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UAB KOMFOVENT behoudt zich het recht voor om de wijzigingen van parameters en afmetingen in het proces van verbetering van de luchtbehandelingsunits door te voeren

* enkel met PM ventilatoren

C5-regelsysteem voor  
VERSO, RHP en KLASIK units

Uiterst dun – slechts 12 mm

3 manieren om het paneel te bevestigen

Geïntegreerde thermometer en 
hygrometer

Aanraakgevoelig LED-kleurendisplay

Slimme regeling van parameters

Paneel С5.1

BESTURINGSSSYSTEEM C5

Gedetailleerde informatie voor de gebruiker
• Luchtstroomindicatie (m3/h, m3/s, l/s).
• Thermisch rendement van de warmtewisselaar (%).
• Energieterugwinning van de warmtewisselaar (kW).
• Indicator van de thermische energiebesparing (%).
• Energieverbruik van de luchtverwarmer (kWh).
• Warmtewisselaar energieteller (kWh).
• Energieverbruik ventilator (kWh).
• SFP-factor van de ventilatoren*.
• Vervuilingsgraad van de filters (%).

Verschillende bedrijfsmodi
• 5 verschillende bedrijfsmodi: Comfort1, Comfort2, Eco

nomy1, Economy2, en Special. De gebruiker kan de lucht-
toevoer- en luchtafvoervolumes en de luchttemperatuur 
voor elke modus afzonderlijk instellen.

• Modi voor temperatuurregeling: Toevoerlucht / afvoer-
lucht / kamer / balans. Mogelijkheid om de te handhaven 
temperatuur te kiezen.

• Modi voor luchtvolumeregeling: constant luchtvolume 
(CAV), variabel luchtvolume (VAV), vraagsturing (DCV).

• Universeel werkingsschema met maximaal 20 gebeurte-
nissen, waarvoor de gebruiker een of meer weekdagen en 
een van de vijf bedrijfsmodi kan toewijzen.

• De vakantieplanning stelt de gebruiker in staat om op be-
paalde data van het jaar van bedrijfsmodus te veranderen 
of de luchtbehandelingskast uit te schakelen. Tot maxi-
maal 10 tijdstippen zijn mogelijk.

Uitgebreide sturingsmogelijkheden
• Sturing van maximaal 30 units die zijn aangesloten op een 

netwerk vanaf één paneel.
• Mogelijkheid om de controller aan te sluiten op het in-

ternetnetwerk en te beheren via een standaard internet-
browser zonder accessoires.

• Mogelijkheid om de luchtbehandelingskast te bedienen
met een Smartphone via Android OS of iOS-toepassings-
software.

• Mogelijkheid om de unit niet alleen via een bedienings-
paneel of een computer te bedienen, maar ook via ver-
schillende externe apparaten (schakelaar, timer, enz.) en
systemen (bijv. het smart house-systeem).

Connectiviteit & protocollen
• Modbus RTU over RS-485
• Modbus TCP over Ethernet
• BACnet/IP over Ethernet
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Beperking van de recirculatie door de temperatuur
De recirculatie kan worden beperkt, afhankelijk van de behoefte aan 
verwarming of koeling. Wanneer de recirculatie automatisch wordt 
geregeld aan de hand van een van de luchtkwaliteitssensoren of 
het door de gebruiker ingestelde recirculatieniveau, kan de vereiste 
waarde van de recirculatie van de afvoerlucht worden genegeerd als 
de recirculatie de toegevoerde lucht te veel verwarmt of afkoelt. In zo'n 
geval wordt de recirculatie sterk gereduceerd tot de door de gebruiker 
ingestelde temperatuur van de toevoerlucht is bereikt

VEILIGHEIDSFUNCTIES
Bescherming tegen uitval van het warmtewiel of de 
platenwarmtewisselaar
Deze functie observeert het thermisch rendement van de warmtewisse-
laar. Als het niet het vereiste niveau bereikt, wordt een fout geregistreerd 
en aangegeven

Warmtewiel of anti-vriesplatenwarmtewisselaar  
Bij lage buitentemperaturen observeert deze functie voortdurend de 
dalende tendens van het thermisch rendement van de warmtewisselaar, 
bepaalt het moment waarop de warmtewisselaar begint te bevriezen en 
activeert automatisch de ontdooifunctie

Tijd voor onderhoud  
Een waarschuwing verschijnt wanneer de AHU 12 maanden 
ononderbroken heeft gewerkt

Opwarmingsfunctie van de rotor
Deze functie activeert het warmtewiel als de luchtbehandelingskast 
enige tijd uitgeschakeld is en de temperatuur in de unit of het ventilat-
iesysteem laag genoeg is om de rotor te laten bevriezen

Circulatiepompen starten in de uit-stand
Deze functie start watercirculatiepompen voor een korte periode 
wanneer ze langer dan de ingestelde periode uitgeschakeld zijn

