkzaamheden 

• Toepassingsbereik (SEC-Touch besturingseenheid) 0 ° C tot + 40 ° C 

• Relatieve luchtvochtigheid (SEC-Touch besturingseenheid) max. 95% 
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2.  Inbedrijfstelling / aansluiting van de componenten 

 

(“P” – Ventilator paars, “-“ – Ventilator blauw, “+” – Ventilator rood → zie pagina 7) 

Besturingseenheid SEC-Touch 

Aansluiting Betekenis Functie Kabel 

IN 12 V Spanningsverzorging 
 
Contact voor 
drukverschilregeling 

12-Volt aansluiting (UB +/-) 
 

Aansluiting zie 
montageaanwijzingen! 

2 x 1,5 mm2 

 
Max 0,25 m 
 
1 x 1,5 mm2 

Ventilatorpaar 
1-6 

Aansluiting 
ventilatoren 
 
Onderverdeeld in A 
en B (startrichtingen) 

Maakt de installatie van 2 
ventilatoren met verschillende 
startrichtingen in een gebied 
mogelijk 
(A = luchttoevoer, B = 
luchtafvoer) 

3 x 0,75 mm2 LIYY 
 
Max. 30 m 

AI Analoge ingang Aansluiting van een externe 
regeling of een externe sensor 
met 0-10V of 4-20mA 
signaalingang (vochtigheid, 
temperatuur of CO2-sensor) 

Let op de instructies 
van de fabrikant, 
afhankelijk van de 
gebruikte sensor! 

DI Digitale 
schakelingang 

Aansluiting van schakelaar / 
knop voor stootventilatie / 
sluimerfunctie in 
geselecteerde gebieden 

2 x 0,75 mm2 

DO Digitale uitgang Potentiaalvrije wisselaar Max. 230V / 5A 

BUS Aansluiting BDE en 
BUS-componenten 
 
(max. 3 TFT-BDE aan 
een besturing) 

A: Verbinding met een 
TFT- element 
 
B: Verbinding met SEC-
20  vochtsensor 

4 x 0,5 mm2 LIYY 
 
Max. 30 m 

PC PC-interface Fabrieksinstellingen ----- 
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2.1 Aansluiting 
Na het leggen van de verbindingskabels van de ventilatoren voor huisdistributie, kunnen de nodige 

verbindingswerkzaamheden worden uitgevoerd. 

Gevaar! Voer al het werk uit in een stroomloze toestand! De verbinding tussen de voeding en de besturing 

vindt plaats nadat alle andere verbindingen zijn voltooid! 

2.1.1 Volgorde 
 

2.1.1.1 Aansluiting ventilatoren 

De aansluitkabels van de in de verdeelkast samenkomende ventilatoren worden overeenkomstig de beoogde 

startrichting met de veerklemmen verbonden. Zorg ervoor dat de kabels correct zijn aangesloten! 

 Opmerking: De startrichting van de afzonderlijke ventilatoren is het gevolg van de 
aansluiting op de  
besturing! A = toevoerlucht B = afvoerlucht 
 
Dit is vooral belangrijk met een speciaal ontworpen oplossing voor 
dwarsventilatie! 
 
Om de toewijzing van de gebieden te vergemakkelijken (zie 2.3), wordt 
aanbevolen om de volgorde van de ventilatorparen 1 - 6 in acht te nemen! 

 

Let er bij het aansluiten / leggen van de kabels op dat deze correct zijn toegewezen bij het verplaatsen van de 

ventilatoraansluiting naar de inbouwkabel / aansluiting naar de besturingseenheid. 

Verbinding UP-kabel en 
ventilator / besturing 
(bij gebruik van de afgebeelde, 
optioneel verkrijgbare kabels)  

Klem / Kabel / Ventilator 
+ / Bruin / Rood 
P / Groen / Paars 
- / Wit / Blauw 

 

 

2.1.1.2 TFT-beeldscherm (montageaanwijzingen aanhouden!) 

Een TFT-scherm is standaard bij de SEC-Touch-bediening. Dit kan maximaal zijn. 30 m afstand en is verbonden met 

de busverbinding A van de besturing met behulp van een vieraderige verbindingskabel (4 x 0,5 mm²). 

Verbinding tussen 
besturingseenheid en TFT-
beeldscherm of vochtsensor  
(4 x 0,5 mm2, max. 30 m) 

 

Klem /  Kabel 
+ /  Bruin 
A /  Geel 
B / Groen 
- /  Wit 

 

Het is mogelijk om nog twee TFT-schermen aan te sluiten (zie 7.). Hiervoor worden de busverbindingen van de TFT-

schermen gebruikt. 
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2.1.1.3 Sensoren 

Extra sensoren mogen alleen worden aangesloten nadat de basisinstelling van de besturing is voltooid! Enerzijds is er 

de BUS-verbinding B bij gebruik van de SEC-FS-vochtsensor en anderzijds de analoge ingang AI bij gebruik van 

optioneel verkrijgbare actieve sensoren! 

