
GEBRUIKERSINSTRUCTIE

TOEPASSING CERA TOOL S3?
Deze tool kan gebruikt worden om de regelaar van de CERA-unit uit te lezen en daarmee de 
juiste werking van het systeem te controleren.

BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN EN MATERIALEN:
▪  Platkop schroevendraaier (0.4 x 2.5)
▪  Zijkniptang
▪  1 x groen zegel of 1 x blauw zegel 
   (verzegeling CERA-units | zie afbeelding 3)

AANSLUITEN VAN DE TOOL OP DE CERA-UNIT

Stap 1:  Haal de stekker van de CERA-unit uit het stopcontact.
Stap 2:  Verbreek het zegel en open de deksel van de CERA-unit.
Stap 3:  Sluit de bedrading aan op de SLK en SLK/COM aansluitklemmen van de regelaar. (zie afbeelding 1 en 2)
Stap 4:  Als de bedrading goed is aangesloten kan de stekker van de CERA-unit weer in het stopcontact. 
 De CERA uitleestool S3 zal nu uit zichzelf oplichten.
Stap 5:  Er kan een andere functie geselecteerd worden via de ‘functie verhogen’ of ‘functie verlagen’ toets.
 Na enkele seconde zal de waarde op het display getoond worden.
Stap 6:  Als de controle is afgerond, eerst weer de stekker uit het stopcontact halen, alvorens de CERA tool weer losgekoppeld kan worden.
  Vervolgens kan de stekker weer in het stopcontact en de deksel van de CERA-unit kan weer gesloten en verzegeld worden.

CERA TOOL S3

Afbeelding 1. Afbeelding 2.
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CERA TOOL S3

TOELICHTING VERZEGELING CERA-UNITS

Oranje zegel:
Status: af-fabriek
Cera-unit geschikt voor montage in woning
(De CERA-unit wordt met oranje zegel aangeleverd)

Groen zegel:
Status: na inbedrijfsstelling
Cera-unit geschikt gebruik in de woning
(Groen zegel zit in de CERA-unit bij levering)

Blauw zegel:
Status: na (onderhouds)werkzaamheden
Aan CERA-unit is onderhoud gepleegd

Afbeelding 3.

UITLEG VAN DE FUNCTIES

Functie 1:  →  geeft de waarde* van de CO2-meting van Zone 1 (ppm).
Functie 2:  →  CERA-1 toepassing: geeft de status van de pulsdrukker van de 
 badkamer en/of hygrostaat indien aanwezig.
 CERA-2 toepassing: geeft de waarde* van de CO2-meting van 
 Zone 2 (ppm).
Functie 3:  →  CERA-1 toepassing: geeft de status van de pulsdrukker van 
 de keuken. 
 CERA-2 toepassing: geeft de status van alle pulsdrukker(s) en/of 
 hygrostaat indien aanwezig.
Functie 4:  →  geeft de actuele gemeten luchthoeveelheid van de lucht die 
 naar de woning wordt toegevoerd (m³/h)
Functie 5:  →  geeft de sturing van de zone lucht verdeelklep in het geval van 
 CERA-2 toepassing .
Functie 6:  →  geeft de status waarin de CERA-unit zich bevindt (1, 2, 3 of 4).

Status 1  =   Automatische stand
Status 2  =   Verhoogde stand
Status 3 =   Nacht stand
Status 4  =   Inregel stand

Verklaring*:  de getoonde CO2-waarde is de actuele waarde in parts per milion (ppm) gedeeld door 10.
 Dus een CO2-meting van 800 ppm wordt op het display getoond als 80.

Functie inregelstand: bij het indrukken van deze toets zal de CERA-unit tijdelijk voor 60 minuten in de inregelstand mode gaan regelen.
                                     Wanneer de functie inregelstand is bediend zal de indicatie led branden. 
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