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Appendix: Dipswitch en elektrische schema's

1

Verklaring van symbolen

Waarschuwing
Let goed op de waarschuwingen om fysieke en materiële schade te
voorkomen.
Notities zijn gemarkeerd met dit
informatiesymbool.

Veiligheidsinstructies

A1
-

-

-

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over de juiste installatie, inbedrijfstelling,
bediening en onderhoud van het apparaat.
- Lees de instructies aandachtig en bewaar deze en andere documentatie zodat u ze indien nodig kunt
raadplegen.
- Als u zich niet aan de veiligheidsinstructies houdt, kan er ernstig letsel en fatale gevolg-, materiële en
milieuschade optreden.
- Regel een professionele inspectie van de elektrische installatie voordat u het apparaat aansluit op het
elektriciteitsnet.
- Alle elektrische werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door gespecialiseerd personeel dat
bevoegd is om elektrische werkzaamheden uit te voeren in overeenstemming met de relevante
voorschriften.
- Zorg ervoor dat inbedrijfstelling, onderhoud en reparatiewerkzaamheden alleen worden uitgevoerd
door een erkend servicebedrijf.
- Zorg ervoor dat de installatie technisch wordt goedgekeurd in overeenstemming met de relevante
voorschriften.
- Het niet naleven van deze vereisten kan leiden tot gevaar voor de veiligheid in geval van nood, b.v. in
geval van brand.
- Stel uzelf nooit bloot aan gevaren die fataal kunnen zijn. Uw eigen veiligheid heeft altijd prioriteit.
- Onjuiste bediening kan leiden tot letsel en / of schade aan de installatie.
- Zorg ervoor dat alleen personen die begrijpen hoe het apparaat correct te bedienen toegang hebben.
- Installatie en inbedrijfstelling, evenals onderhoud en reparatie, mogen alleen worden uitgevoerd door
een geautoriseerd servicebedrijf met de bijbehorende licentie voor het uitvoeren van elektrische
werkzaamheden.
Open de behuizing niet.
Werkzaamheden aan het apparaat mogen alleen door opgeleide
vakmensen worden uitgevoerd. De behuizing bevat onder

.

spanning staande componenten!
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A2

Algemene informatie gebruikers instructies

De nummering van de headers op pagina 9 is identiek aan de nummering in het menu van de
controller. Om deze reden is de nummering niet opeenvolgend.
Belangrijke notitie
De teksten en tekeningen in deze handleiding zijn met de grootst mogelijke zorg en te goeder trouw
vervaardigd. Aangezien fouten nooit volledig kunnen worden uitgesloten, willen wij u op het volgende
wijzen:
Uw projecten moeten uitsluitend gebaseerd zijn op uw eigen berekeningen en plannen met behulp
van de relevante toepasselijke normen en voorschriften. We sluiten elke garantie uit voor de
volledigheid van alle tekeningen en teksten in deze instructies; ze zijn slechts illustratief van aard.
Als hun inhoud wordt gebruikt of toegepast, gebeurt dit uitdrukkelijk op eigen risico van de gebruiker.
Elke aansprakelijkheid van de uitgever voor onnauwkeurige, onvolledige of onjuiste informatie en
eventuele schade als gevolg hiervan wordt onder geen enkele omstandigheid geaccepteerd.
A3

Doelgroep voor de instructies

Deze instructies zijn bedoeld voor systeembeheerders.
Informatie met betrekking tot installatie, inbedrijfstelling en configuratie is te vinden in de
"triControl Inbedrijfstellingsinstructies".
A4

Toepassingsgebied

De controller is bedoeld voor gebruik in verwarmingssystemen met inachtneming van de
technische gegevens in deze instructies. Elk gebruik dat in strijd is met deze intentie, maakt alle
aanspraken op aansprakelijkheid ongeldig.
A5