Gevaar! Voer al het werk uit in een stroomloze toestand! De verbinding tussen de voeding en de 

besturing vindt plaats nadat alle andere verbindingen zijn voltooid! 

Andere dan de optionele sensorelementen die door de fabrikant worden aanbevolen, moeten door de gebruiker 

worden gecontroleerd op hun bruikbaarheid! (zie ook 3.2 en 9.) 

2.1.1.4 Stroomnetaansluiting 

De toewijzing van de voedingsklemmen met en zonder een eventueel vereiste vacuümschakelaar of iets dergelijks. 

wordt getoond in de montage-instructies op pagina 9! 

 Opmerking: in alle gevallen moeten alle voedingsaansluitingen op het besturingssysteem worden 

toegewezen! 

Gevaar! Voer al het werk uit in een stroomloze toestand!  

 

2.2 Uitleg symbolen 
De menustructuur van de SEC-Touch-bediening is verdeeld in een algemeen toegankelijk instellingsniveau en een 

met een wachtwoord beveiligd instellingsniveau. 

2.2.1 Instellingen 
 Het beginscherm toont aanvankelijk alleen de tijd tot de 

volgende filterwisseling, datum en tijd. Het 
ventilatiecontrolegebied is nog niet ingesteld. (zie 2.2.2) 
 
Foutmeldingen, bedrijfsuren en sensorwaarden kunnen later 
worden gecontroleerd onder Info. 
 
Het algemene menu wordt geopend via Instellingen. 

  

 

Dit menu wordt gebruikt om eenvoudige instellingen te 
definiëren die op alle gebieden van toepassing zijn. 
 
Speciale instellingen en toewijzingsfuncties worden gemaakt in 
het setup-menu. Dit wordt beschermd door een wachtwoord om 
te beschermen tegen onbedoelde wijzigingen (bijv. Spelende 
kinderen). Er is ook de mogelijkheid om het scherm met een 
wachtwoord te vergrendelen. 

  

 

Datum / Tijd: De huidige tijd en datum kunnen met behulp van de 

bijbehorende pijlen in het submenu worden ingesteld. Via  
wordt de instelling opgeslagen en wordt het submenu verlaten. 
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Beeldscherm: De helderheid van het TFT-scherm wordt na een bepaalde tijd 
verminderd als er geen instellingen worden gemaakt. De 
geselecteerde parameters kunnen worden gecontroleerd met 
behulp van de testfunctie. 

   

 

Filter: Nadat het filter is vervangen, wordt de looptijd 
handmatig opnieuw ingesteld. Selecteer hiervoor 
de knop "Filterverandering in ... dagen" met het 
groene vinkje in het submenu. Vervolgens wordt 
de filterwisseling bevestigd.  

   

 

CO2 / Vocht: Bij gebruik van vochtigheids- of CO2-sensoren wordt een 
bepaalde drempelwaarde ingesteld, waarboven de bijbehorende 
ventilatoren worden geactiveerd. De gewenste waarden worden 
ingesteld met behulp van de pijltoetsen. 

   

 

Sluimertijd: Gedurende de opgegeven sluimertijd worden de bijbehorende 
ventilatoren later in de slaapstand gezet voor de ingestelde duur 
(10 - 250 minuten) om vervolgens door te gaan in fase 1. 

   

 

Zomerventilatie: Wanneer zomerventilatie wordt geactiveerd, is er geen 
warmteterugwinning, d.w.z. alle ventilatoren draaien permanent 
volgens hun pintoewijzing. Deze functie is in gelijke mate van 
invloed op alle aangesloten ventilatoren! 

   

 

Vergrendelen: Het TFT-scherm kan worden vergrendeld door deze functie te 
activeren. Als u het groene vinkje aanraakt, wordt het 
wachtwoordmenu geopend. Wachtwoord: 11111 

Het overzicht 
van de 
momenteel 
ingestelde 
ventilatorstaten 
wordt nog steeds 

weergegeven. De ontgrendelingscode kan worden ingevoerd met 
het slotsymbool (11111). 

   

 

Setup: Het setup-menu is ook beveiligd met 
een wachtwoord. 
Wachtwoord: 55555 
Dit om onbedoelde wijzigingen in de 
instellingen te voorkomen. 
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2.2.2 Setup-menu (met een wachtwoord beveiligd) 

 

Ventilatorsystemen: Onder het menu-item Ventilatorsystemen worden het type van 
het geïnstalleerde ventilatorsysteem en het gebied gedefinieerd. 
Het is mogelijk dat meer dan twee ventilatoren aan een gebied 
kunnen worden toegewezen. De daadwerkelijke toewijzing komt 
overeen met de toewijzingen van de ventilatorparen 
(aansluitklemmen van de besturing). (zie 2.3 Eerste 
inbedrijfstelling) 

   

 

Gebieden: De stootventilatiemodus wordt voor elk gebied gedefinieerd via 
het submenu. Dit wordt vervolgens geactiveerd wanneer de 
juiste selectie wordt gemaakt. (zie 2.3) 

   

 

Taal: De taalinstelling Duits / Engels kan worden gewijzigd via het 
selectiemenu. 

