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Lossnay-ventilator met energieterugwinning

LGH-150RVXT-E
LGH-200RVXT-E
LGH-250RVXT-E
Installatie-instructies (Voor gebruik door leverancier/aannemer)

Dit product moet correct geïnstalleerd worden met het oog op een optimale werking en de veiligheid.
Lees deze installatiehandleiding aandachtig door voordat u het apparaat gaat installeren.
l Het apparaat moet geïnstalleerd worden door de leverancier of een erkende installateur. Als het apparaat niet correct geïnstalleerd wordt, kunnen storingen of 
ongevallen ontstaan.

Overhandig de “Bedieningsinstructies” en deze handleiding aan de klant nadat de installatiewerkzaamheden voltooid zijn.

Veiligheidsmaatregelen
De volgende pictogrammen waarschuwen voor een dodelijk ongeval of ernstig letsel als u de aanwijzingen niet volgt.

 WAARSCHUWING

Demonteer het 
apparaat niet.

Het apparaat niet modificeren of demonteren.
(Dat kan leiden tot brand, een elektrische schok of letsel.)

Volg de 
aanwijzingen 

nauwgezet op.

De bekabeling moet veilig en nauwkeurig uitgevoerd 
worden door een erkende vakman, en moet voldoen 
aan de toepasselijke installatienormen en regels voor 
elektrische apparatuur.
(Door slechte verbindingen of onjuiste bekabeling kunnen 
een elektrische schok of brand ontstaan.)
Monteer een voedingsscheidingsschakelaar aan 
de voedingszijde conform de ter plaatse geldende 
regels voor elektrische installaties. Schakel alle 
voedingsschakelingen uit voordat u werkzaamheden 
aan de apparatuur gaat uitvoeren. Gebruik de 
voorgeschreven kabelafmetingen en monteer de 
kabels veilig zodat ze niet los kunnen komen wanneer 
de kabel mechanisch belast wordt. 
(Door een ondeugdelijke aansluiting kan gevaar voor 
brand ontstaan.)
Kies een geschikte plaats voor de opening waardoor 
de buitenlucht aangezogen wordt, zodanig dat er geen 
uitlaatgassen of andere gassen/dampen aangezogen 
kunnen worden en er geen gevaar kan ontstaan voor 
blokkering van de opening. 
(Wanneer de aanvoer van verse lucht geblokkeerd wordt, 
kan in de ruimte een zuurstoftekort ontstaan.)
Een metalen kanaal moet zorgvuldig geïnstalleerd 
worden en mag geen elektrisch contact maken met 
andere metalen voorwerpen, kabels, een roestvrij 
stalen plaat of andere voorwerpen.
(Hierdoor kan gevaar voor brand ontstaan als gevolg van 
lekstromen.)

Niet gebruiken in een 
bad- of doucheruimte

Installeer de Lossnay-unit en de afstandsbediening 
niet op een plaats waar veel vocht aanwezig kan zijn, 
zoals een badkamer of een andere natte plaats.
(Hierdoor kan gevaar voor een elektrische schok of 
lekstromen ontstaan.)

Sluit de 
aardedraad aan.

Aard het apparaat correct.  
(Door een slechte aarding of lekstromen kan gevaar voor 
een elektrische schok ontstaan.)

Volg de 
aanwijzingen 

nauwgezet op.

Gebruik de voorgeschreven voeding en spanning. 
(Door gebruik van een onjuiste voeding of spanning kan 
gevaar voor brand of een elektrische schok ontstaan.)
Installeer het apparaat op een plaats die voldoende 
draagkrachtig en stabiel is, en monteer het apparaat 
deugdelijk.
(Gevaar voor letsel wanneer het apparaat loskomt van de 
muur.)
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Verboden

Plaats geen apparaat met vuur op een plaats waar het 
blootstaat aan wind van de Lossnay-unit.
(Er kan een ongeval ontstaan door onvolledige verbranding.)
Gebruik het apparaat niet op een plaats waar de 
temperatuur hoog kan oplopen (boven 40°C), in 
de buurt van open vuur, of in een omgeving waar 
brandbare dampen kunnen voorkomen. 
(Er kan brand ontstaan.)
Gebruik het apparaat niet in een omgeving waar 
schadelijke gassen zoals zure gassen, basische 
gassen, dampen van organische oplosmiddelen 
of verf of corrosieve dampen kunnen voorkomen 
(bijvoorbeeld in een chemische fabriek). 
(Er kunnen storingen ontstaan.)
Installeer dit product niet op een plaats waar het 
blootgesteld wordt aan ultraviolet licht. 
(UV-licht kan de isolatie beschadigen.)

Volg de 
aanwijzingen 

nauwgezet op.

Sluit het deksel van het besturingscompartiment na de 
installatie. 
(Door stof of luchtvochtigheid kan gevaar voor lekstromen 
of brand ontstaan.) 
Installeer altijd een beveiliging wanneer externe 
apparatuur (elektrische verwarming, demper, lamp, 
bewakingsapparatuur, enzovoort.) op de Lossnay-
unit aangesloten wordt die gebruik maakt van 
uitgangssignalen van de Lossnay-unit.
(Zonder beveiliging kan gevaar voor brand, schade, 
enzovoort ontstaan.)
Selecteer een kanaalverwarmer die voldoet aan 
de plaatselijke en nationale wetten, bepalingen en 
normen. 
Selecteer een kanaalverwarmer met CE-markering.
Installeer de kanaalverwarmer op een afstand van 2 
meter of meer van het product. 
(Als u dat niet doet, bestaat er gevaar voor brand of 
schade aan de apparatuur door overdracht van residuele 
warmte van de verwarmer.)
Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen 
(inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische 
of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en 
kennis, behalve als deze personen onder toezicht 
staan of instructies voor gebruik hebben gekregen 
van een persoon die verantwoordelijk is voor hun 
veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om 
te controleren dat ze niet met het apparaat spelen. 
(Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen 
van 8 jaar en ouder en personen met beperkte 
fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek 
aan ervaring en kennis, op voorwaarde dat deze 
personen onder toezicht staan of instructies hebben 
gekregen voor een veilig gebruik van het apparaat 
en risico's kunnen onderkennen. Kinderen mogen 
niet met het apparaat spelen. Kinderen die niet onder 
toezicht staan, mogen het apparaat niet reinigen of er 
onderhoud aan verrichten.)

Volg de 
aanwijzingen 

nauwgezet op.

Draag altijd handschoenen tijdens 
installatiewerkzaamheden. 
(Gevaar voor letsel.)
Zorg dat de voedingsscheidingsschakelaar op het 
verdeelpaneel uitgeschakeld is wanneer de Lossnay-
unit na de installatie gedurende langere tijd niet 
gebruikt wordt. 
(Als de isolatie verslechtert, bestaat er gevaar voor een 
elektrische schok, lekstromen of brand.)
Gebruik altijd de voorgeschreven ophangbouten, 
moeren en vulringen of ophangkabels/kettingen die 
voldoen aan de specificaties. 
(Als de bevestigingsmiddelen onvoldoende draagkrachtig 
zijn, kan het apparaat loskomen en vallen.)
De buitenkanalen moeten iets aflopen (verval minimaal 
1/30) van de Lossnay-unit in de richting van de 
buitenwaaiers, en correct geïsoleerd worden. 
(Als regenwater in de kanalen binnendringt, kan gevaar 
voor kortsluiting, brand of schade aan het interieur 
ontstaan.) 

l	Wanneer het product gebruikt wordt op plaatsen waar het 
blootgesteld wordt aan hoge temperaturen en een hoge 
luchtvochtigheid (40°C of hoger, relatieve vochtigheid 80% of 
hoger) of waar regelmatig mist voorkomt, kan vocht condenseren 
in de kern en kan condens ontstaan in het apparaat. Het product 
is niet bedoeld voor gebruik onder dergelijke omstandigheden.

l	Buitenlucht kan de Lossnay-unit binnendringen als gevolg van 
het drukverschil tussen binnen en buiten of door wind van buiten, 
zelfs wanneer het apparaat niet gebruikt wordt. Het verdient 
aanbeveling een elektrisch bediende demper te installeren om de 
buitenlucht tegen te houden.

l	In koude gebieden of in gebieden waar het hard waait of waar 
regelmatig mist optreedt, kan koude buitenlucht, wind of mist in 
het apparaat binnendringen wanneer het apparaat uitgeschakeld 
is. Het verdient aanbeveling om in dergelijke gebieden een 
elektrische demper te installeren.

l	Als nabij de buitenwaaiers van het product een raam of andere 
opening is waar insecten door binnen- of buitenlicht kunnen 
worden aangetrokken, kunnen kleine insecten in het product 
binnendringen.

l	Tijdens koud weer en in andere omstandigheden kan condens- of 
ijsvorming optreden op het apparaat bij de aansluiting van het 
kanaal of op andere delen, afhankelijk van de omstandigheden 
buiten en de temperatuur en luchtvochtigheid binnen, ook 
wanneer de gebruiksomstandigheden binnen het bedrijfsbereik 
liggen. Controleer de gebruiksomstandigheden en de 
voorzorgsmaatregelen, en gebruik het product niet wanneer 
condens- of ijsvorming te verwachten is.

 *Voorbeeld van te verwachten condensvorming – Buitenlucht: -5°C 
of lager, dauwpunttemperatuur op de installatieplaats: 10°C of hoger 
(Wanneer de binnentemperatuur 22°C of hoger is en de relatieve 
luchtvochtigheid hoger is dan 50%, en andere omstandigheden)

Voorzorgsmaatregelen (vervolg)

LET OP
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Voor installatie

Accessoires
•	 Montageschroeven	4-8	voor	kanaalflenzen ................... x50

(2 stuks zijn reserve)

•	 Kanaalverbindingsflenzen	(φ250) ................................... x4

•	 L-vormige	delen	voor	250	x	750	kanaalflenzen ............... x8

•	 Verbindingskabel	tussen	Slim-	en	Lossnay-unit
 (grijs: twee draden)) ......................................................... x1

Type Gewicht 
LGH-150RVXT-E 156 kg
LGH-200RVXT-E 159 kg
LGH-250RVXT-E 198	kg

Eenheid (mm)

(afvoerluchtuitlaat)

Afvoerlucht-
uitlaat

Aanvoerlucht

Pijpgeleider

Luchtuitlaatventilator (buitenzijde)

Luchtuitlaatventilator (binnenzijde)

(buitenluchtinlaat)

Luchtfilter	voor	RA
Luchtfilter	voor	OA

Lossnay-kern

FlensFlens

Flens

Besturingscompartiment

Luchtaanvoerventilator (binnenzijde)
Luchtaanvoerventilator (buitenzijde)

(retourlucht) (aanvoerlucht)

Bypass-demperplaat

Bypass-demperplaat

Beugel voor 
plafondophanging 
(6-15 X 30 ovaal)

Opening voor de 
voedingskabel

Bij het gebruik van een 
φ 250 kanaal

Onderhoudsruimte 

M
in
im
aa
l	7
50

Inspectieopening
600 x 600

Onderhoudsdeksel 
voor ventilator
	(470	x	450)

Onderhoudsdeksel voor 
-	Kernen 
-	Luchtfilters

15
0 

to
t 2

50

317

12
00

39
0

600

Referentie voor onderhoudsruimte

-	 Accessoires	bevinden	zich	in	de	Lossnay-unit	(locatie	OA-kanaal)	samen	
met de handleidingen. Verwijder alle accessoires voor u start met de 
installatie.

- Er is een demperplaat bevestigd tegen transporttrillingen. Maak deze vrij 
voor u start met de installatie.

- Als het moeilijk is het product in het gebouw te dragen vanwege het formaat 
van het product, is het mogelijk het product rechtop te zetten zoals op 
onderstaande afbeelding..

 LET OP
•	 Verwijder	de	Lossnay-kernen	en	filters	voordat	u	het	product	rechtop	zet	(zie	

pagina 3 van de bedieningsinstructies).
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Voorbeelden van een standaardinstallatie

Installatiemethode
De Lossnay-unit installeren

1. De kanaalverbindingsflenzen bevestigen
1)	250	x	750	kanaalflenzen

Monteer	de	L-vormige	onderdelen	en	250	x	750	flenzen	met	de	
meegeleverde	schroeven	(maat:	4-8)	aan	de	Lossnay-unit	te	vormen.		

L-vormige delen  
(Accessoire)

Montageschroef
(maat:	4-8)	(Accessoire)

2) φ250	kanaalflenzen
Voor aanvoer- en uitlaatpad kunnen er 2 x φ250 kanalen worden gebruikt. 
Monteer de φ250	kanaalverbindingsflenzen	met	de	meegeleverde	
schroeven	(maat:	4-8)	aan	de	Lossnay-unit.

 LET OP
• Controleer, voordat u de kanaalverbindingsflenzen monteert, of er geen 

vreemde voorwerpen (papiersnippers, stukjes pvc, e.d.) in de Lossnay-
unit zijn terechtgekomen.

Kanaalverbindingsflens
(Accessoire)

Montageschroef
(maat:	4-8)	(Accessoire)

EA 
(afvoerluchtuitlaat)

Inspectieopening 
voor motoren van 
aanvoerventilator
(600 x 600) 

Inspectieopening voor 
motoren van uitlaatventilator
 (600 x 600)

SA 
(aanvoerlucht)

Aanvoerluchtrooster
(niet meegeleverd)

Kniestuk
(om te voorkomen 
dat regenwater kan 
binnendringen)

Verval van het kanaal: 
minimaal 1/30 (in de richting van de wand) en volgens 
de in de onderstaande tabel weergegeven afstanden 
(om te voorkomen dat regenwater kan binnendringen)

Kanaal

Ankerbout (door de gebruiker te 
leveren)

RA 
(retourlucht)

Retourluchtrooster
(niet meegeleverd)

OA 
(buitenluchtinlaat)

Lossnay-unit

Lossnay-unit

Aanvoerlucht-
rooster
(niet meegeleverd)

Onderhoudsruimte 

Inspectieopening 
voor	Lossnay-kernen,	
filters	en	PCB
(600 x 600)

Inspectieopening voor 
Lossnay-kernen,	filters	en	
PCB (600 x 600)

Inspectieopening voor motoren 
van aanvoerventilator

Inspectieopening voor 
motoren van uitlaatventilator

EA 
(afvoerluchtuitlaat)

OA 
(buitenluchtinlaat)

Retourluchtrooster
(niet meegeleverd)

Afstandsbediening
(optionele onderdelen)

EA 
(afvoerluchtuitlaat)

OA 
(buitenluchtinlaat)

EA 
(afvoerluchtuitlaat)

OA 
(buitenluchtinlaat)

Lossnay-
unit

Elektrische demper
(Beveiliging tegen het binnendringen van 
koude	lucht	wanneer	de	Lossnay-unit	
uitgeschakeld is in de winter)
(Door de klant te leveren)

•	 In	een	gebied	waar	vorst	kan	optreden	in	
de winter, verdient het aanbeveling om een 
elektrische demper of vergelijkbare voorziening 
te installeren om te voorkomen dat (koude) 
buitenlucht kan binnendringen wanneer de 
Lossnay-unit	uitgeschakeld	is.