Omschrijving apparaat

De triControl-controller heeft de volgende eigenschappen:
- - 2,4-inch display met geanimeerde, grafische weergave van de
systeemcomponenten.
- - 4 stuurcircuits - vrije sensortoewijzing
- - Eentraps, tweetraps of modulerende regeling
- - Bedrijfsmodi: Uit, Constant bedrijf, Automatisch, Dag, Nacht.
- - Timer met weekprogramma - Aangepaste schakeltijden - Vakanties
- - Kopieerfunctie: ma - zo, ma - vr
- - Zelflerende inschakeloptimalisatie
- - Overuren schakelen
- - Bedrijfsurenteller (gescheiden voor elke triBox)
- - 1 x sensoringang (temperatuurverschil / weer)
- - 2 x ingang: geforceerde uitschakeling van het verwarmingssysteem,
overwerkknop
- - 2 x signaaluitgangen: klaar voor gebruik, storing
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A6

EC conformiteits verklaring

Het apparaat heeft het CE-merk gekregen en voldoet aan de geldende EG-vereisten. De
conformiteitsverklaring kan worden aangevraagd bij de fabrikant.
A7

Beschikking

Gooi het verpakkingsmateriaal en het oude apparaat op een milieuvriendelijke manier weg in
overeenstemming met de richtlijnen voor verwijdering.
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B1

Scherm

A

B

C
D

E
A: Menukop
B: Hoofdweergavegebied
C: Status-LED
D: Softkeys
E: Keuzeschakelaars voor de bovenstaande softkeys
De triControl-bediening is verdeeld in 3 hoofdgebieden:
Hier ziet u altijd in welke menu-optie u zich momenteel bevindt.
Status-LED:
De kleuren van de status-LED hebben de volgende betekenissen:
GROEN - Het apparaat is klaar voor gebruik

Rood
- Er is een melding of fout (zie storingsmeldingen).
Geel
- De unlock functie is actief.
GRoEN/knippert - De update functie is actief.
Hoofdscherm:
Hier vindt u de menu-optieselecties, instellingenopties, informatieteksten, enz.
Softkey toetsen:
Hier ziet u contextafhankelijke functies die u in het menu kunt uitvoeren, zoals omhoog of omlaag
scrollen of waarden verhogen of verlagen.
Als u het toetsenblok ingedrukt houdt, kan de selectie sneller worden gemaakt, afhankelijk van de
context.
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Menu structuur:
Via het hoofdmenu hebt u toegang tot alle andere submenu's om instellingen te maken,
enz. Selecteer met de op / neer-toets het gewenste menu en selecteer vervolgens de knop
"Menu weergeven".
Door meerdere keren op de toets "ESC" te drukken, keert u terug naar het hoofdmenu.
Knoppen

B2
-

De toetsen op de controller zijn ontworpen als "softkeys", d.w.z. de functie van de toetsen kan
veranderen, afhankelijk van de vereiste functie:
: Beweeg selectie omhoog
: Bewees selectie omlaag
: Verlaat sub-menu of beweeg cursor links
: Geef het sub-menu weer
PLUS (+): Verhoog waarde
Minus (-): Verlaag waarde
⊳ : Terug naar vorige instelling
:
Pas de instellingswaarde toe (Enter)
+/- (PLUS/MINUS): Naar het submenu met instelling
B3

Ontgrendel Unlock

Met de ontgrendelfunctie kan een op de controller aangesloten verwarmingsapparaat worden
ontgrendeld in geval van een storing. Om dit te doen, drukt u ongeveer 3 seconden op de "esc" toets in het startscherm. De status-LED licht kort op nadat het ontgrendelingsproces is voltooid.

B4

Start scherm

Afhankelijk van de instellingen toont het startscherm een grafische statusweergave of een puur
tekstgebaseerde weergave.