   

 

Fabrieksinstellingen: Door het vinkje bij "Systeem terugzetten op fabrieksgegevens" in 

te stellen en terug te sturen via , wordt de oorspronkelijke 
leveringsinstelling (zie 2.2) hersteld! 

 
Opmerking: Dit reset ook de bedrijfstijden! 

   

 

Ingang DI: De digitale ingang wordt gebruikt om digitale signalen te 
evalueren. Aan individuele of alle gebieden kunnen functies 
worden toegewezen die dienovereenkomstig worden ingesteld 
wanneer het signaal (bijv. schakelaar) wordt geactiveerd. (zie 4.) 

   

 

Ingang AI: De analoge ingang kan worden ingesteld op 0-10 V of 4-20 mA 
standaardsignalen. Het gemeten signaal wordt omgezet in een 
procentuele waarde (0-10 V: 0V = 0%, 10 V = 100%; 4-20 mA: 4 
mA = 0%, 20 mA = 100%). (zie 3.2) 

   

 

Uitgang D0 De digitale uitgang is een potentiaalvrij wisselcontact (COM, NO, 
NC; COM en NC zijn aangesloten in de spanningsvrije / inactieve 
status - open in de actieve status; NEE vice versa) en kan 
constant bepaalde systeemstatussen signaleren. (zie 5.) 

   

 

Beeldscherm: De TFT-schermen worden hier geadresseerd. Er kunnen 
maximaal drie TFT-schermen worden aangesloten op een SEC-
Touch-bedieningseenheid. De verbinding wordt parallel gemaakt 
op de adapterkaart van het vorige scherm. De schermen moeten 
na elkaar in gebruik worden genomen! (zie 7.) 

 

2.3  Eerste inbedrijfname 

Na de inbedrijfstelling moet het setup-menu (Instellingen   setup  wachtwoord invoeren) worden geopend. 
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Opent onderliggend menu: 

 

 
 

2.3.1 Toewijzing ventilatorsystemen 
Een ventilatorpaar bestaande uit twee MoveAir-ventilatoren moet één 

gebied vormen. De ventilatoren zijn aangesloten op klemmen A en B op de 

besturingseenheid voor ventilatorpaar 1. Dienovereenkomstig wordt het 

type in het menu geselecteerd met behulp van de pijltoetsen en 

toegewezen aan een gebied. 

Het geselecteerde gebied wordt vervolgens op het startscherm 

weergegeven. 

Extra ventilatorparen worden ook toegewezen aan de overeenkomstige 

gebieden. Het volgende ventilatiesysteem wordt vervolgens geselecteerd met behulp van de pijltjestoetsen, het type 

wordt bepaald en het gebied wordt bepaald.  

2.3.2 Gebied met meer dan twee ventilatoren 
Als bijvoorbeeld vier ventilatoren in één gebied moeten worden gebruikt, is één paar ventilatoren aangesloten op de 

besturingseenheid in positie 1 en de tweede in positie 2. Ventilatorpaar 1 is ingesteld zoals beschreven. Na het 

selecteren van ventilatorsysteem 2 met behulp van de pijltoetsen en het specificeren van het ventilatortype, wordt 

gebied 1 ook ingesteld voor het tweede ventilatiesysteem. Deze vier ventilatoren worden vervolgens als één gebied 

op het startscherm weergegeven. 

 

2.3.3 Gebied definiëren 
Als alleen toevoerlucht of alleen afvoerlucht is geselecteerd, leveren alle in 

het gebied aangesloten ventilatoren de lucht dienovereenkomstig. Bij het 

selecteren van toevoer- en afvoerlucht transporteren ze naar de 

besturingseenheid volgens hun aansluiting (startrichting) (A = 

toevoerlucht, B = afvoerlucht).  

 

2.3.4 Betekenis veranderen 
Als alle ventilatoren aan hun gebied zijn toegewezen, kunnen namen die in het systeem zijn opgeslagen worden 

toegewezen. Als het symbool van het gebied is geselecteerd, wordt het submenu geopend waarin de verschillende 

ventilatieniveaus en -typen later kunnen worden ingesteld. 

