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CB1 TAC3 CA                           ADVANCED SETUP             (v.03/2006) 

 
 

In de Advanced Setup is het mogelijk om een aantal functies te activeren of om bepaalde parameters aan te passen:  
 
Om in het menu te gaan druk tegelijkertijd op SETUP en ENTER totdat ADVANCED SETUP op het scherm verschijnt. 
Principe: u kiest de gewenst optie met behulp van de ↑ ↓ knoppen en druk op ENTER om te bevestigen. Getallen worden 
cijfer per cijfer ingegeven.  
 

Nummer Tekst op scherm Beschrijving 

1 
2 

 INVULLEN ACCESS  
CODE 0000 

Indien u een toegangscode heeft ingesteld moet u deze eerst ingeven 
alvorens verder te kunnen gaan (zie nummer 10).  

3 
4 

 START KOPPEL?  
10% 

Mogelijkheid om het startkoppel te veranderen (standaard 10%).  
 

5 
6 

 STOP VENT ALS 
DRUK ALARM? N 

Mogelijkheid om de ventilator automatisch te laten stoppen in het geval van 
een drukalarm (u moet in dat geval op RESET drukken als u de ventilator 
terug wil opstarten).  

7  POST VENT? N Mogelijkheid om de post-ventilatie te activeren (de ventilator blijft nog een 
tijdje draaien nadat ze in softstop zijn gezet).  

 7.1 TIJD PV 0090 sec Koos u voor J in nummer 7:  
Geef het aantal seconden in. 

8  VENT RUN TIME? N Mogelijkheid om een teller in te stellen die het aantal draaiuren van de 
ventilator bijhoudt. Hiermee kan u een alarm instellen dat aangeeft dat er een 
onderhoud nodig is na x aantal uren.  

 8.1 TIJD RESET? N Koos u voor J in nummer 8:  
Hier kan u de teller terug op 0 zetten. 

 8.2 DISPLAY TIJD? N Koos u voor J in nummer 8:  
Mogelijkheid om de teller op het scherm weer te geven (via de   
knoppen). 

 8.3 SERVICE ALARM? N Koos u voor J in nummer 8:  
Hier kan u een onderhoudsalarm instellen. 

 8.3.1 TIJD? 000000 h Koos u voor J in nummer 8.3:  
Geef het gewenste aantal uren in. 

 8.4 STOP VENT? N Koos u voor J in nummer 8:  
Hier kan u de ventilator na een bepaald aantal draaiuren laten stoppen.  

 8.4.1 TIJD? 000000 h Koos u voor J in nummer 8.4:  
Geef het gewenste aantal draaiuren in.  

9  DISPLAY ALARM 
ALLEEN? N 

Mogelijkheid om enkel de alarmen weer te geven op het scherm. Indien er 
geen alarm actief is dan zal er "OK" op het scherm staan.  

10  ACCESS CODE? N Mogelijkheid om een toegangscode in te stellen.  

 10.1 CODE 0000 Koos u voor J in nummer 10:  
Geef de code in.  

11  FABRIEK RESET? N Mogelijkheid om een volledige reset van het circuit te doen. Kiest u J dan zal 
het circuit de fabrieksinstellingen terug aannemen.  

12  EINDE SETUP Einde van de Advanced setup. 

 