Bedieningsfouten worden op het startscherm
aangegeven. Neem in dergelijke gevallen contact
op met de dealer.
Het startscherm wordt automatisch weergegeven na een korte periode van
inactiviteit. De verlichting van het display schakelt zichzelf uit na een paar
minuten inactiviteit.
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B5

Toegangscode

triControl heeft verschillende gebieden voor gebruikers en gespecialiseerde professionals die
kunnen worden ingeschakeld met behulp van een code. Toegang wordt mogelijk gemaakt door een
combinatie van vier cijfers in te voeren om ongeautoriseerde wijzigingen aan het systeem te
voorkomen.
Na een lange periode van inactiviteit moet u mogelijk de toegangscode opnieuw invoeren om de
uitgebreide menufuncties in te schakelen. Om veiligheidsredenen wordt de toegang geblokkeerd na
een korte periode van inactiviteit.
Als u de toegangscode kwijt bent,Neem contact
op met de dealer om de code te resetten. Houd
de toegangscode veilig.1203

B6

Basis instellingen

De montage, installatie en eerste installatie worden uitgevoerd door uw gespecialiseerde
professional.
triControl moet zo worden geconfigureerd dat het direct klaar is voor gebruik, wat betekent dat u
zelf geen verdere basisinstellingen hoeft te maken, zoals de tijd, datum, enz.
Vraag uw specialist als u niet zeker bent of de basisinstellingen niet aanwezig
zijn.
U kunt zelf de basisinstellingen wijzigen, zoals de tijd, datum, zomer / winter,
vakantie, enz.
Instructies hiervoor vindt u in de relevante secties.
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2.1

Toegangscode invullen

Open het hoofdmenu door op de toets "esc" te drukken

Het hoofdmenu verschijnt, aanvankelijk met twee menu-opties:
- Overuren (zie het gedeelte
Overuren)
-Voer code in
Voer code in
Gebruik de en softkeys, navigeer naar menu optie 2 (“Enter code”) en gebruik “ ” om submenu te benaderen.

Verhoog of verlaag de waarde met behulp van de toets "+" of "-".
Bevestig de cijfers met de toets.
Met de toets "return" kunt u één veld teruggaan of het submenu verlaten als u nogmaals op deze
toets drukt in het eerste cijferveld.
Als u op de toets in het laatste invoerveld drukt, bevestigt dit de invoer van de 4-cijferige code en
keert u automatisch terug naar het hoofdmenu.
Als u een cijfer verkeerd hebt ingevoerd, blijft u slechts twee menu-opties
zien.Voer de juiste code in.
Neem contact op met uw specialist als u problemen ondervindt.
Nadat de code correct is ingevoerd, zijn verdere menu-opties ingeschakeld:
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3.1

Instellingen temperaturen

De streefwaarde "Kamertemperatuur per dag" is de temperatuur die kan
worden ingesteld in tijdvensters van het weekprogramma. De streefwaarde
"Kamertemperatuur per dag" kan bijvoorbeeld worden ingesteld van 6:00 tot
18:00 uur.
Maar het kan ook aanvullend of exclusief worden ingesteld van 13.00 tot
17.00 uur.
De streefwaarde "kamertemperatuur per dag" is daarom niet
noodzakelijkerwijs geassocieerd met de informele betekenis van het woord
"dag".
Tijdens de periodes buiten het dagprogramma wordt de streefwaarde
'Kamertemperatuur' s nachts bereikt.

Selecteer het regelcircuit waarvoor u de doeltemperaturen wilt instellen.
De doeltemperatuur kan voor elk geïnstalleerd regelcircuit afzonderlijk
worden ingesteld.
Als u slechts één stuurcircuit gebruikt, wordt de menuoptie voor het
selecteren van stuurcircuits overgeslagen (!)

3.1.1 Ruimtetemperatuur dag
Gebruik de softkeys om naar de menuoptie "Doelwaarden" te gaan en selecteer deze.

Selecteer vervolgens de menuoptie "3.1.1 Kamertemperatuur per dag" met behulp van de softkey "+/-":
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Stel de gewenste kamertemperatuur per dag in met "+" en "-" en accepteer de waarden die met de
toets zijn geselecteerd:

Temperatuur overdag(° Celsius)

Minimum
0°

Maximum
35°

Selectie met
0.5° stappen.

3.1.2 Ruimte temperatuur nacht.
De "kamertemperatuur per nacht" wordt op dezelfde manier ingesteld als de
"kamertemperatuur per dag": ga met behulp van de softkeys naar de menuoptie
"Streefwaarden" en selecteer deze.