Een lijst met beschikbare namen vindt u aan het einde van deze instructies. 
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Toewijzing van namen 

 

 
 

3. Sensoren 
De besturing van de SEC-Touch biedt verschillende opties voor het gebruik van sensoren. De vochtsensor voor de 

SEC-20 kan via de BUS-aansluiting B van de besturing worden aangesloten. Sensoren met actieve uitgangen (0-10V 

of 4-20mA) kunnen worden aangesloten via de analoge ingang AI. Verschillende types zijn hier mogelijk, b.v. CO2-

sensoren of binnenluchtkwaliteitssensoren voor CO2-equivalente waardebepaling, vochtigheidssensoren of binnen- 

of buitentemperatuursensoren. (zie 9.) 

Opmerking: er kan slechts één signaal worden geëvalueerd op de analoge ingang! 

Als het systeem twee verschillende waarden moet evalueren (bijv. Luchtvochtigheid én CO2-waarde), wordt een 

combinatie van de vochtsensor uit de SEC-20-serie bij de BUS-aansluiting en een CO2-sensor bij de analoge ingang 

aanbevolen! 

3.1 Vochtsensor van de SEC-20-Serie 

  Opmerking: Bij het installeren van de vochtsensor moet de installatiepositie (gemarkeerd met 
pijlen aan de achterkant) in acht worden genomen! 
 
De kabellengte (4 x 0,5 mm² LIYY) mag niet langer zijn dan 30 meter! 
 
Het sensorelement mag niet in contact komen met reinigingsmiddelen of andere 
chemicaliën. 
Het sensorelement mag niet worden afgedekt. Er moet voor worden gezorgd dat 
ruimtelucht het sensorelement ongehinderd via de luchtinlaat bereikt! 
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3.1.2 Inbouwpositie vochtsensor 

 

 Opmerking: 

Bij gebruik van de SEC-20 luchtvochtigheidssensor worden altijd de kamertemperatuur en de relatieve vochtigheid 

weergegeven. Van deze waarden kan echter alleen de waarde van de relatieve luchtvochtigheid worden gebruikt 

voor evaluatie. De temperatuurwaarde is louter informatief. 

3.2 Sensoren op de analoge ingang AI 
De analoge ingang AI kan worden ingesteld op standaardsignalen 0-10V of 4-20mA. Voor verdere verwerking van het 

gemeten signaal wordt dit omgezet in een procentuele waarde (0-10V: 0V = 0%, 10V = 100%; 4-20mA: 4mA = 0%, 

20mA = 100%). Een lineair schema wordt gebruikt om het gemeten percentage om te rekenen. 

 

Als de instellingen van de analoge verbinding AI overlappen met die van de digitale verbinding DI, heeft DI voorrang! 

Als de invoerwaarde onder de waarde valt die is gedefinieerd door X1, wordt een foutmelding weergegeven. 

Vochtigheids-, temperatuur- en binnenluchtkwaliteitssensoren kunnen worden aangesloten op de analoge ingang 

(één sensorelement!). 

De opstelling van de sensorelementen wordt beschreven onder 3.2.1! 

De waarden van de temperatuursensoren worden niet gebruikt om gebieden te beïnvloeden! Ze moeten als louter 

informatief worden beschouwd en kunnen niet verder worden verwerkt! 

De waarden van de vochtigheids- of binnenluchtkwaliteitssensoren kunnen verder worden verwerkt en nemen zo de 

ventilatorregeling in de toegewezen gebieden over (zie 3.2.1). 

Er is ook de mogelijkheid om de ventilatorniveaus van de toegewezen gebieden te regelen via een extern signaal 

(bijv. 0-10V-uitgang van een domoticasysteem) (zie 3.2.2). 
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3.2.1 Vochtsensor, temperatuursensor, CO2-sensor (actief, 0-10V / 4-20mA) 
De actieve sensoren moeten worden aangesloten volgens de instructies van de fabrikant. Afhankelijk van de versie 

hebben de sensorelementen verschillende meetbereiken en uitgangssignalen. Dienovereenkomstig vindt de 

evaluatie plaats volgens verschillende methoden (vochtigheidswaarde, temperatuurwaarde, binnenluchtkwaliteit). 

Deze instellingen worden gemaakt in het setup-menu. 

Voorbeeld:  De fabrikant wijst een meetbereik van 250 ppm tot 2000 ppm toe aan een CO2-sensor en een  

uitgangssignaal van 0-10V. De sensor is verbonden met de analoge ingang AI. 

Verloop: 

 
 

 

Kies het type ingangssignaal 
(0-10V, 4-20mA) 

 

   

 

Kies de functie van de ingang 
 

Meetbereik conform 
aanwijzingen van de fabrikant 

instellen  
 

 Gebieden toewijzen  

   

  

mailto:info@moveair.nl
http://www.moveair.nl/


 

 
MoveAir, Haefland 8G, 6441 PA  BRUNSSUM 

 045-5119100    info@moveair.nl    www.moveair.nl  
 

                                                              In samenwerking met  
 

Technische wijzigingen voorbehouden. Informatie en afbeeldingen zijn niet bindend.  
Geen aansprakelijkheid voor drukfouten. Copyright by MoveAir. 

