
Installatie en Gebruikers instructies
VMS-47C55 - RF-CO2 sensor

2.lnhoud levering:
' RF- CO, sensor (VMS47C55)
' Bevestigingsschroeven
' Bevestigingspluggen

3.

status

Selecteren standen

Standen LEDs

Standên selecteren

4- heid
Het apparaat voldoet aan de volgende EC richflijnen:. EMC richtlijn 2OO4|10B1EC. Laag voltage richttijn Z},t tZStEt). Radioapparatuurrichilijn:201r4tS3lEU
. RoHS richtlijn: 2011t6StEU. WEEE richtlijn: 200A96,EC
Tekens op het apparaat
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Status LED
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<800ppm

800-1900

> 1900 ppm

Com. fout

Ventilator fout

Schakelaar fout

A: Status LED B: Stand LED C:Aanraakknop
í.lnleiding
Deze handleiding is bedoerd ars reidraad voor een gekwarificeerde
installateur om de VMS-47CSSS RF-CO2 sensor (vérder genoemd
'sensor') te installeren. Zorg ervoor dat jê deze handleiding gelezen
en begrepen hebt voordat je de sensor gaat installeren ot!àOruit<en.
Deze sensor werkt alleen met een RF-ontvanger.
1.1 Beoogd gebruik
De sensor is ontworpen voor de volgende doeleinden:1. Het regelen van de ventirator sÀerheid, op basis van gebruikersin-

voer, of gemeten COrwaardes.

Elk ander of verder gebruik is niet in overeenstemmini met het beoog-
de gebruik.
í.2 Waarschuwingen

A Dit icoon geeft een gevaar aan dat kan leíden tot
ëb p"ooontijl tetset, inótusíef overtijden.

H 
ou icoon wordt gebruikt om extra informatie te markeren

1.3 Werkingsprincipe
De sensor communiceert met de RF-ontvanger doormiddel van
draadloze communicatie (RF). Via de knop en Oe LeOs kun je de
ventilatiestand aflezen en aanpassen. wanneer de sensor in de Eco-
of comfortstand staat, regert de sensor de ventirator op basis van de
qemelen CO, waardes in het vertrek waarin de sensor zich bevindt.
í.3.1 Ventilatie snelheden en standen

De sensor meet continu de co, concentratie in de rucht en vergerijkt
deze met de ingesterde maximum concentratie. wanneer de sJnsór
op de auto comfort stand staat is de maximum concentratie gelijk aan
de gevraagde concentratie. wanneer de sensor in de auto eio itano
staat dan is de gevraagde concentratie 250ppm boven de maximum
concentratie. De sensor stuurt het ventilatiesysteem zo aan dat het
CO, level onder de gevraagde concentratie blijft.

Jl D" sensor slaat de ingestelde ventilatiestanden op in, enIr Iff :3iff ï#iill.t{:-:ilffii3i1"","n"n, deze wordt
niet gecommuniceerd naai andere appàraten.
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Het ventilatiesysteem werkt in een van de volgende standen.

op
van de verbonden sensoren. Wanneer je de timer stand gebruikt op de
sensor zal deze 30 minuten in hoogstand actief zijn.
1.3.2CO2setpunt

Pas op. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor belangrijke
waarsschuwingen

Gevaar: Risico op elektrische schokken

IEC 61140 beschermingsklasse ll (dubbel geisoleerd)
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C € CE markering van comformiteit

ffi ltuoeren volgens de Europese gemeenschapsrichilijn
là 2o02t96tEc(WEEE)

product is ontworpen en geproduceerd om maximale veiligheid k
tijdens installatie, gebru ik en service. Lees altijd de veilig

voor installatie, onderhoud ofservice aan het produr
deze instructies altijd strict op Delen van het product dragen

, wat een potentiêle dodel ijke spanning kan zijn. Maak het
spanningloos voordat er overgegaan wordt tot installatie,

, service of verwijdering.
product is ontworpen om enkel binnen te gebruiken. Stel het

niet bloot aan regen of vocht, dit voorkomt kortsluiting in het
Kortsluiting kan brand of een eleKrische schok veroozaken

het product tussen de 0'C en 40"C. Gebruik voor het schoo
van het product enkel een zachte vochtige doek. Gebruik ger
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5. lnstallatie
5.í Voorbereiding

Gevaar. Maak de sensor spanningloos voor installatie.

Plaats de sensor niet in een metalen behuizing

7. lnstellen
Standen LEDa

Comfot

400

700/o

lOOo/o

7.í lnetollen eetpunten
Gebruik hiervoor bovenstaande tabel.
1. Druk op de knop om de status te tonen
2. Druk nogmaals op de knop om de gewenste stand te selecteren.
3. Wanneer nodig, druk binnen 2 seconden nogmaals op de knop,

totdat de standen LED de in te stellen stand weergeeft.
1. Druk op de knop en houd deze ingedrukt iotdat de status LED w

begint te kniPPeren.
5. Laat de knop los. De status LED laat nu het geselecteerde item

zien en de standen LEDs laten de huidige waarde zien.