Selecteer vervolgens de menuoptie "3.1.2 Kamertemperatuur per nacht" met behulp van de softkey
"+/-":

Stel de gewenste kamertemperatuur 's nachts in met' + 'en' - 'en accepteer de waarden die zijn
geselecteerd met de toets:

Temperatuur nacht(° Celsius)

Minimum
0°

Maximum
35°

Selectie in 0.5°
stappen
10

3.1.3 ∆t circulatielucht aan (wtw)

De functie "warmteterugwinning" is alleen actief in combinatie met een of
meer geïnstalleerde triBox DV- of triBox DV-R-modellen!
Een plafond- en kamergebaseerde sensor in het triControl-systeem registreren het
temperatuurverschil tussen hen en regelen de ventilatoren zodat warme lucht wordt gerecirculeerd
zonder tocht van het plafond naar de woonkamer te veroorzaken.
Zodra de temperatuur tussen de vloer en het plafond gelijk is geworden, schakelt de triControlregeling de ventilatoren weer uit.
De parameter "∆t gerecirculeerde lucht aan" is het temperatuurverschil tussen de kamertemperatuur
en de plafondtemperatuur waarbij de ventilatoren zijn ingeschakeld.

Temperatuur verschil

Minimum
0°

Maximum
10°

Selectie in 0.5°
stappen.

Selecteer met behulp van de toetsen "+/-" het gewenste temperatuurverschil en druk op de toets
"return" om de waarde te accepteren.
3.14 ∆t Circulatielucht uit (wtw)
De parameter "gerecirculeerde lucht uit" is het temperatuurverschil tussen de kamertemperatuur en
de plafondtemperatuur waarbij de ventilatoren worden uitgeschakeld.

Temperatuur verschil

Minimum
0°

Maximum
10°

Selectie in 0.5°
stappen

Selecteer met behulp van de toetsen "+/-" het gewenste temperatuurverschil en druk op de toets
"return" om de waarde te accepteren.
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4.1

Week programma

Met het weekprogramma kan de operator eenvoudig de hele week van maandag tot zondag
plannen en automatisch herhalen.
U kunt de tijdsperioden voor dagmodus en nachtmodus instellen voor elke dag van de week.
In de "dagmodus" -perioden van de dagen van de week wordt de onder 3.1.1 ingestelde
"doeltemperatuur per dag" bereikt.
In de resterende periodes wordt de 'doeltemperatuur' s nachts (3.1.2) bereikt.
Om het weekprogramma te activeren, moet de bedrijfsmodus (5) van
het betreffende apparaat zijn ingesteld op "Automatisch".
De doeltemperatuur (dag en nacht) moet ook worden ingesteld onder
3.
Het weekprogramma instellen:
Selecteer het regelcircuit waarvoor u het weekprogramma wilt instellen.
Als u slechts één stuurcircuit gebruikt, wordt de menuoptie voor het selecteren van stuurcircuits
overgeslagen (!)
Met triControl kunt u een aangepast weekprogramma instellen voor elk
individueel regelcircuit!

Als u het weekprogramma oproept, ziet u een grafische samenvatting van maandag tot vrijdag:

A

B

A: Weekdag ingekort van ma - vr
B: Samenvatting van de dag / nachttijd van 0 tot 24 uur in perioden van 3 uur.
Dagprogramma instellen
Gebruik de softkeys en, selecteer de relevante dag van de week en bevestig uw keuze met de toets:
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De volgende functies kunnen worden gebruikt om de daginstellingen te bewerken:
- - Schakeltijden 1-n (max. 4 schakeltijden per dag zijn mogelijk).
- - Kopiëren naar ma-zo
- - Kopiëren naar ma-vr
- - Verwijder
- Ga naar de overeenkomstige menu-optie en druk op de toets.
Schakeltijd per dag instellen

Selecteer met behulp van de +/- toetsen de tijd voor het starten van het tijdvenster en druk op
de toets om de waarde te accepteren.

TIP:Houd de +/- toets ingedrukt om de tijden sneller te
verhogen of te verlagen.