 LET OP
•	 Installeer	de	Lossnay-unit	niet	verticaal	of	

onder een hoek geheld
•	 Installeer	de	Lossnay-unit	niet	ondersteboven.

Minimaal 3 m 
(aanbevolen)
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Installatiemethode (vervolg)
250 x 750 kanaalflenzen

φ250 kanaalflenzen

 LET OP
• Wanneer testmetingen op locatie zijn gepland, moet u er rekening 

mee houden dat turbulentie kan optreden door een bocht, vernauwing 
of demper, e.d. In dat geval wordt aanbevolen om voor een correcte 
meting een recht kanaal te gebruiken met een lengte van meer dan 10 
x D (D = kanaaldiameter of equivalent) tussen de plaats van turbulentie 
en het meetpunt.
In het Verenigd Koninkrijk moeten metingen op locatie worden 
uitgevoerd volgens de richtlijn AG3/89.3 (2001) "Commissioning Air 
Systems. Application procedures for buildings" (Inbedrijfstelling van 
luchtsystemen. Toepassingsprocedures voor gebouwen) van de BSRIA 
(Building Services Research and Information Association).

• Controleer voordat u de kanalen aansluit of er geen vreemde voorwerpen 
(vuil, papiersnippers, stukjes pvc, e.d.) zijn terechtgekomen in de kanalen.

• Raak bij het aansluiten van de kanalen de demperplaat in de Lossnay-
unit niet aan. (Controleer als het rechthoekige kanaal wordt vastgezet 
met schroeven, of de schroeven de demperplaat niet raken.)

• Als te verwachten is dat de omgevingstemperatuur van de Lossnay-
unit in de zomer hoog kan oplopen, is het raadzaam om de kanalen 
binnenshuis te isoleren.

• Plaats de hulpblower niet aan luchtdoorgang aan de uitlaatzijde.

Voorkom bij het installeren van de kanalen de volgende constructies. (Door 
deze constructies kan het luchtvolume dalen en kunnen storende geluiden 
ontstaan.)

•	 Scherpe	
bochten

•	 Meerdere	bochten •	 Bocht	direct	na	
de uitlaat

•	 Grote	vernauwing	van	de	
diameter van op elkaar 
aangesloten kanalen

Aluminiumtape

Kanaalverbindingsflens

Kanaal	naar	buiten

Isolatiemateriaal

Lossnay-
unit

Buitenzijde

KanaalKamerzijde

Kanaal

Tape

Kamerzijde

Buitenzijde

Aluminiumtape

Kanaalverbindingsflens

Kanaal	naar	buiten

Isolatiemateriaal

Lossnay-
unit

2. De ankerbouten voorbereiden (M12)
 Monteer de de vulringen (buitendiameter > 24 mm) en de moeren op de 

ankerbouten (M12), zoals in de onderstaande afbeelding.

 LET OP
TWEE MOEREN GEBRUIKEN

Ankerbout (M12)

Moer

Vulring 

Moer

 [Bij gebruik van (door de klant geleverd) trillingdempend rubber]
 Als trillingdempend rubber (door de klant geleverd) wordt gebruikt, kan de 

sterkte afnemen. In dat geval wordt de volgende constructie aanbevolen.

 LET OP
TWEE MOEREN GEBRUIKEN

Ankerbout (M12)

Moer

Vulring 

Moer

Trillingdempend rubber

3. De Lossnay-unit monteren
(1) Hang de beugels voor plafondophanging aan de ankerbouten en stel 

deze	zodanig	af	dat	de	Lossnay-unit	waterpas	hangt.
(2) Gebruik dubbele moeren voor een stevige bevestiging.

 LET OP
• Zorg er bij het ophangen van de Lossnay-unit voor dat het 

besturingscompartiment niet belast wordt.
• Monteer ankerbouten die geschikt zijn om het gewicht van het product 

te dragen, ook bij trillingen en een aardbeving. (Het is ook mogelijk om 
een voldoende draagkrachtige kabel/ketting te gebruiken.)

4. De kanalen aansluiten
(1)	Bevestig	het	kanaal	stevig	op	de	kanaalverbindingsflens,	en	wikkel	

aluminiumtape (niet meegeleverd) om de verbindingen om lekkage van 
lucht te voorkomen.

(2) Hang de kanalen op aan het plafond, zodat het gewicht ervan niet de 
Lossnay-unit	belast.

(3) De twee buitenkanalen moeten omwikkeld worden met isolatiemateriaal 
om condensvorming te voorkomen.

Beugel voor 
plafondophanging

Ankerbout 
(M12)

Vulring

Vulring

Moer

Moer



Ned-6

Installatiemethode (vervolg)
Elektrische installatie
De installatie van de bekabeling verschilt afhankelijk van de uitvoering van het 
systeem.
Maak de elektrische aansluitingen in overeenstemming met de ter plaatse 
geldende elektrische voorschriften.
* Gebruik altijd dubbelgeïsoleerde pvc-kabel voor de besturingskabels.
* De bekabeling moet geïnstalleerd worden door een erkend elektrotechnisch 

installateur.
* Schakel alle voedingsschakelingen uit voordat u werkzaamheden aan de 

apparatuur gaat uitvoeren.

Namen van componenten in het 
besturingscompartiment

TM1

LED3

LED1, 2, 4

SW2, SW5

SA1, SA2

TM3

TB5

TM2

TM4
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Installatiemethode (vervolg)
Elektrisch schema ----- Modellen LGH-150 en 200 RVXT-E
* TM1, TM2, TM3, TM4, TB5 binnen de stippellijnen moeten ter plaatse worden uitgevoerd.
* Vergeet niet om de aardedraad aan te sluiten.
* Een voedingsscheidingsschakelaar moet geïnstalleerd worden.
* Gebruik altijd een scheidingsschakelaar voor de voedingsaansluiting van de hoofdschakelaar.
* Selecteer een geschikte stroomonderbreker op basis van de informatie over de elektrische stroom in het onderstaande schema.

Type LGH-150RVXT-E LGH-20RVXT-E

Maximale stroomsterkte tijdens bedrijf [A] 5,6 6,4

Inschakelstroom na het inschakelen [A]
10 ms 12,1

100 ms 6,6

Verklaring van de symbolen
M1: Motor voor aanvoerventilator (buitenzijde)
M2: Motor voor aanvoerventilator (binnenzijde)
M3: Motor voor uitlaatventilator (binnenzijde)
M4: Motor voor uitlaatventilator (buitenzijde)
GM:	 	Motor	voor	bypass-demper
TH1: Thermistor voor buitenlucht
TH2: Thermistor voor retourlucht
SW2, 5: Schakelaar (functieselectie)
TM1: Aansluitingenblok (voeding)
TM2:  Aansluitingenblok (ingang afstandsbediening)
TM3:  Aansluitingenblok (monitoruitgang)
TM4:  Aansluitingenblok (besturingskabel)
TB5:  Aansluitingenblok (M-NET-besturingskabel)
TAB1, TAB2, (TAB5):  Connector (voeding)
TAB3, TAB4: Connector (reactor)

X13: Relaiscontact
X14: Relaiscontact
X15: Relaiscontact
CN5:  Connector (thermistor RA)
CN7:	 	Connector	(motor	voor	bypass-demper)
CN9: Connector (ventilatormotor)
CN10: Connector (ventilatormotor)
CN17:	 	Connector	(ventilatorsnelheid	1/2/3/4)
CN18:	 Connector	
CN118:	Connector
CN19: Connector 
CN119: Connector
CN20:  Ongebruikt

CN22:  Connector (thermistor OA)
CN26:  Connector (bypass,	0	-	10	VDC	

ventilatorsnelheidsregeling)
CN32:  Connector (selectie van afstandbediening)
SA1:  Draaischakelaar voor adresinstelling 

(tientallen)
SA2:  Draaischakelaar voor adresinstelling 

(eenheden)
LED1 tot LED3:  Verklikkerlamp voor inspectie
LED4, LED6:  Verklikkerlamp voor voeding
SYMBOOL   : Aansluitingenblok
     : Connector op printplaat

AANVOER-
VENTILA-
TORMOTOR  
(binnenzijde)

AANVOER-
VENTILA-
TORMOTOR  
(buitenzijde)

REACTOR

REACTOR

UITLAAT-
VENTILA-
TORMOTOR  
(binnenzijde)

UITLAAT-
VENTILA-
TORMOTOR  
(buitenzijde)

Bypass-monitor	of	signaaluitgang	
voorverwarmer (*1)

Uitgang storingsmonitor 
(*1)

Uitgang van bedrijfsmonitor 
(*1)

12 V of  
24 V DC
Mr. Slim 
(ongepoold)

Span-
ningsloos 
A-contact

M-NET-
besturingskabel

2e afstandsbediening
 (Max. 2 bedieningen)
2e	Lossnay-unit
 (Max. 15 units)

(*1)
MAX 240 VAC 1 A MIN 220 VAC 100 mA
 24 VDC 1 A  5 VDC 100 mA

Scheidingsschakelaar 
(niet meegeleverd)

VOEDING 

LIJNFILTER

Afgeschermde kabel

COM

Printed Circuit 
Board 1

Printed Circuit 
Board 2

Printed Circuit 
Board voor 
controle
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TAB5 

 

TH1(OA) 
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LED6 

LED6 

 

 
 

CN20(GR) 
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CN121 

LED6 
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TAB2 
TAB1 

CN121 
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Installatiemethode (vervolg)
Elektrisch schema ----- Model LGH-250 RVXT-E
* TM1, TM2, TM3, TM4, TB5 binnen de stippellijnen moeten ter plaatse worden uitgevoerd.
* Vergeet niet om de aardedraad aan te sluiten.
* Een voedingsscheidingsschakelaar moet geïnstalleerd worden.
* Gebruik altijd een scheidingsschakelaar voor de voedingsaansluiting van de hoofdschakelaar.
* Selecteer een geschikte stroomonderbreker op basis van de informatie over de elektrische stroom in het onderstaande schema.

Type LGH-250RVXT-E

Maximale stroomsterkte tijdens bedrijf [A] 10,8

Inschakelstroom na het inschakelen [A]
10 ms 21,8

100 ms 11,9

AANVOERVEN-
TILATORMOTOR  
(binnenzijde)

AANVOERVEN-
TILATORMOTOR  
(buitenzijde)

UITLAATVENTI-
LATORMOTOR  
(binnenzijde)

UITLAATVENTI-
LATORMOTOR  
(buitenzijde)

REACTOR

REACTOR

Bypass-monitor	
of signaaluitgang 

voorverwarmer (*1)
Uitgang storingsmonitor 

(*1)

Uitgang van 
bedrijfsmonitor (*1)

M-NET-
besturingskabel

2e afstandsbediening
 (Max. 2 bedieningen)
2e	Lossnay-unit
 (Max. 15 units)

(*1)
MAX 240 VAC 1 A MIN 220 VAC 100 mA
 24 VDC 1 A  5 VDC 100 mA

Scheidingsschakelaar 
(niet meegeleverd)

Afgeschermde kabel

COM

LIJNFILTER

Verklaring van de symbolen
M1: Motor voor aanvoerventilator (buitenzijde)
M2: Motor voor aanvoerventilator (binnenzijde)
M3: Motor voor uitlaatventilator (binnenzijde)
M4: Motor voor uitlaatventilator (buitenzijde)
GM:	 	Motor	voor	bypass-demper
TH1:  Thermistor voor buitenlucht
TH2:  Thermistor voor retourlucht
SW2, 5:  Schakelaar (functieselectie)
TM1: Aansluitingenblok (voeding)
TM2:  Aansluitingenblok (ingang afstandsbediening)
TM3:  Aansluitingenblok (monitoruitgang)
TM4:  Aansluitingenblok (besturingskabel)
TB5:  Aansluitingenblok (M-NET-besturingskabel)
TAB1, TAB2, TAB5:  Connector (voeding)
TAB3, TAB4: Connector (reactor)

X13: Relaiscontact
X14: Relaiscontact
X15: Relaiscontact
CN5:  Connector (thermistor RA)
CN7:	 	Connector	(motor	voor	bypass-demper)
CN9: Connector (ventilatormotor)
CN10: Connector (ventilatormotor)
CN17:	 	Connector	(ventilatorsnelheid	1/2/3/4)
CN18:	 Connector	
CN118:	Connector	
CN19: Connector 
CN119: Connector
CN20:  Ongebruikt 

CN21: Connector 
CN121: Connector
CN22:  Connector (thermistor OA)
CN26:  Connector (bypass,	0	-	10	VDC	

ventilatorsnelheidsregeling)
CN32:  Connector (selectie van afstandbediening)
SA1:  Draaischakelaar voor adresinstelling 

(tientallen)
SA2:  Draaischakelaar voor adresinstelling 

(eenheden)
LED1 tot LED3:  Verklikkerlamp voor inspectie
LED4, LED6:  Verklikkerlamp voor voeding
SYMBOOL   : Aansluitingenblok
     : Connector op printplaat

12 V of  
24 V DC
Mr. Slim 
(ongepoold)

Span-
ningsloos 
A-contact

VOEDING 

Onderaan linker 
Printed Circuit 
Board (SA buiten)

Linksboven 
afgedrukt printplaat 
(EA buiten)

Rechtsonder 
afgedrukt 
printplaat (SA 
binnenkant)

Rechtsboven 
afgedrukt printplaat 
(EA binnenkant)

Printed Circuit 
Board voor 
controle
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Installatiemethode (vervolg)
De voedingskabel aansluiten
1. Verwijder de zwarte schroeven en het deksel van 

het besturingscompartiment.