Pagina 15 van 28 

Dezelfde procedure wordt gevolgd bij gebruik van vochtigheids- of temperatuursensoren. 
   

 
 

 Opmerking: De temperatuur meetwaarden zijn puur informatief en kunnen niet worden 
gebruikt om gebieden te regelen! 

 

Voorbeeld gebiedstoewijzing met CO2-sensor: 

1. Gebied 

kiezen 2. Automatisch menu 3. Sensorsoort kiezen 4. Modus in weergave 

Wanneer de drempel is bereikt, wordt het overeenkomstige gebied geactiveerd. Het ventilatorniveau neemt 

geleidelijk toe totdat de opgegeven drempel te laag is. Daarna wordt het ventilatieniveau weer verlaagd en blijven 

de ventilatoren op het laagste niveau draaien. 

 Opmerking: Verbinding zie 9. 
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3.2.2 Besturing van de ventilatieniveaus via een extern signaal (0-10V, 4-20mA) 
 

Voorbeeld:  Bepaalde gebieden moeten worden bestuurd door externe 0-10V-signalen. De ventilatorniveaus 

moeten worden ingesteld op basis van het aanwezige signaal. 

Verloop: 

 
 

 

Kies het type ingangssignaal 
(0-10V, 4-20mA) 

 

   

 

Kies de functie van de ingang 
 

Ventilatieniveau en percentages  
instellen  

 
 Gebieden toewijzen 

 

   

4. Digitale ingang DI 
De digitale ingang moet worden gezien als een schakelaar met twee toestanden - open of gesloten. Dit betekent dat 

aan geselecteerde gebieden een aantal verschillende functies kunnen worden toegewezen die van toepassing zijn 

wanneer ze zijn geactiveerd. In het eenvoudigste geval kan dit worden bereikt door een schakelcontact. De 

benodigde instellingen hiervoor worden in het setup-menu gemaakt. 
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Functie Beschrijivng Gebied 

Setze … Eén keer triggeren leidt tot implementatie (status blijft 
actief totdat wijzigingen via het scherm worden 
aangebracht) 

 

Lüfterstufe (0-6) Stelt het Ventilatieniveau van de geselecteerde 
gebieden in op het gekozen niveau 

1-6 

Stosslüftung Stelt het Ventilatieniveau van de geselecteerde 
gebieden in op stootventilatie 

1-6 

Schlummer Stelt het Ventilatieniveau van de geselecteerde 
gebieden in op sluimermodus 

1-6 

Zeitautomatik Stelt het Ventilatieniveau van de geselecteerde 
gebieden in op automatische timer 

1-6 

CO2 Stelt het Ventilatieniveau van de geselecteerde 
gebieden in op CO2-regeling 

1-6 

Feuchte Stelt het Ventilatieniveau van de geselecteerde 
gebieden in op vochtregeling 

1-6 

Filter zurück Zet Filterlevensduur terug op de vooraf ingestelde 
waarde 

- 

Halte … De functie is actief zolang het contact gesloten is. Als het 
contact wordt geopend, keert het systeem terug naar de 
eerder ingestelde status. 

 

Lüfterstufe (0-6) Stelt het Ventilatieniveau van de geselecteerde 
gebieden in op het gekozen niveau, zolang het contact 
gesloten is 

1-6 

Stosslüftung Stelt het Ventilatieniveau van de geselecteerde 
gebieden in op stootventilatie, zolang het contact 
gesloten is 

1-6 

Zeitautomatik Stelt het Ventilatieniveau van de geselecteerde 
gebieden in op automatische timer, zolang het contact 
gesloten is 

1-6 

CO2 Stelt het Ventilatieniveau van de geselecteerde 
gebieden in op CO2-regeling, zolang het contact gesloten 
is 

1-6 

Feuchte Stelt het Ventilatieniveau van de geselecteerde 
gebieden in op vochtregeling, zolang het contact 
gesloten is 

1-6 
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5. Digitale uitgang 
De digitale uitgang is een potentiaalvrij wisselcontact (COM, NO, NC; COM en NC zijn aangesloten in de 

spanningsvrije / inactieve status - open in de actieve status; NEE vice versa) en kan constant bepaalde 

systeemstatussen signaleren. 

Deze functie kan worden gebruikt voor systeembewaking, 

bijvoorbeeld door aan te geven dat een filter moet 

worden vervangen of een fout van een lichtbron. 

Het gewenste type evaluatie (zie tabel) en de gebieden 

worden ingesteld in het setup-menu onder output DO. De 

signaalbron (lamp enz.) is verbonden met 

uitgang DO van de besturingseenheid. 

(Verbinding zie 9.)  