U kunt vervolgens de tijd opgeven waarop het tijdvenster moet worden gestopt.
Met de toets "" kunt u een stap teruggaan en de tijd corrigeren of de suboptie van het menu
verlaten.
U kunt 4 schakeltijden per dag instellen. Zodra een verdere schakeltijd
kan worden toegevoegd, wordt dit dynamisch weergegeven zodat u kunt
selecteren.

Wanneer worden invoer niet geaccepteerd?
Ingangen mogen niet overlappen met bestaande tijden.
De ingangen mogen geen dagwisseling hebben (bijv. 11:30 uur
start en 02:00 uur einde)
In dit geval wordt de ongeldige invoer teruggezet op 0:00 en
genegeerd.
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triControl sorteert op intelligente wijze de schakeltijden:
Als u een schakeltijd 4 instelt tussen schakeltijd 2 en schakeltijd 3, wordt de
nieuwe schakeltijd automatisch in chronologisch correcte volgorde
weergegeven:
schakeltijd 4 wordt schakeltijd 3 en schakeltijd 3 wordt schakeltijd 4.

Schakeltijd wissen:
zet zowel de starttijd als de eindtijd op 0:00.
De schakeltijd is gewist.

Nadat u de schakeltijden hebt gedefinieerd, ziet u deze in het weekoverzicht. De
schakeltijden worden op de tijdlijn gemarkeerd met een lijn binnen de geselecteerde
tijden

Voorbeeld:
Maandag: Schakeltijd 1: 6.00 - 12.00 uur
Schakeltijd 14: 15 uur - 18:00 uur
Schakeltijd 15: 21 uur - 12.00 uur
Stel hier de gewenste schakeltijden in voor alle dagen van de week.
Kopiëren naar ma-zo
Als u schakeltijden op deze dag hebt gedefinieerd, kunt u deze schakeltijden gemakkelijk kopiëren
naar ALLE dagen van de week.

Waarschuwing!
Alle schakelprogramma's die al zijn ingesteld voor de andere dagen van de
week worden overschreven!
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Kopiëren naar ma-vr
Als u op deze dag schakeltijden hebt gedefinieerd, kunt u deze schakeltijden gemakkelijk kopiëren
naar de dagen van de week van maandag tot vrijdag.
De schakeltijden die zijn ingesteld voor de weekenden (zaterdag en zondag) blijven ongewijzigd.

Waarschuwing!
Alle schakelprogramma's die al zijn ingesteld voor de dagen van de week
van maandag tot vrijdag worden overschreven!

Delete
Alle schakeltijden kunnen onmiddellijk worden verwijderd.
Waarschuwing!
Alle schakelprogramma's die al zijn ingesteld voor de huidige dag van de
week, worden permanent verwijderd.

Overname van het weekprogramma van een ander besturingscircuit
Selecteer bijvoorbeeld Overname van RK1 om alle instellingen van een ander regelcircuit over te
dragen.

5.1

Bedrijfs modi

In het hoofdmenu kunt u de bedrijfsmodi van de aangesloten apparaten voor het stuurcircuit
afzonderlijk instellen.
Keuze uit besturingscircuit
Als u slechts één stuurcircuit hebt aangesloten, gaat u direct naar het
bijbehorende submenu.
Selecteer anders een stuurcircuit om de bedrijfsmodus in te stellen.

Gebruik de softkeys en, selecteer het apparaat en bevestig uw keuze met de +/- toets:
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5.1.1 Heating unit (HU) bedrijfsmodi
De volgende bedrijfsmodi zijn beschikbaar:
Operating mode
Constant
mode
Automatisch

Dag mode
Nacht mode
Off

Functie
Het apparaat werkt continu
Het apparaat werkt tussen de instellingen in het
weekprogramma onder 4. en de doelwaarde onder 3.
Het apparaat bereikt de doeltemperatuur voor de
kamertemperatuur per dag (3)
Het apparaat bereikt 's nachts de doeltemperatuur voor
de kamertemperatuur (3)
Het apparaat is uitgeschakeld.