2. Sluit de voedingskabel en de besturingskabel 
aan

 Voer de voedingskabel door de doorvoer* en sluit deze met oogcontacten 
aan op aansluitingenblok TM1. Sluit de aardedraad aan op de 
aardaansluiting en zet de doorvoer deugdelijk vast. (* Gebruik een onderdeel 
waarmee de draad stevig kan worden vastgezet, zoals een PG-connector.) 

 LET OP
• Zorg ervoor dat de afstand tussen de voedingskabel en de 

besturingskabel altijd minimaal 5 cm bedraagt, om storingen in het 
apparaat te voorkomen. 

• Als de aders van de voedingskabel te ver gestript zijn, kunnen deze 
elkaar raken en kortsluiting veroorzaken.

• Specificatie van de voedingskabel: 1,5 mm2 (ø9) of meer.
(1) Sluit de aardedraad en de besturingskabels aan op het 

aansluitingenblok.
(2) Zet de besturingskabels vast met kabelklemmen.

Monteer het deksel van het besturingscompartiment weer op zijn plaats nadat 
alle aansluitingen gemaakt zijn.

De volgende systeemconfiguratie is mogelijk. 
Sluit de noodzakelijke componenten aan.
1 Bij verbinding met afstandsbediening (PZ-61DR-E).
2 Indien gekoppeld met binnenunit van airconditioner of ander extern apparaat 

(eventueel van een ander merk).
3	Bij	bedienen	van	meerdere	Lossnay-units.
4 Bypass-monitor of signaaluitgang voorverwarmer.
5 Uitgang van storingsmonitor.
6 Uitgang van bedrijfsmonitor
7 Als de ventilatorsnelheid extern wordt geschakeld (als een sensor of ander 

apparaat is aangesloten).
8	Wanneer	de	bypass	extern	geschakeld	wordt.
9 De ventilatorsnelheid wijzigen met 0 - 10 VDC-ingang
0 Wanneer op afstand/lokaal schakelen en de AAN/UIT-ingang (niveausignaal) 

gebruikt wordt
a	Bij	koppelen	met	een	City	Multi	of	Mitsubishi	Electric	Airconditioner	Netwerk	

Systeem	(MELANS).
b	Zelfstandig	Lossnay-bedrijf	starten/stoppen	zonder	de	afstandsbediening

 LET OP
• Installeer altijd een beveiliging voor externe apparaten wanneer 

externe apparatuur (elektrische verwarming, demper, lamp, 
bewakingsapparatuur, enzovoort.) aangesloten wordt die 
uitgangssignalen van de Lossnay-unit gebruikt.

 (Zonder beveiliging kan gevaar voor brand, schade, enzovoort 
ontstaan.)

Bij verbinding met een afstandsbediening (PZ-61DR-E)1
*	 Wanneer	Lossnay-units	bediend	worden	met	MELANS,	moet	de	

bekabeling aangesloten worden volgens a.
 Zet de besturingskabel van de afstandsbediening naar 1 en 2 van het 

ingangsaansluitingenblok (TM4) stevig vast. (Ongepoold)
	 Kabeltype:	tweeaderige	afgeschermde	kabel
	 Kabeldiameter:	0,3	mm2

•	 Sluit, wanneer er twee afstandsbedieningen zijn, beide op dezelfde manier 
aan.

•	 Zorg	ervoor	dat	de	totale	lengte	van	de	besturingskabel	tussen	de	
Lossnay	en	de	afstandsbediening	minder	is	dan	200	m.

 Opmerking
• Draai de schroeven van het aansluitingenblok niet aan met een 

aandraaimoment groter dan 0,5 Nm. Hierdoor kan de printplaat 
beschadigd worden.

• Let op dat u de voedingskabel of de M-NET-besturingskabel niet 
aansluit. 

• Er kunnen maximaal 4 besturingskabels worden aangesloten op een 
ingangsaansluiting.

• Enkele kabels zoals pvc-kabels kunnen niet worden aangesloten. 

Voeding
Maximaal twee afstandsbedieningen

Lossnay

2
1

Ingangsaansluiting afstandsbediening

Besturingskabels

Deksel van het 
besturingscompartiment

Zwarte 
schroeven

VoedingskabelVoedingskabel

Kabelklem

Snijlijn openen

TM1

Doorvoer

PG-connector

Aardedraad

Besturingskabel
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Indien gekoppeld met binnenunit van airconditioner of 
ander extern apparaat (eventueel van een ander merk)2

 LET OP
• De verbinding is afhankelijk van het uitvoersignaaltype van de externe 

unit.
• Draai de schroeven van het aansluitingenblok niet aan met een 

aandraaimoment groter dan 0,5 Nm. Hierdoor kan de printplaat 
beschadigd worden.

AAN/UIT-schakelaar 
voor extern apparaat

Voeding

Extern 
apparaat

Lossnay

Voeding TM2

Indien een Mitsubishi Mr. Slim airconditioner gebruikt wordt met een 
MA-afstandsbediening

 Controleer of de pulsinvoerschakelaar (SW2-2) in de stand "UIT" staat". 
 (De fabrieksinstelling is "UIT".) (Zie functie-instellingen Nr.	28)
 Sluit de connectorzijde van de koppelingskabel aan op CN2L op de 

printplaat voor de Mr. Slim-binnenunit. Sluit vervolgens de kabelzijde aan 
op 1 en 2 van het ingangsaansluitingenblok (TM2) voor de ingang van 
externe	bediening	van	de	Lossnay.	(Ongepoold)
•	 Zorg	ervoor	dat	de	afstand	tussen	de	voedingskabel	en	de	Slim-

Lossnay-verbindingskabel	altijd	ten	minste	5	cm	bedraagt,	om	storingen	
in het apparaat te voorkomen.

•	 De	Slim-Lossnay	verbindingskabel	is	100	mm	lang.	Verleng	deze	zo	ver	
als nodig.

Ingang voor externe 
bediening van de 
Lossnay-unit	(TM2)	

Slim-Lossnay	verbindingskabel
(Accessoire)

Printplaat

Maximaal 500 m

CN2L

Mr. Slim (binnentoestel)

 Opmerking
• De Lossnay-afstandsbediening (PZ-61DR-E) kan niet met dit 

systeem worden gebruikt.
• Gebruik de MA-afstandsbediening van Mr. Slim om de Lossnay-unit 

AAN/UIT te schakelen of de ventilatorsnelheid te regelen.
• De ventilatiestand is “Automatisch ventileren”.
• Zorg ervoor dat alle verbindingen degelijk en goed geïsoleerd zijn.
 Verlengkabel, afgeschermde pvc-kabel, kabel van 0,5 mm2 tot 1,5 

mm2.

Wanneer het externe apparaat een spanningdragend stuursignaal 
van 12 VDC of 24 VDC heeft

De	instelling	van	[SW2-2]	verschilt	naargelang	het	type	uitgangssignaal	
van het externe apparaat.

•	 Zet	pulsinvoerschakelaar	[SW2-2]	in	de	stand	"AAN".
 (Zie functie-instellingen Nr.	28)
•	 Als	gekoppeld	wordt	met	een	pulsuitgangsapparaat,	moet	de	pulsbreedte	

minimaal	200	milliseconde	zijn	om	de	Lossnay	AAN	te	zetten,	en	een	
interval van 10 seconden is vereist tot de volgende uitvoer.

•	 De	bekabeling	moet	zijn	zoals	in	de	volgende	illustratie.

Ingang voor externe 
bediening van de 
Lossnay-unit	(TM2)

Afgeschermde pvc-kabel van 
0,5 mm2 tot 1,5 mm2

Extern apparaat

12 of 24 VDC

Totale verlenging van de verbinding

(Meer informatie hierover vindt u in de 
gebruikershandleiding voor het externe apparaat.)

Installatiemethode (vervolg)
Wanneer het externe apparaat een spanningsloos a-contactsignaal heeft

•	 De	bekabeling	moet	zijn	zoals	in	de	volgende	illustratie.
Ingang voor 
externe bediening 
van	de	Lossnay-
unit (TM2) 

Afgeschermde pvc-kabel van 0,5 mm2 tot 1,5 mm2

Extern apparaat

Spanningsloos A-contact

Maximaal 500 m

 LET OP
• Als een optokoppelaar of een ander type polaire koppelaar wordt 

gebruikt op het spanningsloze a-contact, sluit dan de positieve pool 
aan op 3 en de negatieve pool op 1.

Bij bediening van meerdere Lossnay-units3
1)	Sluit	met	een	besturingskabel	Lossnay-unit	1	aan	op	Lossnay-unit	2,	

Lossnay-unit	2	op	Lossnay-unit	3,	enzovoort	(tot	maximaal	15	apparaten).	
	 Kabeltype:		tweeaderige	afgeschermde	kabel	
	 Kabeldiameter:	0,3	mm2

2) Als hij is gekoppeld met een extern apparaat, zet de instelschakelaar (SW5-
10)	van	de	hoofd-Lossnay	waar	het	externe	signaal	wordt	ingevoerd	op	
AAN.

 LET OP
• Draai de schroeven van het aansluitingenblok niet aan met een 

aandraaimoment groter dan 0,5 Nm. Hierdoor kan de printplaat 
beschadigd worden.

 Opmerking
• Er kunnen maximaal vier besturingskabels worden aangesloten op 

een ingangsaansluiting. 
• Enkele kabels zoals pvc-kabels kunnen niet worden aangesloten. 
• Er kan slechts één unit als hoofd-Lossnay worden ingesteld. Het 

bedieningssignaal en het pulssignaal van het externe apparaat kan 
alleen worden aangesloten op de hoofd-Lossnay. 

• Wanneer geen extern signaal wordt ingevoerd, hoeft de hoofdunit 
niet te worden ingesteld, ook niet voor bediening van meerdere 
units.

• Sluit de voedingskabel aan op elke Lossnay-unit. 

Aansluiten op de 
afstandsbediening 
(PZ-61DR-E)

Aansluiten op de 
derde	Lossnay-unit

21

21

Besturingskabel

Eerste 
Lossnay

Tweede 
Lossnay

TM4

TM4

1 2
SW5 ON

OFF

3 4 5 6 7 8 9 10

ON

Lossnay	
Afstandsbediening 
(PZ-61DR-E)

Lossnay

Maximaal 15 apparaten

Voeding

Voeding

Voeding

Lossnay

Extern 
apparaat

Voeding

AAN/UIT-schakelaar 
voor extern apparaat
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Installatiemethode (vervolg)

De	bypass-monitor	of	het	voorverwarmersignaal	kan	geselecteerd	worden	bij	
SW5-6.
(Zie functie-instellingen Nr.	58)
Controleer altijd of de gewenste instelling gemaakt is. 

9

8

7

10

9

8

7

10

Bypass-monitor	SW5-6	UIT

Voorverwarmeruitgang SW5-6 AAN

Voeding

Relais

Voorverwarmer 

Minimaal 2 m

Voeding voor 
verwarmer

Voeding voor 
relais

TM3

TM3

Max 240 VAC, 1 A
 24 VDC, 1 A
Min 220 VAC, 100 mA
 5 VDC, 100 mA

Max 240 VAC, 1 A
 24 VDC, 1 A
Min 220 VAC, 100 mA
 5 VDC, 100 mA

Indicator	bypass-
werking

X13

SA

OA
Lossnay

X13

 LET OP
• Selecteer een kanaalverwarmer die voldoet aan de plaatselijke en 

nationale wetten, bepalingen en normen. 
 Selecteer een kanaalverwarmer met CE-markering.
• Selecteer altijd een verwarmer die is voorzien van een 

veiligheidmechanisme dat niet vanzelf wordt gereset. 
 Lever de voeding voor de kanaalverwarmer niet direct van de Lossnay-

unit. 
 (Daardoor kan brand ontstaan.)
• Installeer een stroomonderbreker voor de kanaalverwarmer die voldoet 

aan alle toepasselijke wetten, bepalingen en normen.
• Installeer de kanaalverwarmer op een afstand van 2 meter of meer van 

het product. 
 (Als u dat niet doet, bestaat er gevaar voor schade aan de apparatuur 

door overdracht van residuele warmte van de verwarmer.)
• Als een verwarmer zonder temperatuurregeling wordt gebruikt, 

moet de verwarmer een capaciteit hebben die overeenkomt met het 
luchtvolume. 

• Gebruik geen verwarmer die niet geschikt is voor het gespecificeerde 
luchtvolume. 

 (Als de capaciteit van de verwarmer te groot is, kan dat ertoe leiden dat 
de verwarmer vaak wordt in- en uitgeschakeld.)

 (Als de capaciteit van de verwarmer te klein is, kan hij wellicht niet 
voldoende verwarmen.)

• Zorg ervoor dat de kanaalverwarmer en de Lossnay bekabeld zijn 
en dat de functie-instellingen van de Lossnay geconfigureerd zijn. 
Controleer daarna de werking altijd door een test uit te voeren.

• Voor de kanaalverwarmeruitgang, zie functie-instelling SW5-6.

Uitgang van storingsmonitor.5

9

8

7

10
Voeding

TM3

Max 240 VAC, 1 A
 24 VDC, 1 A
Min 220 VAC, 100 mA
 5 VDC, 100 mA

Storingsindicator

X14

De	uitgang	van	de	bedrijfsmonitor	kan	gesynchroniseerd	worden	met	de	
uitlaatventilator of de aanvoerventilator bij SW 5-2.
SW5-2 UIT: Uitgang bedrijfsmonitor van uitlaatventilator
SW5-2 AAN: Uitgang bedrijfsmonitor van aanvoerventilator
(Zie functie-instellingen Nr.	57)
Controleer altijd of de gewenste instelling gemaakt is.

9

8

7

10

Indicator van 
bedrijfsmonitor

Voeding

TM3

Max 240 VAC, 1 A
 24 VDC, 1 A
Min 220 VAC, 100 mA
 5 VDC, 100 mA

X15

Als u de uitgang van de bedrijfsmonitor wilt gebruiken voor een 
aanvoernaverwarmer,	schakelt	u	SW2-8	in,	en	gebruikt	u	de	
bedrijfsmonitoruitgang van de aanvoerventilator met vertraagde werking. (Zie 
functie-instellingen Nr.	57)
Voor de verwarmer moet u letten op de waarschuwingen die worden genoemd 
in 4 .

Als de ventilatorsnelheid extern wordt geschakeld
(als een sensor of andere apparatuur is aangesloten)7

Gebruik een in de handel verkrijgbare sensor e.d. en maak verbinding door de 
optionele	schermafstandsbedieningsadapter	(PAC-SA88HA-E)	aan	te	sluiten	
op	connector	CN17	(rood)	zoals	in	de	afbeelding	wordt	getoond.
De	Lossnay	stuurt	de	ventilatorsnelheid	volgens	onderstaande	tabel,	ongeacht	
de instelling van de afstandsbediening.