 

 Opmerking:  De digitale uitgang DO is voor spanningen tot max. 230 V en stromen van max. 5 A 

    goedgekeurd. 

 Gevaar! Voer al het werk uit in een stroomloze toestand! 

 Opmerking:  Verbinding zie 9. 
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Functies van de digitale uitgang DO 

Functie Beschrijivng Gebied 

Lüfterstufe (0-6) activ Geeft de ingestelde status aan in de geselecteerde 
gebieden volgens de selectie 

1-6 

Stosslüftung aktiv Signaleert actieve stootventilatie in de geselecteerde 
gebieden 

1-6 

Schlummer aktiv Signaleert de sluimermodus in de geselecteerde 
gebieden 

1-6 

Alle Bereiche Lüfterstufe 0 Signaleert dienovereenkomstig wanneer alle 
ventilatorniveaus op "nul" zijn ingesteld 

- 

Zeitautomatik aktiv Signaleert de automatische timer in de geselecteerde 
gebieden 

1-6 

CO2 aktiv Signaleert de CO2-regeling in de geselecteerde gebieden 1-6 

Feuchte aktiv Signaleert de vochtregeling in de geselecteerde 
gebieden 

1-6 

Filter abgelaufen Signaleert wanneer de filterlevensduur is afgelopen - 

Allgemeine Meldung* / Fehler Signaleert algemene meldingen / foutmeldingen.  
* Een melding omvat meldingen, waarschuwingen en 
fouten 

- 

 

6. Ventilatiesoort instellen 
De afzonderlijke gebieden kunnen handmatig worden bediend of aan extra functies worden toegewezen. De 

verschillende functies kunnen worden ingesteld door het gewenste bereik te selecteren. 

Handmatige keuze van ventilatienieau 0-6 

 

(Ventilatieniveau 0 wordt door het aanraken van het gebied links naast het 

laagste niveau geselecteerd) 

 

 

6.1 Stootventilatie   

 
Als het gebied is ingesteld op stootventilatie, werken de aangesloten ventilatoren op het hoogste ventilatorniveau. 

In deze ventilatiemodus is er geen warmteterugwinning! De transportrichting is 

afhankelijk van de staat die voor dit gebied is gedefinieerd (zie 2.3). 

 Als alleen toevoerlucht of alleen afvoerlucht is geselecteerd, transporteren alle in 

het gebied aangesloten ventilatoren dienovereenkomstig. Bij het selecteren van 

toevoer- en afvoerlucht transporteren ze naar de besturingseenheid volgens hun 

aansluiting (startrichting) (A = toevoerlucht, B = afvoerlucht). 

Opmerking:  verschil tussen zomerventilatie en schokventilatie! (zie 2.2.1) 
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6.2 Sluimermodus   
 

Individuele gebieden kunnen voor een bepaalde tijd worden gedeactiveerd met de sluimermodus. De tijd kan 

worden ingesteld in het algemene instellingenmenu zoals beschreven onder 2.2.1. 

 

6.3 Automatische timer   
 

De SEC-Touch-bediening kan ook worden bediend met een automatische timer. Deze kan voor elk gebied 

afzonderlijk worden geprogrammeerd. 

 Het gewenste bereik moet worden geselecteerd om de automatische timer te 

programmeren. Het toewijzingsmenu voor tijdregeling wordt geopend onder 

"Automatisch". Om de individuele schakeltijden in te stellen, moet het menu 

"Tijdprogramma" onder "Wijzigen" worden geopend. 

Hier kunnen maximaal 5 verschillende schakeltijden worden gedefinieerd. Elke schakeltijd 

kan worden gedaan met de functies (modus): 

• Handmatig (ventilatorniveau 0-6) 

• Ventilatie 

• vochtigheid of 

• CO2 

De start wordt ingesteld met behulp van de pijltjestoetsen (na het aanraken van de tijd). 

   

 

 
Het einde van de schakeltijd wordt bepaald door het begin van de 
volgende schakeltijd. Na het voltooien van de instellingen wordt 
de ingestelde schakeltijd geactiveerd door het groene vinkje in te 
stellen. De gebieden in het beginscherm worden vervolgens 
gemarkeerd met het symbool van de automatische timer. Een 
handmatige wijziging is te allen tijde mogelijk. De automatische 
timer is dan gedeactiveerd. Om de fans weer in de tijdmodus te 
laten werken, moet deze vervolgens opnieuw worden 
geselecteerd voor het gebied (de ingestelde tijden en modi 
worden opgeslagen). 
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7. Extra beeldschermen 
Maximaal twee extra schermen kunnen worden aangesloten op de SEC-Touch-bediening. Deze zijn in serie 

verbonden met de verbindingskaart van het eerste of het tweede scherm. 

Gevaar! Voer al het werk uit in een stroomloze toestand! 

De monitor (en) mogen alleen worden aangesloten / verwijderd wanneer de stroom is uitgeschakeld. Anders is er 

een communicatiefout en kan het systeem niet worden bestuurd! 