Gebruik +/- om de bedrijfsmodus te selecteren en accepteer deze met de return toets.
5.1.3 Plafond fan bedrijfs modes
De volgende bedrijfsmodi zijn beschikbaar:
Operating mode
Constant
mode
Automatisch

Off

Functie
Het apparaat werkt op max. capaciteit
Het apparaat werkt tussen de instellingen in het
weekprogramma onder 4. en de doelwaarde onder 3.
Het apparaat is uitgeschakeld.
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6

. Basis instellingen

Onder Basisinstellingen kunt u algemene instellingen maken, zoals tijd, datum, screensaver of
besturingsschakeling-specifieke, algemene instelling

Ga naar de relevante menu-optie en selecteer deze met de toets "return".
6.1

stel de tijd in

Instelling opties:
Menu
Datum

Tijd
Zomer tijd

Vakantie

Functie
Stel de datum in met
behulp van de softkeys
DD.MM.20YY
Stel hier de tijd in in het
24-uurs formaat
Hier kunt u het automatisch
omschakelen van wintertijd
naar zomertijd instellen

Voorbeeld
15.03.2016

De streefwaarden van de
nachttemperatuur zijn
bereikt.

3 oktober is een
feestdag en daarom
wordt er niet gewerkt.

17:15
Yes : Automatisch aan
No: Automatisch uit

Ingestelde vakantie datums:
1e Januari
1e Mei
3e October
25e December
26 December
U kunt elk van deze feestdagen
verwijderen.
Een vakantie toevoegen:
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U kunt ook verdere datums als vakantie instellen:
Selecteer met de schermtoetsen en de menuoptie "Invoer toevoegen" en bevestig de selectie met
de toets +/-

Selecteer een geldige datum en selecteer vervolgens Herhalen:
Selecteer herhaling
Once
Always
Delete

Functie
Alleen dit jaar, daarna automatisch verwijderd
Ieder jaar terugkerend
Instelling verwijderd

Bevestig vervolgens uw selectie met de return toets.
6.2

Scherm

Het uiterlijk van het standaardscherm kan hier worden geselecteerd. Met het grafische display
worden verschillende stukjes informatie aan de gebruiker getoond. In het tekstdisplay worden
alleen de tijd en een verwijzing naar het ontgrendelen van warme luchtgenerators weergegeven.
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6.3

Regel Circuits (RK)

Besturingscircuitspecifieke instellingen kunnen worden gemaakt voor sommige eindapparatuur.
Plafondventilator:
Als de plafondventilator is ingeschakeld, kunnen sterke luchtstromen
(luchtstromen) optreden die als onaangenaam kunnen worden ervaren.
Met triControl kunt u de snelheid daarom perfect aanpassen aan uw
behoeften: verlaag de snelheid tot het bereik dat voor u comfortabel is:

Stel hier de maximale en minimale snelheid van de ventilator in:
Minimum snelheid
0%

Maximum snelheid
100%

Stappen
10%

Gebruik de +/- toets, selecteer de waarde en bevestig uw selectie met de return toets.
6.7

Taal

U kunt hier de menutaal van de controller selecteren.
6.8

Schermbeveiliging

Voer hier het tijdstip in waarop de achtergrondverlichting moet worden uitgeschakeld.
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7

Analyse

Hier vindt u besturingskringspecifieke en onafhankelijke gegevens en analyses, evenals
systeeminformatie zoals de softwareversie, enz.
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Technical data
-

- Netspanning: 230V ~
- Netfrequentie: 50/60 Hz
- Stroomverbruik (besturingselektronica): max. 3W
- Sensoringang: 1 x PT1000
- Schakelingangen: 230V ~ / 0.4mA / impedantie 1
MOhm
- Schakeluitgangen: 230V ~ / 1 (0.3) A
- Bedrijfstemperatuurzone: 0 ° C - 40 ° C
- Beschermingsgraad: IP40 (IP44 met optionele
afdichtingsset)
- Beschermingsklasse II
- Overspanningscategorie II
- Mate van vervuiling II