CN17	(Rood) Ventilatorsnelheid
1-2 (Bruin-Rood) 4
1-3 (Bruin-Oranje) 3
1-4 (Bruin-Geel) 2
1-5 (Bruin-Groen) 1

n	Voorbeeld "Ventilatorsnelheid 4"

SW1 CN17

In de handel verkrijgbare 
sensor, e.d. 

Schermafstandsbedieningsadapter 
(optioneel)	PAC-SA88HA-E

Bruin 1

Rood 2
Oranje 3
Geel 4

Groen 5

Niet in gebruik. Volledig isoleren.
Maximale kabellengte 10 m

Lossnay-
besturingsprintplaat

Selectie 
ventilator-
snelheid

Gebruik deze zodanig dat normaal met lage snelheid wordt geventileerd, en 
dat wordt overgeschakeld naar snelle ventilatie wanneer de externe sensor 
vervuiling van de binnenlucht detecteert.

9

8

7

10

Relais

Minimaal 2 m

Voeding voor 
verwarmer

Voeding voor 
relais

TM3

Max 240 VAC, 1 A
 24 VDC, 1 A
Min 220 VAC, 100 mA
 5 VDC, 100 mA

Lossnay

X15

SA

OA

Bypass-monitor of signaaluitgang voorverwarmer.4 Uitgang van bedrijfsmonitor6
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Maak de kabelverbinding door de optionele schermafstandsbedieningsadapter 
(PAC-SA88HA-E)	aan	te	sluiten	op	connector	CN26	(wit).

SW1

CN26

SW1:	Bedieningsschakelaar	voor	bypass-ventilatie
(Indien	gesloten:	voor	bedrijf	met	bypass-ventilatie)

Schermafstandsbedieningsadapter 
(optioneel)	PAC-SA88HA-E

Bruin 1
Rood 2

Oranje 3
Geel 4

Groen 5

Lossnay-
besturingsprintplaat

Selectie venti-
latorsnelheid/ 
ventilatiestand

Maximale kabellengte 10 m

Wanneer SW1 in de stand "AAN" staat, wordt de ventilatiestand van de 
Lossnay-unit	gewijzigd	in	bypass-ventilatie,	ongeacht	de	instelling	op	de	
afstandsbediening.
*	 Wanneer	de	buitenluchttemperatuur	onder	8°C	daalt,	wordt	

overgeschakeld naar ventilatie met warmteuitwisseling. (Dit wordt niet 
weergegeven	op	het	display	van	de	afstandsbediening.)

De ventilatorsnelheid wijzigen met 0 - 10 VDC-ingang9
Maak de kabelverbinding door de optionele schermafstandsbedieningsadapter 
(PAC-SA88HA-E)	aan	te	sluiten	op	connector	CN26	(wit).

CN26

Schermafstandsbedieningsadapter 
(optioneel)	PAC-SA88HA-E

Bruin 1
Rood 2

Oranje 3
Geel 4 (0 - 10 VDC)
Groen 5 (COM)

Lossnay-
besturingsprintplaat

Selectie venti-
latorsnelheid/ 
ventilatiestand

Extern 
apparaat

Maximale kabellengte 10 m

Om de ventilatorsnelheid te wijzigen bij 0 - 10 VDC-ingang, moet de 
bedrading zijn zoals in bovenstaande afbeelding. Zie functie-instellingen 
Nr. 63 voor meer details.

 LET OP
• Controleer of de polariteit correct is. 

Wanneer op afstand/lokaal schakelen en de AAN/UIT-
ingang (niveausignaal) gebruikt wordt10

Steek de optionele AAN/UIT-afstandsbedieningadapter (PAC-SE55RA-E) in 
CN32	van	de	besturingsprintplaat	van	de	Lossnay-unit.

CN32

SW1

SW2

Y

X

Y

X

Externe 
besturingsprintplaat

Maximale kabellengte 10 m

AAN/UIT-
afstandsbedieningadapter 
(optioneel) PAC-SE55RA-E

Lossnay-
besturingsprintplaatRelaiscircuit

Oranje 1

Rood 2

Bruin 3

Vo
ed

in
g 

re
la

is

SW1:	 Wanneer	deze	in	de	stand	AAN	staat,	kan	de	Lossnay	niet	in-	of	
uitgeschakeld worden met de afstandsbediening (PZ-61DR-E).

SW2:	 Wanneer	SW1	in	de	stand	AAN	staat,	kan	de	Lossnay	
ingeschakeld worden door SW2 in de stand AAN te zetten, of 
uitgeschakeld worden door SW2 in de stand UIT te zetten.

SW1: Keuzeschakelaar op afstand/lokaal
SW2: AAN/UIT-schakelaar
X, Y: Relais (schakelaar nominaal DC 1 mA)

SBA
TB5

M-NET-besturingskabel

Afgeschermde kabel Ingangsaansluitingenblok M-NET-besturingskabel

•	 Een	afgeschermde	kabel	wordt	aangesloten	op	aansluiting	TB5	S op de 
printplaat. 

 Adresinstelling is vereist. (Zie het gedeelte over het instellen van functies.) 
	 M-NET	besturingskabel:	Sluit	een	City	Multi	binnenunit	of	Mitsubishi	Electric	

Airconditioner	Network	Systeem	(MELANS)	op	de	
Lossnay	aan.	

•	 Afstandsbediening	
 PZ-61DR-E:

Aansluiten op TM4 1, 2 op de printplaat. (Zie gedeelte 1 "Bij 
verbinding met een afstandsbediening (PZ-61DR-E)".)

•	 Sluit	de	M-NET-besturingskabels	zorgvuldig	aan	op	TB5	AB. (geen 
polariteit) 

	 Type:	(afgeschermde	kabel,	CVVS/CPEVS)	
	 Kabeldiameter:	1,25	mm2 tot 2,0 mm2 

 LET OP
• Draai de schroeven van het aansluitingenblok niet aan met een 

aandraaimoment groter dan 0,5 Nm. Hierdoor kan de printplaat 
beschadigd worden. 

• Gebruik uitsluitend afgeschermde kabels voor de M-NET-
besturingskabel, en monteer de afscherming zorgvuldig. 

Bij koppelen met een Mitsubishi M-NET-airconditioner

•	 Bij	de	PZ-61DR-E

M-NET-besturingskabel

LossnayAirconditi-
oner

Airconditi-
oner

MA-
afstandsbediening

PZ-61DR-E

Bij verbinding met PZ-61DR-E en MELANS 

•	 Sluit	de	voedingsunit	aan.	

Voedings-
unit

LossnayMELANS

M-NET-besturingskabel

(Optioneel)

PZ-61DR-E

* De totale lengte van de besturingskabels moet minder zijn dan 500 m. 
De	kabellengte	tussen	de	Lossnay	en	de	voedingsunit	(optioneel)	of	de	
buitenunit moet minder zijn dan 200 m. 

Zelfstandig Lossnay-bedrijf starten/stoppen zonder de 
afstandsbediening12

L
N
PE

Schakelaar

Scheidingsschakelaar

TM2

TM1

Start/stop de unit met een schakelaar die is aangesloten op TM213. 
Wanneer de unit wordt ingeschakeld, werkt hij met ventilatorsnelheid 4 en 
in de automatische ventilatiestand.
Start/stop de unit niet door de voeding van de unit AAN/UIT te schakelen. 

Installatiemethode (vervolg)

Wanneer de bypass extern geschakeld wordt.8 Bij koppelen met een City Multi, Mitsubishi Electric 
Airconditioner Netwerk Systeem (MELANS)11

Ingang voor externe bediening 
van	de	Lossnay-unit

Niet in gebruik. Volledig isoleren.

Niet in gebruik. 
Volledig isoleren.
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Functie-instellingen
Vergeet	niet	het	adres	in	te	stellen	als	verbinding	wordt	gemaakt	met	City	Multi	en	
MELANS.

Het adres instellen 
Ga	als	volgt	te	werk	om	het	adres	in	te	stellen	voor	een	specifieke	Lossnay-
unit. 
(De manier waarop adressen toegekend worden, is afhankelijk van het 
bestaande	systeem.	Meer	informatie	vindt	u	in	de	betreffende	technische	
documentatie.) 
(1) Verwijder het deksel van het besturingscompartiment. 
(2) Gebruik een rechte schroevendraaier om de adresinstelschakelaar op de 

printplaat te draaien. 
•	 Met	SA1	stelt	u	de	tientallen	in	en	met	SA2	de	eenheden.	
•	 De	fabrieksinstelling	is	"00".	

SA1 SA2

Tientallen Eenheden

Adresinstelschakelaar

* Wanneer het adresnummer gewijzigd wordt, worden de gegevens in het 
geheugen automatisch gereset. 

De functiekeuzeschakelaars wijzigen (SW-
2, 5 en 6) 
Stel de keuzeschakelaars (SW-2 en 5) in voor de gewenste functie. 
* Alle functies behalve de werkingstest en de instelling van de hoofdunit 

kunnen ook worden ingesteld vanaf de afstandsbediening (PZ-61DR-E). Als 
de functie later met behulp van de afstandsbediening gewijzigd wordt, zal hij 
werken volgens de instelling op de afstandsbediening. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(SW2)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(SW5)

OFF ON

OFF ON

 Werkingstest
Nr.	28 Instelling pulsingang
Nr. 63 Instelling ingang voor externe ventilatorsnelheid (0 - 10 VDC)
Nr. 6   Instelling negatieve druk binnen
Nr.	7		 Instelling positieve druk binnen
Nr. 63 Instelling ingang voor externe ventilatorsnelheid (0 - 10 VDC)
Nr. 51 Instelling automatische ventilatiestand
Nr.	57 Bedrijfsmonitoruitgang	gesynchroniseerd	met	uitlaatventilator	of	aanvoerventilator
Nr. 61 Ingang ventilatorsnelheid voor luchtvolume "Hoog"
Nr. 62 Ingang ventilatorsnelheid voor luchtvolume "Laag"

Nr. 9   Instelling voor vertraagde start van de airconditioner

Nr.	57 Bedrijfsmonitoruitgang	gesynchroniseerd	met	uitlaatventilator	of	aanvoerventilator

Nr. 13, Nr. 14 Instelling uitlaatventilator 

Nr. 5   Instelling voor automatisch herstel na een stroomonderbreking

Nr. 1  	 Instelling	filteronderhoud	en	opstarten	ventilator	tegen	filterverstopping

Nr.	58	 Instelling	bypass-monitoruitgang	of	voorverwarmeruitgang

Nr. 15 Instelling koppelingsstand

Nr. 15 Instelling koppelingsstand

Nr. 14	 Instelling	uitlaatventilator	bij	OA-temperatuur	lager	dan	-15˚C

 Instelling hoofdunit (zie pagina 10)

Wijzig de functie-instellingen vanaf de 
afstandsbediening PZ-61DR-E. 
Raadpleeg het instructieboek van de PZ-61DR-E voor informatie over maken 
van de functie-instellingen.

DIP-SW 6 dient voor het identificeren van het 
model voor PCB.
Wanneer een nieuwe PCB wordt geplaatst, moet u 
dezelfde instelling maken als voor de oude.
(SW6)

SW6-1 SW6-2 SW6-3 SW6-4
LGH-150RVXT-E UIT AAN UIT AAN
LGH-200RVXT-E AAN AAN UIT AAN
LGH-250RVXT-E UIT UIT AAN AAN

* Wijzig de fabrieksinstelling niet.
Als er een wijziging was, stel dan in volgens de 
fabrieksinstelling.
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Functie-instellingen (vervolg)

Nr. Functie
Instelgegeven Fabrieks-

instelling
DIP-SW 

nr.0 1 2 3 4 5 6 7

*1 Instelling	filteronderhoud	en	opstarten	ventilator	
tegen	filterverstopping

DIP-SW 
prioriteit

Indicator 
beschikbaar 
Ventilator 
opstarten niet 
beschikbaar

Indicator niet 
beschikbaar 
Ventilator 
opstarten niet 
beschikbaar

Indicator 
beschikbaar 
Ventilator 
opstarten 
beschikbaar

- - - - 0 5-5

2 Instelling	onderhoudsindicator	Lossnay-kern Niet beschikbaar Beschikbaar - - - - - - 0 Niet be-
schikbaar

5 Instelling voor automatisch herstel na een stroom-
onderbreking

DIP-SW 
prioriteit

Stoppen bij 
inschakelen

Starten bij 
inschakelen

Terugkeren 
naar status vóór 
onderbreking

- - - - 0 5-4

6 Instelling negatieve druk binnen DIP-SW 
prioriteit

Niet be-
schikbaar

Voeding 1 
omlaag

Voeding 2 
omlaag - - - - 0 2-4

7	 Instelling positieve druk binnen DIP-SW 
prioriteit

Niet be-
schikbaar

Uitlaat 1 
omlaag

Uitlaat 2 
omlaag - - - - 0 2-5

8	 Instelling max. ventilatorsnelheid tijdens eerste 30 minuten Niet beschikbaar Beschikbaar - - - - - - 0 Niet be-
schikbaar

9 Instelling voor vertraagde start van de airconditi-
oner

DIP-SW 
prioriteit

Niet be-
schikbaar 15 min 30 min - - - - 0 5-1

13 Instelling uitlaatventilator tijdens ontdooien van 
airconditioner

DIP-SW 
prioriteit Stop Geen veran-

dering - - - - - 0 5-3

14 Instelling uitlaatventilator bij OA-temperatuur 
lager	dan	-15˚C

DIP-SW 
prioriteit Stop Ventilatorsnel-

heid 1 of 2
Geen veran-

dering - - - - 0 5-3
5-9

15 Instelling koppelingsstand DIP-SW 
prioriteit

Gekoppeld 
AAN/UIT

Gekoppeld 
AAN

Gekoppeld 
UIT

Externe 
ingang krijgt 

prioriteit
- - - 0 5-7

5-8

28	 Instelling pulsingang DIP-SW 
prioriteit

Niet-pulsin-
gang Pulsingang - - - - - 0 2-2

*30 Instelling voor nachtontluchting 1) 
Luchtvolume

Niet be-
schikbaar

Ventilatorsnel-
heid 1

Ventilatorsnel-
heid 2

Ventilatorsnel-
heid 3

Ventilatorsnel-
heid 4 - - - 0

Niet 
beschik-

baar

*31 Instelling voor nachtontluchting 2)
Temperatuurverschil buiten en binnen 0˚C 1˚C 2˚C 3˚C 4˚C 5˚C 6˚C 7˚C 5