Opmerking:  Na het loskoppelen van de voedingsspanning, moet u de datum / tijd opnieuw instellen! 

Nadat het systeem opnieuw op de voedingsspanning is aangesloten, moeten eerst de extra schermen 

worden geadresseerd! Dit gebeurt in het met een wachtwoord beveiligde instellingsniveau. Instellingen 

kunnen alleen op de schermen worden gemaakt na adressering! 

 

8. Fouten / meldingen 

De aanwezigheid van een fout wordt in het bovenste gedeelte van het scherm aangegeven met het  symbool. 

De actuele foutmeldingen kunnen via Info worden gecontroleerd! 
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8.1 Storingen met melding 
Melding Oorzaak Oplossing 

Kommunikationsfehler 
(Communicatiefout) 

Contact tussen 
bedienelement(en) en 
besturing werkt niet  

• Systeem van het stroomnet loskoppelen, 
alle aansluitingen / BUS-klemmen 
controleren, systeem weer aan het 
stroomnet aansluiten 

• Eventueel beeldschermen (als meerdere 
zijn aangesloten) opnieuw adresseren → 
zie 7. 

Kein Sensorwert 
(Geen sensorwaarde) 

De toewijzing van de gebieden 
met sensorafhankelijke 
functies komt niet overeen 
met de verbindingen 

• Toewijzing van CO2- of vochtregeling 
controleren → zie 3.2.1 

• Aansluiting van de sensoren controleren 

Eingang außerhalb gültigen 
Bereichs 
AI<X1 
(Invoer buiten het geldige 
bereik  
AI <X1) 

De ingangswaarde op de 
analoge ingang is kleiner dan 
de gedefinieerde waarde voor 
X1 

• Instellingen controleren → zie 3.2.1 

• Controleer de kabelverbindingen, er is een 
mogelijkheid dat de sensor onjuist 0V 
uitvoert vanwege een onderbreking van 
het contact 

Eingang außerhalb gültigen 
Bereichs 
FAN supply 
(Ingang buiten het geldige 
bereik ventilator-aanbod) 

De aangesloten 
drukverschilschakelaar is 
geactiveerd en de ventilatie is 
onderbroken. 
 
Als er geen 
drukverschilschakelaar is 
aangesloten, ontbreekt de 
extra aansluiting van het 
stroomdeel. 

• De melding blijft zolang bestaan, als de 
spanningsverzorging door de beveiliging 
onderbroken is. 

• Aansluitingen controleren (zie 
montageaanwijzingen) 

Beeldscherm blijft na opnieuw 
aansluiten aan de stroom 
zwart 

De besturing heeft voor beide 
“+” aansluitingen een 
stroomverbinding nodig! 

• Aansluitingen controleren (zie 
montageaanwijzingen) 

Filterlaufzeit erreicht 
(Einde levensduur filter) 

Filterwissel nodig • Filter wisselen, filterlevensduurtijd terug 
zetten → zie 2.2.1 
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8.2 Storingen zonder melding 
Melding Oorzaak Oplossing 

Bij de aangesloten sensoren 
worden onrealistische 
waarden aangegeven 
(bijvoorbeeld Ti -50°C; rF 0%; 
CO2  
0 ppm) 

De toewijzing van de gebieden 
met sensorafhankelijke 
functies komt niet overeen 
met de verbindingen of er 
wordt een ingangssignaal van 
0V verzonden 

• Toewijzing van de temperatuursensoren, 
CO2- of vochtregeling controleren 
→ zie 3.2.1 

• Controleer de kabelverbindingen, er is een 
mogelijkheid dat de sensor onjuist 0V 
uitvoert vanwege een onderbreking van 
het contact 

Bij gebruik van meerdere 
beeldschermen kunnen geen 
instellingen / wijzigingen 
worden gedaan 

Beeldschermen fout of 
hetzelfde geadresseerd 

• Systeem loskoppelen van het stroomnet, 
alle aansluitingen / BUS-klemmen 
controleren, systeem weer aan het 
stroomnet koppelen 

• Eventueel beeldschermen (als meerdere 
zijn aangesloten) opnieuw adresseren  
→ zie 7. 