Busverbindingen
1 x triBus-verbinding: voor het aansluiten van maximaal 128 x triBox
1 x triCombus: van het verbinden van de triWebbox en / of andere triControlsystemen.
Communicatie-interface:
triBus (verbindingen A, B)
RS485-gebaseerd, 9.600bps, maximale kabellengte 500 m
triCombus
(verbindingen H, L)
CAN-bus, 50.000bps, maximale kabellengte 500 m
Neem contact op met uw dealer als u een kabellengte van meer dan 500 m
nodig hebt
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Error messages

LED brandt rood (zie B1-display - status-LED)

Geef de foutmeldingen van het startscherm weer met <Enter> (rechtertoets):
Box /
controller

Error message

Description

Sensor short circuit

Temperatuur waarde < -50°C

Sensor fault

Temperature waarde > 100°C

Controller

Restart

Controller ingeschakeld (mogelijke spanningsuitval)Interne

Controller

Device clock faulty

apparaatklok defect (mogelijke spanningsuitvalzekering)

Box
Box +
controller
Box +
controller
Box +
controller

Communication error

Box kan niet geadresseerd worden

Loading failed

Fout a) Update-parameters laden b) Boxconfiguratie

Saving failed

Fout a) Update-parameters opslaan b) Boxconfiguratie

Hardware error

Geheugentest, bedrijfsspanning, etc.

Box +
controller
Box +
controller

Box een ander type dan verwacht / opgeslagen (bijv. DV in

Box

Inconsistent triBox type

Box

Forced switch-off

Box

Inadequate pressure

Geen drukmelding na wachttijd

Box

Device fault

Apparaatfout

Box

No operating message

Geen bedieningsbericht na wachttijd

Controller

Unlocked

Apparaten ontgrendeld (info, geen fout)

Controller

Voltage outage

Spanningsuitval

plaats van HG)
Geforceerde uitschakeling actief (waarschuwing geen fout)

Neem contact op met uw specialist als er een foutmelding verschijnt
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Appendix Dipswitch en Elektrisch schema
Dipswitch:
- Dipswitch 1 tot en met 5 bepalen het adres van de box(en). Zie hiervoor de tabel op de
volgende pagina.
- Dipswitch 6 en 7 bepalen het nummer van de regelstreng. Zie hiervoor de tabel op de
volgende pagina.
- Dipswitch 8,9 en 10 bepalen de positie van de box(en) in de communicatiebus. Zie hiervoor
het schema met de tri-box(en) en controllers met de dipswitches.
Elektrisch schema:
- Verwarmings/straler streng regelaar.
- Afzuigventilator regeling.
- Plafondventilator regeling relaisgestuurd.
- Plafondventilator regeling stappen gestuurd.
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Dipswitch triBox HG / DV / DVR / SV

Apparaatadres

Regelgroep

Schakelaar 1-5

Schakelaar 6/7

Bus-Einde

Schakelaar 8-10

Regelgroep : Schakelaar
6/7 Regelgroep 2
Regelgroep 3

Regelgroep 1

Regelgroep 4

Bus-Einde Schakelaar 8-10

Box niet aan einde
Box aan einde van kabel Box in het midden
ook niet in het midden

Box aan einde
en enigste box

Apparaatadres : Schakelaar 1-5
Dez Hex

Schakelaar Dez Hex

SchakelaarDez Hex

Schakelaar
Dez Hex

0*

00*

8

08

16

10

24

18

1

01

9

09

17

11

25

19

2

02

10

0A

18

12

26

1A

3

03

11

0B

19

13

27

1B

4

04

12

0C

20

14

28

1C

5

05

13

0D

21

15

29

1D

6

06

14

0E

22

16

30

1E

7

07

15

0F

23

17

31

1F

Schakelaar

* Apparaatadress 0 (Hex 00) niet toegestaan bij Regelgroep 1 (7,6=0), triBox wordt
inactief

�

\_�

Il

1

'

Een Box, weerstand in regelaar

Il
.

'

.

[i
___.1 1

■. ri··

· · 11<

Twee Boxen, twee strenger

' • '

•

-:'
1

Twee Boxen een Streng. Weerstand in regelaar

..

Il
..

Il
'

Drie Boxen, twee Strengen

■ (i ■

,--1· ·

11

Vier Boxen, twee strengen

..