Niet 
beschik-

baar

*32 Instelling voor nachtontluchting 3) 
Drempel voor buitentemperatuur Instelgegevens 0 tot 15 -->	De	laagste	buitentemperatuur	voor	nachtontluchting	15˚C	tot	30˚C 2

Niet 
beschik-

baar

*33 Instelling voor nachtontluchting 4) 
Tijdspanne voor opslag 24 uur 48	uur 72	uur - - - - - 0

Niet 
beschik-

baar

*34 Instelling ingangsprioriteit
Prioriteit 
ingang 

hoofdunit

Prioriteit 
afzonderlijke 

ingang
- - - - - - 0

Niet be-
schik-
baar

36 Instelling weergave buitentemperatuur Niet beschikbaar Beschikbaar - - - - - - 0 Niet be-
schikbaar

37	 Instelling weergave binnentemperatuur Niet beschikbaar Beschikbaar - - - - - - 0 Niet be-
schikbaar

38	 Instelling weergave berekende aanvoerluchttemperatuur Niet beschikbaar Beschikbaar - - - - - - 0 Niet be-
schikbaar

39 Instelling	efficiëntie	temperatuuruitwisseling	(tientallen) Instelgegevens 0 tot 9 -->	Tientallen	van	efficiëntie	temperatuuruitwisseling	0	tot	9 7 Niet be-
schikbaar

40 Instelling	efficiëntie	temperatuuruitwisseling	(eenheden) Instelgegevens 0 tot 9 -->	Eenheden	van	efficiëntie	temperatuuruitwisseling	0	tot	9 0 Niet be-
schikbaar

*41 Correctie buitentemperatuur Instelgegevens 0 tot 14 -->	Correctie	buitentemperatuur	-7˚C	tot	7˚C 7 Niet be-
schikbaar

*42 Correctie binnentemperatuur Instelgegevens 0 tot 14 -->	Correctie	kamertemperatuur	-7˚C	tot	7˚C 7 Niet be-
schikbaar

*51 Instelling automatische ventilatiestand DIP-SW 
prioriteit Patroon A Patroon B Vrije 

instelling - - - - 0 2-7

*52 Instelling automatische ventilatiestand 1)
Temperatuurverschil buiten en binnen Instelgegevens	0	tot	7	-->	Temperatuurverschil	0˚C	tot	7˚C 0

Niet 
beschik-

baar

*53 Instelling automatische ventilatiestand 2)
De laagste buitentemperatuur Instelgegevens 0 tot 15 -->	Laagste	buitentemperatuur	10˚C	tot	25˚C 6

Niet 
beschik-

baar

*54 Instelling automatische ventilatiestand 3)
Instelling laagste binnentemperatuur Instelgegevens 0 tot 15 -->	Laagste	binnentemperatuur	15˚C	tot	30˚C 1

Niet 
beschik-

baar

*55 Opstartinstelling van aanvoerventilator Niet beschikbaar 1 niveau omhoog 2 niveaus omhoog 3 niveaus omhoog 4 niveaus omhoog - - - 0 Niet be-
schikbaar

*56 Opstartinstelling van uitlaatventilator Niet beschikbaar 1 niveau omhoog 2 niveaus omhoog 3 niveaus omhoog 4 niveaus omhoog - - - 0 Niet be-
schikbaar

57	 Bedrijfsmonitoruitgang	gesynchroniseerd	met	uitlaatventilator of aanvoerventilator
DIP-SW 
prioriteit

Uitgang 
monitor EA-

ventilator

Uitgang 
monitor SA-

ventilator

Monitor SA-
ventilator met 

vertraagde 
werking

- - - - 0 2-8	
5-2

58	 Instelling	bypass-monitoruitgang	of	voorverwar-meruitgang
DIP-SW 
prioriteit

Uitgang van 
bypass-
monitor

Uitgang 
bedrijfsmo-
nitor voor 

voorverwar-
mer

- - - - - 0 5-6

*59 Instelling voorverwarmeruitgang 1)
AAN-temperatuur 0˚C -1˚C -2˚C -3˚C -4˚C -5˚C -6˚C -7˚C 0

Niet 
beschik-

baar

*60 Instelling voorverwarmeruitgang 2)
UIT-interval 1 uur 2 uur 3 uur 4 uur 5 uur - - - 0

Niet 
beschik-

baar

*61 Ingang ventilatorsnelheid voor luchtvolume "Hoog" DIP-SW 
prioriteit

Ventilator-
snelheid 4

Ventilator-
snelheid 3 - - - - - 0 2-9

*62 Ingang ventilatorsnelheid voor luchtvolume "Laag" DIP-SW 
prioriteit

Ventilator-
snelheid 2

Ventilator-
snelheid 1 - - - - - 0 2-10

*63 Instelling ingang voor externe ventilatorsnelheid (0 - 10 VDC) DIP-SW 
prioriteit

Niet be-
schikbaar Patroon X Patroon Y Patroon Z - - - 0 2-3

2-6
100 Initialisatie - Initialiseren - - - - - - 0 Niet be-

schikbaar

In deze tabel vindt u een overzicht van de functie-instellingen. Raadpleeg de volgende pagina's voor meer details.
De	functies	die	met	*	zijn	gemarkeerd,	zijn	nieuw	toegevoegd	of	gewijzigd	sinds	de	Lossnay	LGH-RX5-E-reeks.
De functies die met "niet beschikbaar" zijn gemarkeerd in de kolom "DIP-SW nr." kunnen alleen gebruikt worden met een afstandsbediening PZ-61DR-E.
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Nr. 1 Instelling filteronderhoud en opstarten 
ventilator tegen filterverstopping 

Stel	het	schema	in	voor	filterreiniging	op	basis	van	de	geschatte	concentratie	
van stof in de lucht. 
Wanneer opstarten van de ventilator mogelijk is, worden de uitlaat- en 
aanvoerventilator geleidelijk opgestart bij 1000 uur en 2000 uur.
Als functie Nr. 55 of Nr. 56 reeds werkt, is de opstartfunctie van de ventilator 
mogelijk niet beschikbaar.
Het geschatte aantal uur verschilt naargelang de gebruikte ventilatorsnelheid.

DIP-SW Controle van 
instelling

PZ-61DR-E Controle van 
instelling

Indicator 
filteronderhoud

Opstarten 
van ventilatorSW nr. Instelling Functie nr. Instelgegeven

SW5-5

- -

1

0
(Fabrieksinstelling) DIP-SW prioriteit

- - 1 Indicatie bij 
geschatte 3000 uur

Niet 
beschikbaar

UIT 
(Fabrieksinstelling) 2 Niet 

beschikbaar
Niet 
beschikbaar

AAN 3 Indicatie bij 
geschatte 3000 uur Beschikbaar

LET OP
• Wanneer de instelling voor de cumulatieve bedrijfstijd van de 

Lossnay wordt overschreden, wordt het pictogram voor filterreiniging 
weergegeven op de afstandsbediening van de binnenunit of op de 
afstandsbediening van de Lossnay- unit.  Nadat het filter gereinigd is, 
kan het pictogram voor filterreiniging gereset worden. Raadpleeg het 
instructieboek van de afstandsbediening.

Nr. 2 Instelling onderhoudsindicator Lossnay-
kern

Instelling	om	weergave	van	onderhoud	van	de	Lossnay-kern	in	te	schakelen.	
Het geschatte aantal uur verschilt naargelang de gebruikte ventilatorsnelheid. 
Deze	functie	is	niet	beschikbaar	vanaf	een	DIP-SW	van	de	Lossnay-unit.

DIP-SW Controle van 
instelling

PZ-61DR-E Controle van 
instelling

Indicator voor onderhoud 
van	Lossnay-kernSW nr. Instelling Functie nr. Instelgegeven

Niet 
beschikbaar

- -
2

0
(Fabrieksinstelling) Niet beschikbaar

- - 1 Indicatie bij geschatte 6.000 uur

Nr.5 Instelling voor automatisch herstel na een 
stroomonderbreking

Hiermee	wordt	het	systeem	automatisch	hersteld	na	een	stroomonderbreking.

DIP-SW Controle van 
instelling

PZ-61DR-E Controle van 
instelling Automatisch herstel

SW nr. Instelling Functie nr. Instelgegeven

SW5-4

- -

5

0
(Fabrieksinstelling) DIP-SW prioriteit

UIT 
(Fabrieksinstelling) 1 Stoppen bij inschakelen

- - 2 Starten bij inschakelen

AAN 3 Lossnay	keert	terug	naar	de	
status vóór de onderbreking

Nr. 6 Instelling negatieve druk binnen

Snelheid van uitlaatventilator 
wordt hoger dan snelheid van 
aanvoerventilator.
Op de afstandsbediening wordt de 
snelheid van de uitlaatventilator 
aangegeven.

DIP-SW Controle van 
instelling

PZ-61DR-E Controle van 
instelling

Niveau omlaag van snelheid 
aanvoerventilatorSW nr. Instelling Functie nr. Instelgegeven

SW2-4

- -

6

0
(Fabrieksinstelling) DIP-SW prioriteit

UIT 
(Fabrieksinstelling) 1 Niet beschikbaar

AAN 2
Snelheid van aanvoerventilator 
is 1 lager dan snelheid van 
uitlaatventilator

- - 3
Snelheid van aanvoerventilator 
is 2 lager dan snelheid van 
uitlaatventilator

Weergave 
ventilatorsnelheid

Uitlaatventilator
Aanvoerventilator

1 
omlaag

2 
omlaag

4 4 3 2
3 3 2 1
2 2 1 1
1 1 1 1

Nr.	7 Instelling positieve druk binnen

Snelheid van aanvoerventilator wordt 
hoger dan snelheid van uitlaatventilator.
Op de afstandsbediening wordt de 
snelheid van de aanvoerventilator 
aangegeven.

DIP-SW Controle van 
instelling

PZ-61DR-E Controle van 
instelling

Niveau omlaag van 
snelheid uitlaatventilatorSW nr. Instelling Functie nr. Instelgegeven

SW2-5

- -

7

0
(Fabrieksinstelling) DIP-SW prioriteit

UIT 
(Fabrieksinstelling) 1 Niet beschikbaar

AAN 2

Snelheid van 
uitlaatventilator is 1 
lager dan snelheid van 
aanvoerventilator

- - 3

Snelheid van 
uitlaatventilator is 2 
lager dan snelheid van 
aanvoerventilator

Nr.	8 Instelling max. ventilatorsnelheid tijdens 
eerste 30 minuten

Hiermee draait de ventilator geforceerd 30 minuten aan het begin van 
het bedrijf om de binnenruimte te ventileren. Na 30 minuten kan de 
ventilatorsnelheid gewijzigd worden. 
Deze instelling is handig wanneer de lucht in de ruimte 's nachts onaangenaam 
wordt	wanneer	het	systeem	uitgeschakeld	is,	en	de	ruimte	's	ochtends	bij	het	
inschakelen snel geventileerd moet worden.
Deze	functie	is	niet	beschikbaar	vanaf	een	DIP-SW	van	de	Lossnay-unit.
Wanneer deze functie actief is, wordt  weergegeven op de PZ-61DR-E en de 
geselecteerde ventilatorsnelheid. 

DIP-SW Controle van 
instelling

PZ-61DR-E Controle van 
instelling

Instelling max. ventilatorsnelheid 
tijdens eerste 30 minutenSW nr. Instelling Functie nr. Instelgegeven

Niet 
beschikbaar

- -
8

0
(Fabrieksinstelling) Niet beschikbaar

- - 1 Beschikbaar

Nr. 9 Instelling voor vertraagde start van de 
airconditioner

Stel	het	bedrijf	van	de	Lossnay-unit	30	minuten	uit	wanneer	een	City	Multi	of	
Mr. Slim ingeschakeld wordt of wanneer een extern apparaat ingeschakeld 
wordt. 
Deze	functie	is	alleen	beschikbaar	als	de	Lossnay	is	gekoppeld	met	
airconditioners. Deze functie is niet beschikbaar tijdens nachtontluchting.

DIP-SW Controle van 
instelling

PZ-61DR-E Controle van 
instelling

Vertraagde start van de 
LossnaySW nr. Instelling Functie nr. Instelgegeven

SW5-1

- -

9

0
(Fabrieksinstelling) DIP-SW prioriteit

UIT 
(Fabrieksinstelling) 1 Niet beschikbaar

- - 2 15 min
AAN 3 30 min

Nr. 13 Instelling uitlaatventilator tijdens 
ontdooien van airconditioner

Deze	functie	kan	worden	gebruikt	als	het	aanvoerkanaal	van	de	Lossnay	is	
aangesloten	op	een	Mr.	Slim	of	City	Multi-binnenunit.
Instelling voor de werking van de uitlaatventilator tijdens het ontdooien van de 
airconditioner (wanneer de aanvoerventilator stilstaat).
Om deze functie te activeren, moet de DIP-SW van de binnenunit ook worden 
ingesteld. Raadpleeg de handleiding ervan.

DIP-SW Controle van 
instelling

PZ-61DR-E Controle van 
instelling

Werking uitlaatventilator tijdens 
ontdooien van airconditionerSW nr. Instelling Functie nr. Instelgegeven

SW5-3

- -

13

0
(Fabrieksinstelling) DIP-SW prioriteit

AAN 1 Stop
UIT 

(Fabrieksinstelling) 2 Geen verandering

Weergave 
ventilatorsnelheid

Aanvoerventilator
Uitlaatventilator

1 
omlaag

2 
omlaag

4 4 3 2
3 3 2 1
2 2 1 1
1 1 1 1

Functie-instellingen (vervolg)
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Nr. 14 Instelling uitlaatventilator bij OA-
temperatuur lager dan -15˚C

Instelling voor de werking van de uitlaatventilator wanneer de 
buitenluchttemperatuur	lager	is	dan	-15˚C	(wanneer	de	aanvoerventilator	
stilstaat).