Alle ventilatoren lopen in 
handmatig bedrijf slechts in 
één richting 

Zomerventilatie geactiveerd • Zomerventilatie deactiveren 
→ zie 2.2.1 

Ventilatoren lopen 
onregelmatig of starten niet 
juist 

Modeltoewijzing 
ventilatortype is niet correct 

• Typetoewijzing controleren → zie 2.3 

Ventilatoren draaien op volle 
sterkte 

Besturingsleiding / signaal 
onderbroken 

• Aansluiting ventilatoren aan 
besturingseenheid en verbindingsstekker 
controleren → zie 2.1.1.1 

Ventilatoren draaien niet Aansluiting niet correct • Aansluiting ventilatoren aan 
besturingseenheid en verbindingsstekker 
controleren → zie 2.1.1.1 

Beeldscherm toont geen 
uitgangsmenu 

12 Volt aansluiting is niet 
correct 

• Bezetting van alle 3 aansluitklemmen 
controleren 

BUS-aansluiting is niet correct • Systeem loskoppelen van het stroomnet, 
alle aansluitingen controleren, systeem 
weer aan het stroomnet koppelen → zie 
2.1 

Ventilatoren lopen niet in de 
beoogde richtingen in 
stootventilatiemodus 

Gebieden zijn niet correct 
gedefinieerd / verkeerd 
aangesloten 

• Stootventialtie definiëren → zie 2.3 

• Aansluitingen controleren bij de 
besturingseenheid → zie 2.3 of 2.1.1 

Ingesteld tijdprogramma is 
verschoven 

Foute tijd na 
spanningsonderbreking 

• Stel de datum / tijd in → zie 2.1.1 

Beeldscherm reageert niet Vergrendeling actief • Ontgrendelen → zie 2.2.1 
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9. Bijlagen 
 

9.1 Pin-toewijzing op digitale uitgang DO 
(Voorbeelden voor het signaleren van bepaalde systeemstatussen -> zie 5.) 

 

9.2 Pin-toewijzing op de analoge ingang AI 

 Opmerking: let op de instructies van de fabrikant! → zie 3.2 
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9.3 Beschikbare namen voor de gebieden (met vertaling) 
Waarde Naam Vertaling Waarde Naam Vertaling 

0   41 Dachboden 2 Zolder 2 

1 Bereich 1 Gebied 1 42 Dachboden 3 Zolder 3 

2 Bereich 2 Gebied 2 43 Büro Kantoor 

3 Bereich 3 Gebied 3 44 Büro 1 Kantoor 1 

4 Bereich 4 Gebied 4 45 Büro 2 Kantoor 2 

5 Bereich 5 Gebied 5 46 Büro 3 Kantoor 3 

6 Bereich 6 Gebied 6 47 Büro 4 Kantoor 4 

7 Wohnzimmer Woonkamer 48 Büro 5 Kantoor 5 

8 Wohnzimmer 1 Woonkamer 1 49 Chef Büro Kantoor Directie 

9 Wohnzimmer 2 Woonkamer 2 50 Abt.ltr Büro Kantoor Afdelingschef 

10 Esszimmer Eetkamer 51 Büro EK Kantoor Verkoop 

11 Esszimmer 1 Eetkamer 1 52 Büro AB Kantoor Werkruimte 

12 Esszimmer 2 Eetkamer 2 53 Büro Entw. Kantoor Ontwerper 

13 Schlafzimmer Slaapkamer 54 Büro Konstr. Kantoor Constructie 

14 Schlafzimmer 1 Slaapkamer 1 55 Büro Buchh. Kantoor Boekhouding 

15 Schlafzimmer 2 Slaapkamer 2 56 Speiseraum Kantine 
16 Kinderzimmer Kinderkamer 57 Bespr. Raum Spreekkamer 

17 Kinderzimmer 1 Kinderkamer 1 58 Bespr. Raum 1 Spreekkamer 1 

18 Kinderzimmer 2 Kinderkamer 2 59 Bespr. Raum 2 Spreekkamer 2 

19 Kinderzimmer 3 Kinderkamer 3 60 Bespr. Raum 3 Spreekkamer 3 

20 Kinderzimmer 4 Kinderkamer 4 61 Lounge Lounge 

21 Küche Keuken 62 Bibliothek Bibliotheek 

22 Küche 1 Keuken 1 63 Fitnessraum Fitnessruimte 

23 Küche 2 Keuken 2 64 Wintergarten Wintertuin 

24 Bad Badkamer 65 Bastelruim Knutselruimte 

25 Master Bad Hoofd badkamer 66 Ankleidezimmer Kleedruimte 

26 Gäste Bad Badkamer gasten 67 HWR Bijkeuken 

27 WC Toilet  Leeg  

28 Gäste WC Toilet gasten    

29 Arbeitszimmer Werkkamer    

30 Arbeitszimmer 1 Werkkamer 1    

31 Arbeitszimmer 2 Werkkamer 2    

32 Hobbyraum Hobbykamer    

33 Mehrzweckraum Multifunctionele ruimte    
34 Abstellraum Bergruimte    

35 Kellerraum Kelder    

36 Kellerraum 1 Kelder 1    

37 Kellerraum 2 Kelder 2    

38 Kellerraum 3 Kelder 3    

39 Dachboden Zolder    

40 Dachboden 1 Zolder 1    
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9.4 Notities 
 

Ventilatorschets (voor aansluitverbindingen) 
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