Il
1

. .'

Il

N

L

Relais

Halflast

Relais

Vollast

13 14 23 24 33 34

Relais

Fan-WTW

Kabellengte: > 30m

L1 L1 N N I11 I12 I21 I22 I31 I32

Netspanning

uitgang: T3,15A, 230V, AC1

Streng Uit

Artikelnummer: 215934

Storing

4 5
GND

2
A2
B2
GND
A1
B1

br

ws

br

ws

Com-Bus
Kabellengte: max. 500m

triB ox

Com-Bus
Kabellengte: max. 500m

triB ox

max. 10mA
min. 1K
kabellengte < 30m

0 - 10V uitgang

PT1000
Temperatuurvoeler
kabellengte > 30m

BEFORE OPENING THE DEVICE POWER SUPPLY SWITCHED OFF

Attention! Dangerous voltage!

VOR ÖFFNEN DES GERÄTES NETZVERSORGUNG ABSCHALTEN

Achtung! Gefährliche Spannung!

Ingangsimpedantie1M

GND

triB ox-HG
Verwarming

Bedrijf

Schirm

RS485

N

L

Kabellengte: > 30m

Uitgang: T5A, 230V, AC3

M

Q1

L1 L1 N N I11 I12 I21 I22 I31 I32

Netspanning

Artikelnummer: 215966

Streng Uit

4 5
GND

2
A2
B2
GND
A1
B1

br

ws

br

ws

Com-Bus
Kabellengte: max. 500m

triB ox

Com-Bus
Kabellengte: max. 500m

triB ox

max. 10mA
min. 1K
Kabellengte: < 30m

0 - 10V Uitgang

PT1000
Temperatuurvoeler
kabellengte: > 30m

BEFORE OPENING THE DEVICE POWER SUPPLY SWITCHED OFF

Attention! Dangerous voltage!

VOR ÖFFNEN DES GERÄTES NETZVERSORGUNG ABSCHALTEN

Achtung! Gefährliche Spannung!

Ingangs Impedantie M

GND

triB ox-SV
Verzamel
rookgasVentilator

Drukschakelaar

Schirm

RS485

N

L

Kabellengte: > 30m

Uitgang: T5A, 230V, AC3

Artikelnummer: 215964

I1 Q1

~

M

L1 L1 N N I11 I12

Netspanning

4 5
GND

2
A2
B2
GND
A1
B1

Schirm

br

ws

br

ws

Com-Bus
Kabellengte: max. 500m

triB ox

Com-Bus
Kabellengte: max. 500m

triB ox

max. 10mA
min. 1K
Kabellengte: < 30m

0 - 10 Uitgang

PT1000 Temperatuurvoeler
Kabellengte > 30m

BEFORE OPENING THE DEVICE POWER SUPPLY SWITCHED OFF

Attention! Dangerous voltage!

VOR ÖFFNEN DES GERÄTES NETZVERSORGUNG ABSCHALTEN

Achtung! Gefährliche Spannung!

Ingangsimpedantie 1M

GND

triB ox-DV
Plafondventilator
snelheidsregelaar

Streng Uit

~

~

RS485

N

L

Kabellengte: > 30m

Uitgang: T5A, 230V, AC3

Artikelnummer: 215965

M

Q1

L1 L1 N N I11 I12

Netspanning

4 5
GND

2
A2
B2
GND
A1
B1

br

ws

br

ws

Com-Bus
Kabellengte: max. 500m

triB ox

Com-Bus
Kabellengte: max. 500m

triB ox

max. 10mA
min. 1K
Kabellengte: < 30m

0 - 10V Uitgang

PT1000
Temperatuurvoeler
kabellengte: > 30m

BEFORE OPENING THE DEVICE POWER SUPPLY SWITCHED OFF

Attention! Dangerous voltage!

VOR ÖFFNEN DES GERÄTES NETZVERSORGUNG ABSCHALTEN

Achtung! Gefährliche Spannung!

Ingangs Impedantie 1M

GND

triB ox-DVR
Plafond ventilator
relaisuitgang

Streng uit

Schirm

RS485
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