DIP-SW Controle van 
instelling

PZ-61DR-E Controle van 
instelling

Werking van uitlaatventilator bij 
buitentemperatuur	van	-15˚C	of	minderSW nr. Instelling Functie nr. Instelgegeven

SW5-3
SW5-9

- -

14

0
(Fabrieksinstelling) DIP-SW prioriteit

5-3 UIT
5-9 AAN 1 Stop

5-3 AAN
5-9 UIT 2 Geforceerd naar 

ventilatorsnelheid 2 of minder*
5-3 UIT
5-9 UIT

(Fabrieksinstelling) 3 Geen verandering
5-3 AAN
5-9 AAN

*	Als	de	Lossnay	werkt	met	ventilatorsnelheid	1,	blijft	de	uitlaatventilator	op	
snelheid 1. Als functie Nr. 13 en Nr. 14 zijn opgenomen in DIP-SW 5-3, dan is 
instelling niet mogelijk zonder PZ-61DR-E.

Nr. 15 Instelling koppelingsstand

Deze	instellingen	bepalen	hoe	de	Lossnay-unit	moet	werken	wanneer	externe	
apparaten gestart of gestopt worden.

DIP-SW Controle van 
instelling

PZ-61DR-E Controle van 
instelling

Koppelingsinstelling
SW nr. Instelling Functie nr. Instelgegeven

SW5-7
SW5-8

- -

15

0
(Fabrieksinstelling) DIP-SW prioriteit

5-7	UIT
5-8	UIT 

(Fabrieksinstelling)
1

De	Lossnay-unit	wordt	gestart	en	
gestopt afhankelijk van de werking 
van een extern apparaat. De daarop 
volgende bediening is mogelijk 
met de afstandsbediening voor de 
Lossnay	of	MELANS.

5-7	AAN
5-8	UIT 2

De	Lossnay-unit	wordt	gestart	
wanneer een extern apparaat 
ingeschakeld	wordt.	De	Lossnay-
unit kan gestopt worden met de 
afstandsbediening ervan of MELANS.

5-7	UIT
5-8	AAN 3

De	Lossnay-unit	wordt	gestopt	
wanneer een extern apparaat 
uitgeschakeld	wordt.	De	Lossnay-
unit kan gestart worden met de 
afstandsbediening ervan of MELANS.

5-7	AAN
5-8	AAN 4

De	Lossnay-unit	wordt	gestart	en	
gestopt afhankelijk van de werking 
van een extern apparaat. Bediening 
via de afstandsbediening van de 
Lossnay	of	MELANS	is	alleen	
mogelijk wanneer de externe 
apparaten uitgeschakeld zijn.

Nr.	28 Instelling pulsingang

Instelling	voor	signaaltype	van	externe	ingang	van	extern	apparaat	voor	TM2.

DIP-SW Controle van 
instelling

PZ-61DR-E Controle van 
instelling Instelling pulsingang

SW nr. Instelling Functie nr. Instelgegeven

SW2-2

- -

28

0
(Fabrieksinstelling) DIP-SW prioriteit

UIT 
(Fabrieksinstelling) 1 GEEN pulsingang

AAN 2 Pulsingang

Functie-instellingen (vervolg)

Nr. 30 Instelling voor nachtontluchting 1)
Luchtvolume 

Instelling voor ventilatorsnelheid tijdens nachtontluchting. Voor gebruik van de 
functie Nachtontluchting moeten Nr. 30, Nr. 31, Nr. 32 correct worden ingesteld.
Deze	functie	is	niet	beschikbaar	vanaf	een	DIP-SW	van	de	Lossnay-unit.

DIP-SW Controle van 
instelling

PZ-61DR-E Controle van 
instelling

Instelling voor nachtontluchting 1)
Luchtvolume SW nr. Instelling Functie nr. Instelgegeven

Niet 
beschikbaar

- -

30

0
(Fabrieksinstelling)

Niet beschikbaar (De functie voor 
nachtontluchting is niet beschikbaar)

- - 1 Ventilatorsnelheid 1

- - 2 Ventilatorsnelheid 2

- - 3 Ventilatorsnelheid 3

- - 4 Ventilatorsnelheid 4

Nr. 31 Instelling voor nachtontluchting 2)
Temperatuurverschil buiten en binnen 

Instelling van een van de voorwaarden voor het starten van nachtontluchting, 
het temperatuurverschil tussen binnen en buiten.
Nachtontluchting begint wanneer het verschil tussen binnen en buiten groter 
wordt dan de instelling.
Deze	functie	is	niet	beschikbaar	vanaf	een	DIP-SW	van	de	Lossnay-unit.

DIP-SW Controle van 
instelling

PZ-61DR-E Controle van 
instelling

Binnentemperatuur - 
buitentemperatuurSW nr. Instelling Functie nr. Instelgegeven

Niet 
beschikbaar

- -

31

0 0˚C	of	meer
- - 1 1˚C	of	meer
- - 2 2˚C	of	meer
- - 3 3˚C	of	meer
- - 4 4˚C	of	meer

- - 5
(Fabrieksinstelling)

5˚C	of	meer

- - 6 6˚C	of	meer
- - 7 7˚C	of	meer

Nr. 32 Instelling voor nachtontluchting 3)
Drempel voor buitentemperatuur

Stel een van de voorwaarden voor het starten van nachtontluchting, de 
maximale buitentemperatuur, in binnen de laatste insteltijden met functie Nr. 33.
Als de hier ingestelde temperatuur laag is, wordt nachtontluchting waarschijnlijk 
gestart.
Deze	functie	is	niet	beschikbaar	vanaf	een	DIP-SW	van	de	Lossnay-unit.

DIP-SW Controle van 
instelling

PZ-61DR-E Controle van 
instelling

De maximale buitentemperatuur, 
in binnen de laatste insteltijden 
met functie Nr. 33SW nr. Instelling Functie nr. Instelgegeven

Niet 
beschikbaar

- -

32

0 15˚C	of	meer
- - 1 16˚C of meer

- - 2
(Fabrieksinstelling) 17˚C of meer

- - 3 18˚C of meer
- - 4 19˚C of meer
- - 5 20˚C of meer
- - 6 21˚C of meer
- - 7 22˚C of meer
- - 8 23˚C of meer
- - 9 24˚C of meer
- - 10 25˚C of meer
- - 11 26˚C of meer
- - 12 27˚C of meer
- - 13 28˚C of meer
- - 14 29˚C of meer
- - 15 30˚C of meer
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Nr. 33 Instelling voor nachtontluchting 4)
Tijdspanne voor opslag

Stel een van de voorwaarden voor het starten van nachtontluchting, tijdspanne 
voor opslag van drempel buitentemperatuur, in.
Bijvoorbeeld:
Stel	als	de	Lossnay-unit	elke	dag	werkt,	“24	hrs	(factory	setting)”	(24	uur	
(fabrieksinstelling)) in.
Stel	als	de	Lossnay-unit	tijdens	het	weekend	niet	werkt,	“72	hrs”	(72	uur)	in	
zodat	de	Lossnay	de	nachtontluchting	kan	starten	op	maandagochtend.
Deze	functie	is	niet	beschikbaar	vanaf	een	DIP-SW	van	de	Lossnay-unit.

DIP-SW Controle van 
instelling

PZ-61DR-E Controle van 
instelling

Tijdspanne voor opslag
SW nr. Instelling Functie nr. Instelgegeven

Niet 
beschikbaar

- -
33

0
(Fabrieksinstelling) 24 uur

- - 1 48	uur
- - 2 72	uur

Nr. 34 Instelling ingangsprioriteit

Instelling voor volgen van ingang voor hoofdtoestel van airconditioner, regelaar 
voor ventilatorsnelheid, enz. 
Deze	functie	is	niet	beschikbaar	vanaf	een	DIP-SW	van	de	Lossnay-unit.

DIP-SW Controle van 
instelling

PZ-61DR-E Controle van 
instelling

Instelling 
ingangsprioriteitSW nr. Instelling Functie nr. Instelgegeven

Niet 
beschikbaar

- -
34

0
(Fabrieksinstelling)

Prioriteit ingang 
hoofdunit 

- - 1 Prioriteit afzonderlijke 
ingang

Nr. 36 Instelling weergave buitentemperatuur

Instelling of de buitentemperatuur wordt getoond die de thermistor van de 
Lossnay-unit	detecteert	of	niet.
Deze	functie	is	niet	beschikbaar	vanaf	een	DIP-SW	van	de	Lossnay-unit.

DIP-SW Controle van 
instelling

PZ-61DR-E Controle van 
instelling

Weergave 
buitentemperatuurSW nr. Instelling Functie nr. Instelgegeven

Niet 
beschikbaar

- -

36

0
(Fabrieksinstelling) Niet beschikbaar

- - 1
Weergave op het 
scherm van de PZ-
61DR-E

Nr.	37 Instelling weergave binnentemperatuur

Instelling of de binnentemperatuur wordt getoond die de thermistor van de 
Lossnay-unit	detecteert	of	niet.
Deze	functie	is	niet	beschikbaar	vanaf	een	DIP-SW	van	de	Lossnay-unit.

DIP-SW Controle van 
instelling

PZ-61DR-E Controle van 
instelling

Weergave 
binnentemperatuurSW nr. Instelling Functie nr. Instelgegeven

Niet 
beschikbaar

- -

37

0
(Fabrieksinstelling) Niet beschikbaar

- - 1
Weergave op het 
scherm van de PZ-
61DR-E

Nr.	38 Instelling weergave berekende 
aanvoerluchttemperatuur

Instelling voor weergave van de berekende aanvoerluchttemperatuur of niet.
Deze	functie	is	niet	beschikbaar	vanaf	een	DIP-SW	van	de	Lossnay-unit.

DIP-SW Controle van 
instelling

PZ-61DR-E Controle van 
instelling

Weergave van berekende 
aanvoerluchttemperatuurSW nr. Instelling Functie nr. Instelgegeven

Niet 
beschikbaar

- -

38

0
(Fabrieksinstelling) Niet beschikbaar

- - 1
Weergave op het 
scherm van de PZ-
61DR-E

Functie-instellingen (vervolg)

Nr. 39, 40 Instelling efficiëntie 
temperatuuruitwisseling

Instelling	voor	tientallen	van	de	temperatuuruitwisselingsefficiëntie	die	wordt	
gebruikt voor berekening van de aanvoerluchttemperatuur. 
Deze	functie	is	niet	beschikbaar	vanaf	een	DIP-SW	van	de	Lossnay-unit.

DIP-SW Controle van 
instelling

PZ-61DR-E Controle van 
instelling

Tientallen van 
temperatuuruitwisselingsefficiëntieSW nr. Instelling Functie nr. Instelgegeven

Niet 
beschikbaar

- -

39

0 0
- - 1 1
- - 2 2
- - 3 3
- - 4 4
- - 5 5
- - 6 6

- - 7
(Fabrieksinstelling)

7

- - 8 8
- - 9 9

DIP-SW Controle van 
instelling

PZ-61DR-E Controle van 
instelling

Eenheden van 
temperatuuruitwisselingsefficiëntieSW nr. Instelling Functie nr. Instelgegeven

Niet 
beschikbaar

- -

40

0
(Fabrieksinstelling)

0

- - 1 1
- - 2 2
- - 3 3
- - 4 4
- - 5 5
- - 6 6
- - 7 7
- - 8 8
- - 9 9

Nr. 41 Correctie buitentemperatuur

Instelling voor correctie van de buitentemperatuur die wordt weergegeven op 
het scherm van de PZ-61DR-E met functie Nr. 36 .
Deze	functie	is	niet	beschikbaar	vanaf	een	DIP-SW	van	de	Lossnay-unit.

DIP-SW Controle van 
instelling

PZ-61DR-E Controle van 
instelling

Correctie van 
thermistordetectieSW nr. Instelling Functie nr. Instelgegeven

Niet 
beschikbaar

- -

41

0 -7˚C
- - 1 -6˚C
- - 2 -5˚C
- - 3 -4˚C
- - 4 -3˚C
- - 5 -2˚C
- - 6 -1˚C

- - 7
(Fabrieksinstelling)

0˚C

- - 8 +1˚C
- - 9 +2˚C
- - 10 +3˚C
- - 11 +4˚C
- - 12 +5˚C
- - 13 +6˚C
- - 14 +7˚C
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Nr. 42 Correctie binnentemperatuur

Instelling voor correctie van de binnentemperatuur die wordt weergegeven op 
het scherm van de PZ-61DR-E met functie Nr.	37 .
Deze	functie	is	niet	beschikbaar	vanaf	een	DIP-SW	van	de	Lossnay-unit.

DIP-SW Controle van 
instelling

PZ-61DR-E Controle van 
instelling

Correctie van 
thermistordetectieSW nr. Instelling Functie nr. Instelgegeven

Niet 
beschikbaar

- -

42

0 -7˚C
- - 1 -6˚C
- - 2 -5˚C
- - 3 -4˚C
- - 4 -3˚C
- - 5 -2˚C
- - 6 -1˚C

- - 7
(Fabrieksinstelling)

0˚C

- - 8 +1˚C
- - 9 +2˚C
- - 10 +3˚C
- - 11 +4˚C
- - 12 +5˚C
- - 13 +6˚C
- - 14 +7˚C

Nr. 51 Instelling automatische ventilatiestand

Instelling	voor	het	voorwaardenpatroon	voor	overschakelen	naar	de	bypass-
stand bij bedrijf met automatische ventilatie.
Als instelgegeven "3" wordt ingesteld door de PZ-61DR-E, zijn functies Nr. 52, 
Nr. 53 en Nr. 54 beschikbaar.

DIP-SW Controle van 
instelling

PZ-61DR-E Controle van 
instelling

Voorwaarden voor overschakelen 
naar	bypass-standSW nr. Instelling Functie nr. Instelgegeven

SW2-7

- -

51

0
(Fabrieksinstelling) DIP-SW prioriteit

UIT 
(Fabrieksinstelling) 1

Patroon A
	Binnentemperatuur	is	16˚C	of	meer
	Buitentemperatuur	is	16˚C	of	meer
Binnentemperatuur - 
buitentemperatuur	≥	0˚C

AAN 2

Patroon B
	Binnentemperatuur	is	22˚C	of	meer
	Buitentemperatuur	is	18˚C	of	meer
Binnentemperatuur - 
buitentemperatuur	≥	2˚C

- - 3 Vrije instelling

*	Een	bypass-stand	is	waarschijnlijker	met	patroon	A	dan	met	patroon	B.
Opmerking:
De ventilatiestand verloopt volgens onderstaande tabel.