6. Wanneer nodig, druk binnen 10 seconden op de knop, totdat de
standen LEDs de in te stellen waarde laat zien.

rr Zoro er bii het instellen van de ventilatiewaardes voor dat de

EI g";ioo"tá" waarde tussen de hoogste en de laagste in zit.
7. Wacht 10 seconden. De sensor past de ingestelde waarde toe. I

status LED en de standen LEDs geven de status van het systee
weer.

7.2 De sênsor opnieuw verbinden
1. Druk op de knop om de status te tonen
2. Druk nogmaals op de knop om de gewenste stand te selecteren
3. Wanneer nodig, druk binnen 2 seconden nogmaals op de knop,

totdat de Auto comfort stand LED brandt.
4. Druk op de knop en houd deze ingedrukt totdat de status LED w

begint te knipperen.
5. Laatde knop los. De status LED geeftnu de verbindingsstand

WêET.

6. Druk op de knop. De sensor zal proberen te verbinden met de

RF-ontvanger. De status LED geeft aan oÍ dit gelukt is.

7.3 Het uitvoeren van een fabrieksreset
Vanaf het statusscherm (zie 6.1)
1. ZieT.2stap 1Vm4
2. Druk op de knop en houd deze ingedrukt gedurende 1 0 secondt

De status LED zal wit branden.
3. Laat de knop !os. De sensor venryijdert zijn verbindingen en !'es€

de ingestelde CO, waardes naar de standaardinstellingen. Daar

herstart de sensor en zal deze in de verbindingsstand gaan.

7. Technische data

868.3 MHz

Minimaal 0dBm

4@ tot 2000 pp

40 ppm +2% aÍ
zing bij 20'C

2 minuten

Manufactured by : lnventrum Technologies I

&
H1. Druk de clip in en trek het bovenste deel 1

van het onderste deel.
2. Open de beschermkap. Gebruik een kleine

platkop schroevendraaier om de clip los te
maken

3. Bij het gebruiken van schroeven: Gebruik
de montagePlaat als aftekenmal.

4. Bij het gebruiken van tape:
a. Zorg ervoor dat het oppervlak

glad, schoon en ontvet is.
b. Venrvijder het folie van de

dubbelzijdige tape
5. Venrvijder het uitbreekplastic uit de kabeltn-

gang van de behuizing

5.2lnstallatie
1. Leid de stroomkabels door de achterste

opening (A) of door de kabelingangen (B)

E ;;Xï:ff:i:,:ï,::*y 3lïi:'i"
1.5m vanaf de grond in een
verblijfsruimte

2. Plaats de montageplaat van de sensor
3. Bevestig de montageplaat met behulp van

de schroeven of de tape.

4. Sluit de stroomkabel aan in de schroef-
klemmen

5. Plaats het bovenste deel van de sensor op
het onderste deel. Duw totdat je een klik
hoort.

1100
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5.3 lnbedrijfstelling
1. Schakel de 230V voeding in. Alle LEDs gaan branden gedurende

3 seconden.
2. Wacht totdat de status LED de verbindingsstand laat zien. Wan-

neer de sensor een andere indicatie geeft is deze al verbonden
met de RF-ontuanger. Zie 7 .2 voor instructies om de sensor
opnieuw te verbinden.

3. Zorg ervoor dat de RF-ontvanger ook in de verbindingsstand
staat.

4. Druk op de knop. De sensor probeert nu te verbinden met de
RF-ontvanger. De status LED geeft aan of dit gelukt is. Wanneer
het verbinden is mislukt, zorg er dan voor dat de RF-ontvanger in

de verbindingsstand staat en probeer het opnieuw.

6. Gebruik
6.í Toon status
Druk op de knop. De status LED en de standen LEDs tonen de status
van het sYsteem.
6.2 lnstelmodus
Vanaf het status scherm:
1. Druk op de knop om de gewenste stand te selecteren.

2. Wanneer nodig, druk binnen 2 seconden nogmaals op de knop,

totdat de gewenste stand wordt weergegeven.
3. Wacht 2 seconden. De sensor past de gevraagde stand toe. De

status LED en de standen LEDs tonen de status van het systeem
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Stap 1

uirBlauw/R6d Lage vent. snelhèid 1Oo/o 200/0 30%
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Stiap 2 \ harde

7_4 Draadloze verbin-
ding spsificatis

7.1 Afmeffngen

Communicalie
frequêntie

Hoofd afrnetingen (h

xbxd)
100x100x28
mm

+-1.259 UitgangsvêÍmogenGêwicht

7.5 C02 Meêtspecili-
caties

7.2 Omgevingscondlties

Optimaal mêetbeÍeik0 tot 40 'CBêdrijfstemperatuuÍ-
bereik

Vezend- en opslaglêm-
peratuurbsreik

-20 tot 55 'C

0-90%, nist-con-
denserend

Nawekeurighêid
(binn€n optimaal
bsr€ik >1omin na
opstaÍtên)Rêlatieve luchtvoch-

tigheid

Beschermingsgraad tP30 Stabilisatie pêÍiodê
na opstarten

7.3 ElèlÍrische specifl-
cati6

Nêtvo€ding 230VAC +-10%,
50Hz

4VAMdimaal stÍoomvêóruik

0.25 tot 2.5mm2Diamêter bsdrading

ànóa ^ê u^.,+^- rll


