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Handleiding Fan pakket met 4 ventilatoren incl. thermostaat  

 

 

Deze ventilator wordt gebruikt bij het regelen van de juiste temperatuur in een netwerkkast. 

Tevens geeft deze een waarschuwing in de vorm van een alarmsignaal. 

 

1.  Temperatuurregelaar/ display  5.  Stroomuitgang  

2.  Aan-/uit schakelaar      6.  Vermogen 

3.  Stroomingang         7.  Ventilatoren 

4.  Sensoringang     
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Aansluiten 

1. Sluit de sensor aan op de ventilator set 

2. Plaats de stroomtoevoer in de stroomingang van de ventilator set en plaatst de stekker in het   

 stopcontact.  

Wanneer de ventilator volgens de bovenstaande stappen is aangesloten, zet u de schakelaar van de ventilator 

om en stelt u de temperatuurregelaar in op de gewenste temperatuur. 

Een optimale luchtstroom in een serverkast is belangrijk om eventuele oververhitting van de apparatuur tegen 

te gaan. Bij een serverkast met een glazen deur is het plaatsen van een ventilator set / fan unit een ideale 

oplossing voor dit probleem. 

 

Temperatuurregelaar 

De temperatuurregelaar zal de actuele temperatuur weergeven. Druk op   om de ingestelde 

temperatuur te zien. Druk op  om het verschil te zien tussen de actuele temperatuur en de 

omgevingstemperatuur, na twee seconden zal de weergave weer teruggaan naar de actuele temperatuur. 

 

Temperatuur instellen 

Temperatuur instellen vanuit de fabrieksinstellingen 

Druk langer dan 5 seconden op “S” om de temperatuur in te stellen. De indicator gaat aan en de actuele 

temperatuur wordt weergegeven. 

De ingestelde temperatuur wijzigen 

Druk op   of    om de temperatuur te verhogen of te verlagen. Druk één keer om de temperatuur één 

graad te wijzigen. Houdt de knop langer dan twee seconden in voor het snel wijzigen van meerdere 

graden. 

Terug naar de fabrieksinstelling 

Druk op langer dan 5 seconden op “S” en wacht 30 seconden. De temperatuur zal worden gereset naar de 

fabrieksinstelling. 

 

Beheeromgeving 

F0 temperatuurinstelling vanaf de minimale temperatuur waarde 0°C 

F1 temperatuurinstelling vanaf de maximale temperatuur waarde 45°C 

Naar de beheeromgeving vanuit de fabrieksinstelling  

Druk langer dan 5 seconden tegelijkertijd op “S” en       om naar de beheeromgeving te gaan. Het lampje 

zal branden en op het scherm zal “F1” weergegeven worden. 
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Het veranderen van de instellingen in de beheeromgeving 

Druk op   of    om van de instelling F0 naar F1 te gaan of andersom. 

Storingen 

Sensor fout 

Wanneer de sensor onjuist is aangesloten zal het scherm de storingscode E1 weergeven en knipperen. Tevens 

zal er een alarm te horen zijn.  

Minimum temperatuurwaarde 

Wanneer de temperatuur lager dan 0°C is zal het scherm de storingscode LL weergeven en knipperen. Tevens 

zal er een alarm te horen zijn.  

Maximale temperatuurwaarde 

Wanneer de temperatuur zijn maximale waarde bereikt zal het scherm de storingscode E1 weergeven en 

knipperen. Tevens zal er een alarm te horen zijn en de ventilator zal zichzelf uitschakelen.  

Alarm uitzetten 

Druk op ieder gewenste knop om het alarm uit te schakelen. Het scherm zal wel de storingscode blijven 

weergeven totdat de storing is opgelost. 

Veiligheidswaarschuwing 

- Schakel de stroom uit tijdens de installatie van de ventilator set. 

- Gebruik de ventilator set niet in een vochtige omgeving. Niet in een elektromagnetische     

milieu en niet in een sterke erosie milieu. 

- Houd afstand tussen de sensorkabel en de stroomkabel om storingen te vermijden. 

- Laat niet iedereen toe in de beheeromgeving. 

Statusindicatielamp 

Lamp voor de koeling Aan Ventilator werkt 

 Uit Ventilator is gestopt 

Lamp voor het instellen Aan Instellingmodus 

 Uit Ventilator is ingesteld 

 

 

 