Afstandsbediening Gekoppelde airconditioner 
(Mr.	Slim	of	City	Multi) Lossnay

Ventilatie met 
energieterugwinning

Ofwel Ja ofwel Nee

Ventilatie met 
energieterugwinning

Bypass-
ventilatiestand Bypass-ventilatiestand

Automatisch
Koelen/Stoppen Automatisch (volgens schema)

Anders dan hierboven Altijd ventilatie met 
energieterugwinning

Functie-instellingen (vervolg)

Nr. 52 Instelling automatische ventilatiestand 1)
Temperatuurverschil buiten en binnen 

Instelling	van	een	van	de	voorwaarden	voor	de	bypass-stand	in	bedrijf	met	
automatische ventilatie, het temperatuurverschil tussen binnen en buiten.
Deze	functie	is	niet	beschikbaar	vanaf	een	DIP-SW	van	de	Lossnay-unit.
Deze functie kan gebruikt worden als instelgegeven 3 is geselecteerd bij functie 
No. 51.

DIP-SW Controle van 
instelling

PZ-61DR-E Controle van 
instelling

Binnentemperatuur - 
buitentemperatuurSW nr. Instelling Functie nr. Instelgegeven

Niet 
beschikbaar

- -

52

0
(Fabrieksinstelling) 0˚C	of	meer	

- - 1 1˚C	of	meer	
- - 2 2˚C	of	meer	
- - 3 3˚C	of	meer
- - 4 4˚C	of	meer
- - 5 5˚C	of	meer
- - 6 6˚C	of	meer
- - 7 7˚C	of	meer	

Nr. 53 Instelling automatische ventilatiestand 2)
De laagste buitentemperatuur 

Instelling	van	een	van	de	voorwaarden	voor	de	bypass-stand	in	bedrijf	met	
automatische ventilatie, de minimale buitentemperatuur die direct naar binnen 
komt.
Deze	functie	is	niet	beschikbaar	vanaf	een	DIP-SW	van	de	Lossnay-unit.
Deze functie kan gebruikt worden als instelgegeven 3 is geselecteerd bij functie 
No. 51.

DIP-SW Controle van 
instelling

PZ-61DR-E Controle van 
instelling Buitentemperatuur

SW nr. Instelling Functie nr. Instelgegeven

Niet 
beschikbaar

- -

53

0 10˚C	of	meer
- - 1 11˚C	of	meer
- - 2 12˚C	of	meer
- - 3 13˚C	of	meer
- - 4 14˚C	of	meer
- - 5 15˚C	of	meer

- - 6
(Fabrieksinstelling)

16˚C	of	meer

- - 7 17˚C	of	meer
- - 8 18˚C	of	meer
- - 9 19˚C	of	meer
- - 10 20˚C	of	meer
- - 11 21˚C	of	meer
- - 12 22˚C	of	meer
- - 13 23˚C	of	meer
- - 14 24˚C	of	meer
- - 15 25˚C	of	meer
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Nr. 54 Instelling automatische ventilatiestand 3)
Instelling laagste binnentemperatuur

Instelling	van	een	van	de	voorwaarden	voor	de	bypass-stand	in	bedrijf	met	
automatische ventilatie, de minimale binnentemperatuur.
Deze	functie	is	niet	beschikbaar	vanaf	een	DIP-SW	van	de	Lossnay-unit.
Deze functie kan gebruikt worden als instelgegeven 3 is geselecteerd bij functie 
No. 51.
Als	de	Lossnay	is	gekoppeld	met	een	Mr.	Slim	of	City	Multi-binnenunit,	is	de	
doeltemperatuur van de binnenunit de laagste binnentemperatuur voor de 
bypass-stand.

DIP-SW Controle van 
instelling

PZ-61DR-E Controle van 
instelling Binnentemperatuur

SW nr. Instelling Functie nr. Instelgegeven

Niet 
beschikbaar

- -

54

0 15˚C	of	meer

- - 1
(Fabrieksinstelling)

16˚C	of	meer

- - 2 17˚C	of	meer
- - 3 18˚C	of	meer
- - 4 19˚C	of	meer
- - 5 20˚C	of	meer
- - 6 21˚C	of	meer
- - 7 22˚C	of	meer
- - 8 23˚C	of	meer
- - 9 24˚C	of	meer
- - 10 25˚C	of	meer
- - 11 26˚C	of	meer
- - 12 27˚C	of	meer
- - 13 28˚C	of	meer
- - 14 29˚C	of	meer
- - 15 30˚C	of	meer

Vrije	bypass-instelling
De	gebruiker	kan	voorwaarden	instellen	voor	overschakelen	naar	de	bypass-
stand in bedrijf met automatisch ventilatie met functie Nr. 52, Nr. 53 en Nr. 54.
Hieronder worden voorbeeldinstellingen getoond.
Voorbeeld 1*

Bypass/ventilatie	met	energieterugwinning	in	de	stand	met	automatisch	
ventilatie
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Binnentemperatuur	(˚C)

Instellen met functie Nr. 53

Gebied voor ventilatie met energieterugwinning

Gebied	voor	bypass-

ventilatie

Instellen met functie Nr. 52

Instellen met functie Nr. 54 
(doeltemperatuur van airconditioner)

Functie nr. Instelgegeven
52 0	(0˚C)
53 0	(10˚C)
54 2	(17˚C)

Functie-instellingen (vervolg)
Voorbeeld 2

Bypass/ventilatie	met	energieterugwinning	in	de	stand	met	automatisch	
ventilatie
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Gebied voor ventilatie met energieterugwinning

Gebied	voor	bypass-

ventilatie

Instellen met functie Nr. 53

Instellen met functie Nr. 52

Instellen met functie Nr. 54 
(doeltemperatuur van airconditioner)

Functie nr. Instelgegeven
52 5	(5˚C)
53 1	(11˚C)
54 7	(22˚C)

Als functie Nr. 53 laag is ingesteld en de voorverwarmerfunctie wordt 
gebruikt, kan een te hoge buitentemperatuur worden gemeten. 
Als	dat	gebeurt,	kan	het	systeem	ook	in	de	winter	naar	de	bypass-
stand	overschakelen.	Stel	16˚C	of	meer	in,	of	gebruik	ventilatie	met	
energieterugwinning.

Nr. 55, 56 Opstartinstelling van aanvoerventilator
Opstartinstelling van uitlaatventilator

Gebruik deze functies als het luchtvolume hoger moet zijn na installatie.
Functie Nr. 55 is voor het opstarten van de aanvoerventilator, en functie Nr. 56 
is voor het opstarten van de uitlaatventilator.
Als functie Nr. 1 aan staat en de ventilatorsnelheid het maximumvermogen 
reeds heeft bereikt, is deze functie niet beschikbaar.
Deze	functies	zijn	niet	beschikbaar	vanaf	een	DIP-SW	van	de	Lossnay-unit.

DIP-SW Controle van 
instelling

PZ-61DR-E Controle van 
instelling

Opstarten van 
aanvoerventilatorSW nr. Instelling Functie nr. Instelgegeven

Niet 
beschikbaar

- -

55

0
(Fabrieksinstelling) Niet beschikbaar 

- - 1 1 niveau omhoog
- - 2 2 niveaus omhoog
- - 3 3 niveaus omhoog
- - 4 4 niveaus omhoog

DIP-SW Controle van 
instelling

PZ-61DR-E Controle van 
instelling

Opstarten van 
uitlaatventilatorSW nr. Instelling Functie nr. Instelgegeven

Niet 
beschikbaar

- -

56

0
(Fabrieksinstelling) Niet beschikbaar 

- - 1 1 niveau omhoog
- - 2 2 niveaus omhoog
- - 3 3 niveaus omhoog
- - 4 4 niveaus omhoog
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Nr.	57 Bedrijfsmonitoruitgang gesynchroniseerd 
met uitlaatventilator of aanvoerventilator 

Zet de uitgang van de bedrijfsmonitor van TM3 90	gesynchroniseerd	met	de	
toevoer van de uitlaatventilator.
Ook een vertraagde werking van de aanvoerventilator, bijvoorbeeld voor de 
naverwarmer, kan worden ingesteld. 

DIP-SW Controle van 
instelling

PZ-61DR-E Controle van 
instelling

Uitgang bedrijfsmonitor 
van TM390SW nr. Instelling Functie nr. Instelgegeven

SW2-8
SW5-2

- -

57

0
(Fabrieksinstelling) DIP-SW prioriteit

2-8	UIT
5-2 UIT 

(Fabrieksinstelling)
1 Uitgang monitor EA-

ventilator

2-8	UIT
5-2 AAN 2

Uitgang monitor SA-
ventilator
* Als de aanvoerventilator stopt 
bij een lage buitentemperatuur 
of tijdens ontdooien, stopt de 
uitvoer.

2-8	AAN
(5-2 is AAN 

of UIT)
3

De bedrijfsmonitoruitgang 
komt als volgt overeen met 
de aanvoerventilator.
Start de uitgang 10 seconden 
nadat de aanvoerventilator 
ingeschakeld wordt.
Aanvoerventilator blijft 3 
minuten werken na het 
stoppen van de uitgang.

Als	u	SW2-8	als	naverwarmer	wilt	gebruiken,	moet	u	de	waarschuwingen	lezen	
in 4 op pagina 11. 

Nr.	58 Instelling bypass-monitoruitgang of 
voorverwarmeruitgang

Zet	bypass-monitor	of	voorverwarmeruitgang	TM3	70	gesynchroniseerd	met	
toevoer van uitlaatventilator.

DIP-SW Controle van 
instelling

PZ-61DR-E Controle van 
instelling

Uitgangsinstelling van 
TM370SW nr. Instelling Functie nr. Instelgegeven

SW5-6

- -

58

0
(Fabrieksinstelling) DIP-SW prioriteit

UIT 
(Fabrieksinstelling) 1

Monitoruitgang voor bedrijf 
met	bypass-ventilatie.	
Komt	overeen	met	de	
bedrijfsstanduitgang van de 
bypass-demper.	

AAN 2

Uitgang van voorverwarmer.
Komt	als	volgt	overeen	met	
de aanvoerventilator. Start de 
uitgang 10 seconden nadat de 
aanvoerventilator ingeschakeld 
wordt. De ventilator blijft 
3 minuten werken na het 
stoppen van de uitgang. De 
Lossnay	begint	uitvoer	als	
de	buitentemperatuur	0˚C	of	
minder is, en stopt uitvoer als 
de gedetecteerde temperatuur 
15˚C	wordt.	De	Lossnay	stopt	de	
uitvoer elk uur. In de volgende 
gevallen wordt een foutcode 
op de afstandsbediening 
weergegeven en wordt de uitvoer 
gestopt.
1) TH1 detecteert een 
temperatuur hoger dan 15°C 
binnen 15 minuten na het begin 
van de uitvoer.
2) TH1 detecteert een 
temperatuur van -10°C of lager 
60 minuten na het begin van 
de uitvoer.

- Voor selectie van de verwarmer moet u de waarschuwingen lezen in 4 op 
pagina 11. 

- Als automatische ventilatie tegelijk met de voorverwarmingsfunctie 
wordt ingesteld, kan een te hoge buitentemperatuur worden gemeten. 
Als	dat	gebeurt,	kan	het	systeem	ook	in	de	winter	naar	de	bypass-stand	
overschakelen.

-	 Wanneer	de	voorverwarmer	AAN	staat,	schakelt	de	Lossnay	niet	over	naar	
ventilatorsnelheid 1. Hoewel de afstandsbediening ventilatorsnelheid 1 
aangeeft,	werkt	de	Lossnay	met	ventilatorsnelheid	2.

Functie-instellingen (vervolg)

Nr. 59 Instelling voorverwarmeruitgang 1)
AAN-temperatuur 

Instelling van buitentemperatuur voor AAN van de voorverwarmeruitgang.
Als de gedetecteerde temperatuur gelijk wordt aan de instelling of lager, start 
de voorverwarmeruitgang van TM370.
Deze	functie	is	niet	beschikbaar	vanaf	een	DIP-SW	van	de	Lossnay-unit.

DIP-SW Controle van 
instelling

PZ-61DR-E Controle van 
instelling

Buitentemperatuur voor AAN 
van de voorverwarmeruitgangSW nr. Instelling Functie nr. Instelgegeven

Niet 
beschikbaar

- -

59

0
(Fabrieksinstelling) 0˚C	of	minder

- - 1 -1˚C	of	minder
- - 2 -2˚C	of	minder
- - 3 -3˚C	of	minder
- - 4 -4˚C	of	minder
- - 5 -5˚C	of	minder
- - 6 -6˚C	of	minder
- - 7 -7˚C	of	minder

Nr. 60 Instelling voorverwarmeruitgang 2)
UIT-interval 

Instelling voor het interval van de voorverwarmeruitgang. De uitvoer stopt 
volgens het ingestelde aantal uren.

DIP-SW Controle van 
instelling

PZ-61DR-E Controle van 
instelling

Interval voor 
voorverwarmeruitgang UITSW nr. Instelling Functie nr. Instelgegeven

Niet 
beschikbaar

- -

60

0
(Fabrieksinstelling) 1 uur

- - 1 2 uur
- - 2 3 uur
- - 3 4 uur
- - 4 5 uur

Nr. 61 Ingang ventilatorsnelheid voor 
luchtvolume "Hoog"

Instelling voor ventilatorsnelheid wanneer een signaal "Hoog" wordt ontvangen 
van	een	afstandsbediening	(bijv.	afstandsbediening	van	City	Multi	en	Mr.	Slim,	
eenvoudige	Lossnay-afstandsbediening)	met	luchtvolume	Hoog/Laag	of	Hoog/
Midden/Laag.

DIP-SW Controle van 
instelling

PZ-61DR-E Controle van 
instelling Bedrijfsventilatorsnelheid

SW nr. Instelling Functie nr. Instelgegeven

SW2-9

- -

61

0
(Fabrieksinstelling) DIP-SW prioriteit

UIT 
(Fabrieksinstelling) 1 Ventilatorsnelheid 4

AAN 2 Ventilatorsnelheid 3

Nr. 62 Ingang ventilatorsnelheid voor 
luchtvolume "Laag"

Instelling voor ventilatorsnelheid wanneer een signaal "Laag" wordt ontvangen 
van	een	afstandsbediening	(bijv.	afstandsbediening	van	City	Multi	en	Mr.	Slim,	
eenvoudige	Lossnay-afstandsbediening)	met	Hoog/Laag.