Waarschuwing voor een te lage luchtstroom 
Als de luchtbehandelingskast het ingestelde luchtvolume niet binnen 
de ingestelde tijd bereikt, wordt de gebruiker gewaarschuwd door een 
informatieve melding

Externe stop
Uitschakelfunctie van een extern apparaat. Kan gebruikt worden met of 
zonder automatische herstart van het apparaat

Noodstop in geval van brand
Het externe brandalarm gaat af wanneer de unit is aangesloten op het 
brandmeldsysteem van het gebouw. Er is ook een intern brandalarm om 
een verhoogde temperatuur in de luchtbehandelingskast of het ventilat-
iesysteem te detecteren

Intelligente zelfdiagnose  
Zelftestfunctie van de regelaar en elementen van de 
luchtbehandelingskast. Als een fout wordt herkend, beëindigt de 
besturing de werking van de unit en waarschuwt voor een dergelijke 
fout met behulp van de desbetreffende informatieve meldingen

BESTURINGSFUNCTIES
Luchtkwaliteitscontrole
Er kunnen twee verschillende luchtkwaliteitswaarden worden ingesteld 
voor twee verschillende bedrijfsmodi van de unit (bijv. Comfort en 
Economy). Deze waarden worden behouden door de intensiteit van de 
ventilatie automatisch te verhogen of te verlagen

Gecompenseerde buitentemperatuursventilatie
Deze functie past het luchtvolume aan op basis van de buitentem-
peratuur. Het is mogelijk om vier temperatuurwaarden in te voeren, 
waarvan twee de winterse omstandigheden vaststellen en de andere 
twee de zomeromstandigheden. Bij het invoeren van de compensatie-
curve volgens de buitentemperatuur wordt de huidige intensiteit van 
de ventilatie overeenkomstig verlaagd of verhoogd

Zomernachtkoeling
Deze functie is bedoeld voor energiebesparing in de zomer: hierbij 
wordt gebruik gemaakt van de buitenkoeling in de nachtelijke uren 
om de kamers af te koelen. De gebruiker kan de functie op elk moment 
in- of uitschakelen en de kamertemperatuur instellen waarbij de functie 
automatisch wordt geactiveerd

Overbruggingsfunctie
De bediening van de unit kan door een extern apparaat (timer, 
schakelaar, thermostaat, enz.) worden overbrugd. Het van 
buitenaf ontvangen signaal activeert de functie die de unit in 
de voorgeprogrammeerde modus schakelt, waarbij de huidige 
bedrijfsmodus wordt genegeerd

Minimumtemperatuurregeling
Deze functie dwingt tot vermindering van de door de gebruiker 
ingestelde toe- en afvoerluchtvolumes wanneer de beschikbare ver-
warmingscapaciteit in de unit onvoldoende is en/of de warmteterug-
winning niet de minimumtemperatuur in de ruimte garandeert

Bediening op aanvraag
De opstartfunctie van de luchtbehandelingskast is bedoeld om 
het apparaat in de uit-stand te laten werken wanneer een van de 
geselecteerde parameters (CO2, luchtkwaliteit, luchtvochtigheid of 
temperatuur) de kritische grenswaarde heeft overschreden

Vochtigheidsregeling
De luchtbehandelingskast kan worden besteld met een 
luchtvochtigheidsregeling. Als deze functie beschikbaar is, kan de 
gebruiker de plaats kiezen waar de luchtvochtigheid wordt geregeld: 
de toevoer-, afvoer- of kamerlucht. De gebruiker kan ook kiezen tussen 
bevochtiging, ontvochtiging of beide tegelijk

Circulatiepompen regeling op aanvraag
Zowel de verwarmings- als koelingspompen worden aangestuurd op 
basis van de huidige behoefte aan verwarming of koeling in plaats van 
een seizoensregeling

Compensatie voor de luchtdichtheid
De luchtdichtheid is afhankelijk van de temperatuur. De regeling heeft 
een functie die de luchtstromen automatisch aanpast om een verstor-
ing van de balans tijdens de ventilatie te voorkomen

Omschakelingsfunctie
Regeling van gecombineerde waterverwarmingskoeler en DX-koeler 
omkeerbaar naar de verwarmingsmodus

Extra zoneregeling
Optie voor een onafhankelijke sturing van extra verwarmers en koelers 
in een afzonderlijk geventileerde ruimte. Er kunnen maximaal twee 
extra temperatuurzones worden gestuurd

Sturing van de recirculatie
De sturing heeft een gemoduleerde luchtafvoerrecirculatiefunctie.  
Er zijn vier sturingsmogelijkheden: 1) recirculatie volgens de 
luchtkwaliteit die kan worden bepaald door een van de geselecteerde 
parameters: CO2, luchtvervuiling door organische componenten en 
chemische stoffen, vochtigheid of temperatuur; 2) recirculatie volgens 
de buitentemperatuurcurve; 3) recirculatie volgens een wekelijks 
schema; 4) recirculatie gestuurd door een extern apparaat.




