
Beknopte IBS handleiding

Hoe stel ik een VRV IV in bedrijf met de nieuwe setting 
methode



Nieuwe printplaat



Uitlezen aantal binnendelen

Druk 1x kort op BS1

Druk 10x op BS2

Het aantal binnendelen is nu zichtbaar

Druk 1x op BS3



Automatische vulfunctie

Druk 1x op BS2

Druk 5 sec op 
BS2

Automatische vulfunctie
start (t01)

Sluit de koudemiddelfles aan op de 
koudemiddel vul aansluiting maar laat de 
afsluiter van de fles nog dicht



Automatische vulfunctie

t01 Binnen- en buitendelen gaan ventileren
t.b.v. temperatuurverefffening

Binnen
temp



t22 start compressor 

t23 stabiele werking

t23     klaar voor vullen

t02 start compressor 

t03 stabiele werking

t03     klaar voor vullen



Automatische vulfunctie

T03 knippert?
Open de koudemiddelfles
Druk op BS2 binnen 5 minuten!

Koudemiddelfles openen

Druk 1x op BS2

In het display is nu afwisselend t03 en de lage druk
te zien met een interval van 1 sec
Koudemiddel wordt nu bijgevuld
“PE” = vullen bijna gereed
“P9” = vullen gereed

Systeem wordt
bijgevuld

Sluit de koudemiddelfles
Druk 1x op BS1 om het programma te stoppen
Vullen is nu gereed
Vul de bijgevulde hoeveelheid koudemiddel in op 
het vul label
Ga door naar de TEST run. 



Testfunctie met/zonder lekdetectie

Druk 5 sec. op BS1

Druk 88x op BS2 

Druk 1x op BS3

Middels de setting 2-88-xx kan
worden aangegeven of de testrun
met of zonder lekdetectie moet
worden uitgevoerd.  

2-88 = 0 met lekdetectie
2-88 = 1 zonder lekdetectie

Het proefdraaien met 
lekdetectie kan circa 4 uur
duren!

Verander instelling

Bevestig keuze



Testrun

Druk 5 sec op 
BS2

t10

t01: Drukvereffening
t02: Cooling start-up
t03: Stabiel bedrijf
t04: Controleren van communicatie
t05: Controle of alle afsluiters geopend
zijn
t06: Leidinglengte controle
t07: Controle op hoeveelheid
koudemiddel
t08: Koudemiddel check 2
t09: Pump down
t10: Unit stop



Lekdetectie test

Start van de lekdetectie test

Druk 1x op 
BS2

Druk 1x op 
BS2

Druk 5 sec op BS2

T00

T01

T04

T06

L01

BS1

P9
1-29= globale inschatting
van het verloren aantal kg 
koudemiddel. Bij blank 
display = OK

Compressor stopt en 
start gedurende deze
stappen. Dit is normaal

Knipperend display



Opnieuw initialiseren

Reset
F1F2

BS3
5sec

+

Gebruik deze methode
wanneer er binnendelen 
zijn toegevoegd of 
verwijderd op het VRV 
systeem. 

Het buitendeel gaat via 
deze methode de 
binnendelen opnieuw
nummeren.

Bij een foutcode op de display, eerst
X1A lostrekken en terugsteken, dan
opnieuw 5 sec op BS3