DIP-SW Controle van 
instelling

PZ-61DR-E Controle van 
instelling Bedrijfsventilatorsnelheid

SW nr. Instelling Functie nr. Instelgegeven

SW2-10

- -

62

0
(Fabrieksinstelling) DIP-SW prioriteit

UIT 
(Fabrieksinstelling) 1 Ventilatorsnelheid 2

AAN 2 Ventilatorsnelheid 1
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Functie-instellingen (vervolg)

Nr. 63 Instelling ingang voor externe 
ventilatorsnelheid (0 - 10 VDC)

Instelling voor ingang externe ventilatorsnelheid.

DIP-SW Controle van 
instelling

PZ-61DR-E Controle van 
instelling

Externe regeling van 
ventilatorsnelheid met CN26SW nr. Instelling Functie nr. Instelgegeven

SW2-3
SW2-6

- -

63

0
(Fabrieksinstelling) DIP-SW prioriteit

2-3 UIT
2-6 UIT

(Fabrieksinstelling)
1

Externe regeling van de 
ventilatorsnelheid is niet 
beschikbaar.

2-3 AAN
2-6 UIT 2 Zie patroon X
2-3 UIT
2-6 AAN 3 Zie patroon Y
2-3 AAN
2-6 AAN 4 Zie patroon Z

De	Lossnay	wijzigt	de	ventilatorsnelheid	afhankelijk	de	ingangsspanning	op	
CN26.
Als patroon X of Y wordt geselecteerd, kan de ventilatorsnelheid niet gewijzigd 
worden vanaf een afstandsbediening.
(De externe ingang heeft een hogere prioriteit.)
[Patroon X]
Als	de	ingangsspanning	meer	dan	6,0	VDC	bedraagt,	werkt	de	Lossnay	met	
ventilatorsnelheid 4 (maximale luchtvolume). Bij een lagere spanning dan 6,0 
VDC	werkt	de	Lossnay	met	een	lagere	ventilatorsnelheid.	(Voorbeeld	van	
aansluiting: als u een CO2-sensor gebruikt waarbij 0 - 10 VDC overeenkomt 
met 0 - 2000 ppm, dan komt 6,0 VDC overeen met 1200 ppm)

[Patroon Y]
Als	de	ingangsspanning	meer	dan	5,0	VDC	bedraagt,	werkt	de	Lossnay	met	
ventilatorsnelheid 4 (maximale luchtvolume). Bij een lagere spanning dan 5,0 
VDC	werkt	de	Lossnay	met	een	lagere	ventilatorsnelheid.	(Voorbeeld	van	
aansluiting: als u een CO2-sensor gebruikt waarbij 0 - 10 VDC overeenkomt 
met 0 - 2000 ppm, dan komt 5,0 VDC overeen met 1000 ppm)

[Patroon Z]
De	ventilatorsnelheid	van	de	Lossnay	verandert	zoals	in	onderstaande	tabel.	
(Voorbeeld	van	aansluiting:	BMS	(Building	Management	System))

Ingangsspanning 
[VDC] Ventilatorsnelheid Wijziging van ventilatorsnelheid 

via afstandsbediening
0 - 1,0 - Beschikbaar

1,5 - 2,5 1 Niet beschikbaar
3,5 - 4,5 2 Niet beschikbaar
5,5	-	7 3 Niet beschikbaar
8,5	-	10 4 Niet beschikbaar

Als de ingangsspanning er tussenin ligt, wordt het bedrijf onstabiel.

Nr. 100 Initialisatie

Instelling voor initialisatie van de externe PZ-61DR-E.
Alle instellingen die gebruikers hebben gewijzigd, worden ongedaan gemaakt.

DIP-SW Controle van 
instelling

PZ-61DR-E Controle van 
instelling Initialisatie

SW nr. Instelling Functie nr. Instelgegeven

Niet 
beschikbaar

- -
100

0 Niet beschikbaar
- - 1 Beschikbaar
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Werkingstest
Controleer,	nadat	het	systeem	geïnstalleerd	is	en	vóór	het	plafondpaneel	wordt	gemonteerd,	of	de	bekabeling	correct	aangesloten	is	en	test	dan	of	het	systeem	
werkt. Meer informatie hierover vindt u in de bedieningshandleiding voor de afstandsbediening.

1. Werkingstest van de afstandsbediening (PZ-61DR-E)
 Ga te werk zoals beschreven is in de bedieningshandleiding voor de afstandsbediening voor de onderstaande functies.

(1) Bedrijf starten.
(2) Ventilatorsnelheid selecteren. 
(3) Ventilatorstand selecteren.
(4) Bedrijf stoppen.

2. Werkingstest van de Lossnay
Deze functie kan in de volgende situaties worden gebruikt.
•	 Als	er	geen	afstandsbediening	is	geïnstalleerd	voor	bediening	van	de	Lossnay.
•	 Als	de	verwarmeruitgang,	de	storingsmonitoruitgang,	de	bedrijfsmonitoruitgang	en	andere	uitgangen	aangesloten	zijn.
• Als	de	buitentemperatuur	8ºC	of	minder	bedraagt.	(Voor	controle	van	de	werking	van	de	bypass-demper)	

(1)	 Schakel	de	Lossnay-unit	in.

(2) Zet de bedieningsschakelaar van de werkingstest (DIP-SW SW2-1) in de stand "AAN".

Ingangsaansluitingen DIP-SW Instelling
Minuten 0 1 2 3 4

Seconden 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50
- - - Ventilatorsnelheid STOP 4 STOP 4
- - - Ventilatorstand Bypass Lossnay

TM370 SW5-6 UIT Uitgang	van	bypass-monitor UIT AAN UIT
AAN Uitgang van voorverwarmer UIT AAN

TM390 SW2-8/
SW5-2

UIT/UIT Uitgang monitor EA-ventilator AAN
UIT/AAN Uitgang monitor SA-ventilator AAN
AAN/UIT of 
AAN/AAN

Monitor SA-ventilator met 
vertraagde werking UIT AAN

TM380 - - Uitgang van storingsmonitor AAN

Foutcode "0900" verschijnt op de afstandsbediening. 

(3) Controleer of elke functie normaal werkt.

(4) Zet de bedieningsschakelaar van de werkingstest (DIP-SW SW2-1) in de stand "UIT".

3. Werkingstest van het complete systeem
n	Gekoppeld systeem met een binnenunit en/of een extern apparaat
•	 Gebruik	de	afstandsbediening	voor	de	binnenunit	of	de	bedieningsschakelaars	voor	het	externe	apparaat,	en	controleer	of	de	binnenunit	en	de	Lossnay	

gekoppeld zijn.
•	 Controleer,	als	een	vertragingstijd	ingesteld	is,	of	de	Lossnay-unit	begint	te	werken	nadat	de	vertragingstijd	verstreken	is.
n	MELANS-systeem
•	 Gebruik	het	MELANS-systeem	om	de	werking	van	de	Lossnay	te	controleren.

Controlepunten na de installatie
Controleer na de installatie de volgende punten twee maal. Eventuele problemen moeten nauwgezet verholpen worden.

(1) Controlepunten - Installatie van de unit
		Is	er	isolatie	gewikkeld	rondom	de	buitenkanalen?	 [Zie	het	gedeelte	De	Lossnay-unit	installeren]	 pagina	5
  Zijn de buitenkanalen correct geïnstalleerd?  [Zie de voorbeeldinstallatie] pagina 5

(2) Controlepunten - Bekabeling
		Is	de	voedingsspanning	correct?		 [Zie	het	elektrische	schema]	 pagina	7-8
		Komt	de	bekabeling	overeen	met	het	elektrische	schema?		 [Zie	het	elektrische	schema]	 pagina	7-8
  Is de voedingskabel goed aangesloten op de aansluiting (TM1)?  [Zie het gedeelte De voedingskabel aansluiten] pagina 9
  Is de aardedraad goed met de schroef verbonden?  [Zie het gedeelte De voedingskabel aansluiten] pagina 9
  Zijn de kabels goed vastgezet met de kabelklem en de PG-connector?  [Zie het gedeelte De voedingskabel aansluiten] pagina 9
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4. Als er problemen zijn tijdens de werkingstest
Symptoom Oplossing

Bediening is niet mogelijk, ook niet 
wanneer de bedieningsschakelaar voor 
de afstandsbediening (PZ-61DR-E) 
wordt ingedrukt.

•	 Controleer	de	voeding.	(De	voedingsspecificatie	is	enkelfase	220-240	V	50	Hz.)
•	 Controleer de besturingskabel op kortsluiting of kabelbreuk. (Controleer of de spanning tussen de aansluitingen van 

de besturingskabel 10 tot 13 VDC bedraagt voor de PZ-61DR-E.)
•	 Controleer of de afstand tussen de besturingskabel en de voedingskabel en andere besturingskabels overal 5 cm of 

meer bedraagt.
•	 Laat	de	Lossnay	zelfstandig	werken	met	de	bedieningsschakelaar	voor	de	werkingstest	(SW2-1)	en	controleer	of	hij	

werkt.
Lossnay	werkt	 -->	 Controleer	de	signaalkabels
Lossnay	werkt	niet	 -->	 Controleer	de	voeding

•	 Controleer	of	er	drie	of	meer	afstandsbedieningen	aangesloten	zijn.	(Het	maximumaantal	is	twee.)
Bij gebruik van M-NET reageert 
de bedieningsschakelaar van de 
afstandsbediening (PZ-61DR-E) niet.

•	 Controleer	de	voeding.	(Voedingsspecificatie:	enkelfase	220-240	V	50	Hz,	kabeldiameter	ø1,6;	capaciteit	van	de	
schakelaar

•	 Controleer	of	de	voedingsunit	wel	of	niet	is	aangesloten,	en	of	er	wel	of	geen	vermogen	wordt	geleverd.	(Voor	een	
systeem	met	alleen	Lossnay	moet	de	voedingsunit	geïnstalleerd	worden.)	

•	 Controleer de besturingskabel op kortsluiting of kabelbreuk. (Controleer of 20 - 30 V DC aanwezig is tussen de 
aansluitingen van de besturingskabel.) 

•	 Controleer of de afstand tussen de besturingskabel en de voedingskabel en andere besturingskabels 5 cm of meer is.
•	 Laat	de	Lossnay	afzonderlijk	werken	en	controleer	of	hij	correct	werkt.	

Lossnay	werkt --> Inspecteer de besturingskabel
Lossnay	werkt	niet --> Controleer de voeding

Het apparaat werkt niet, ook niet als de 
bedieningsschakelaar voor de afstandsbediening 
voor MELANS wordt ingedrukt.

•	 Controleer	of	er	een	voedingsunit	is	en	of	de	voeding	is	ingeschakeld.	(Bij	systemen	met	alleen	een	Lossnay	is	een	
voedingsunit noodzakelijk.)

De binnenunit of het externe apparaat is 
niet gekoppeld.

•	 Controleer	of	de	pulsingangsschakelaar	(SW2-2)	uitgeschakeld	is.	(Kan	worden	ingesteld	vanaf	PZ-61DR-E)
•	 Controleer	de	totale	kabellengte	tussen	de	binnenunit	of	het	externe	apparaat	en	de	Lossnay.	(Meer	informatie	

hierover vindt u in technische publicaties of andere documenten.)
•	 Controleer	de	verbindingen	op	het	aansluitingenblok	van	de	ingang	voor	externe	besturing	(TM2).
 In geval van een apparaat met spanningdragende 12 of 24 VDC-uitgang: Aansluiten op ingangsaansluitingen voor 

externe besturing 1 en 2.
 In geval van een apparaat met uitvoer van spanningsloos a-contact: Aansluiten op ingangsaansluitingen voor externe 

besturing 1 en 3.
	 In	geval	van	een	Mr.	Slim	(A-besturing	of	K-besturing):	Aansluiten	op	ingangsaansluitingen	voor	externe	besturing	1 

en 2.
•	 Voer	de	registratie	uit	met	de	afstandsbediening	voor	de	airconditioner	of	MELANS.	(Meer	informatie	vindt	u	in	de	

installatie-instructies van de afstandsbediening voor de binnenunit of MELANS.)
•	 Controleer	of	de	vertraging	ingesteld	is.
•	 Controleer	de	totale	lengte	van	de	besturingskabel	tussen	het	externe	apparaat	en	de	Lossnay.	(Meer	informatie	

hierover vindt u in technische publicaties of andere documenten.)
•	 Controleer of de besturingskabel van het externe apparaat losgeraakt is van de ingangsaansluiting voor externe bediening.

Bedieningssignaal Stopsignaal
Apparaat met spanningdragende 12 of 24 VDC-uitgang 12 of 24 VDC 0 VDC
Apparaat met spanningsloos A-contact-uitgang Weerstand: 0 Ω Onbeperkte weerstand Ω
Mr. Slim 2 tot 6 VDC (pulssignaal) 2 tot 6 VDC (pulssignaal)

•	 Controleer,	wanneer	meerdere	units	aangesloten	zijn,	of	SW5-10	van	de	Lossnay-unit	die	aangesloten	is	op	de	
ingangsaansluiting	voor	externe	besturing	op	AAN	staat,	en	of	SW5-10	van	andere	Lossnay-units	op	UIT	staat.

De	Lossnay	stopt	niet. •	 Controleer	of	de	werkingstestschakelaar	(SW2-1)	uitgeschakeld	is.
De inspectieverklikkerlamp (LED 1, 
groen) in het besturingscompartiment 
knippert. 

1x knipperen Fout in motor van aanvoerventilator

Schakel de voeding uit en neem 
contact op met uw leverancier.

2x knipperen Fout in motor van uitlaatventilator
4x knipperen Fout op OA-thermistor
5x knipperen Fout op RA-thermistor
6x knipperen Fout in motor van aanvoerventilator (alleen LGH-150/200RVX-E)
7x	knipperen Fout in motor van uitlaatventilator (alleen LGH-150/200RVX-E)
8x	knipperen Fout in voorverwarmercapaciteit of relais van TM370

9x knipperen Fout in communicatie van afstandsbediening
10x knipperen Fout in functie-instelling
11x knipperen Fout bij voeding naar afstandsbediening

De inspectieverklikkerlamp (LED 2, 
rood) in het besturingscompartiment 
knippert.

1 tot en 
met	8x	

knipperen

Fout in de communicatie met M-NET Schakel de voeding onmiddellijk uit en neem contact op 
met uw leverancier.

n	Volg, wanneer een inspectiescode knippert op de afstandsbediening, de procedures in de installatie- en gebruikershandleiding van de afstandbediening.

n	Als	er	geen	afstandsbediening	gebruikt	wordt,	bedienen	na	ongeveer	2	minuten	nadat	de	voeding	van	de	Lossnay	werd	ingeschakeld.

Werkingstest (vervolg)
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