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1. Toegang tot het Home menu
Als de stroom wordt ingeschakeld wordt gedurende
ca. 5 seconden het bedrijfslogo weergegeven.

Daarna volgt het startscherm. Druk op het logo om te
beginnen. Druk op de aan/uit toets om de bediening
in te schakelen. Groen is aan en rood is uit.

2. Handmatig instellen
2.1 Ventilatorstand instellen 

Druk op Ventilatorstand om de weergave te wijzigen. 

Gebruik de pijlen om een ventilatiestand van 0 tot 5 
in te stellen. 

Druk op %-ventilatie om het systeem traploos te 
regelen. (alleen mogelijk bij gebruik van EC-motoren). 

Druk op Home om terug te keren naar het 
startscherm. 

2.2 Verwarmingsstand instellen. 
Druk op Verwarmingsstand om de weergave te 
wijzigen. Afhankelijk van de ventilatorstand kunnen 
drie verwarmingsnivo’s worden gekozen. 

Ventilator Verwarming PTC 

1 — 5 1 AAN 

3 — 5 1 + 2 AAN 

4 — 5 1 + 2 + 3 AAN 

Gebruik de pijlen om verwarmingsstand in te 
schakelen. 

Druk op Home om terug te keren naar het 
startscherm. 
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Op het startscherm worden de geselecteerde 
verwarmings- en ventilatiestand in het blauw 
weergegeven. 

De actieve standen worden in het zwart 
weergegeven. 

3. Automatische
afkoelbeveiliging (AS)
De afkoelbeveiliging voorkomt dat de ruimte afkoelt.
Als de temperatuur onder de geselecteerde
afkoelbeveiligingstemperatuur daalt, worden de
verwarmingsstand en de 1e ventilatorstand
ingeschakeld.

3.1 Afkoelbeveiliging (AS) inschakelen. 
Druk op Automatisch om de weergave te wijzigen. 
Druk op Afkoelbeveiliging om deze in te schakelen. 

Op het scherm Automatisch wordt nu weergegeven 
dat de afkoelbeveiliging actief is. (AS) 

Druk op Home om terug te keren naar het startscherm. 
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3.2 Afkoelbeveiligingstemperatuur (AS) instellen 
Als u op Afkoelbeveiliging drukt, kunt u met de pijlen 
de gewenste insteltemperatuur selecteren. 

Druk op Home om terug te keren naar het startscherm. 

Op het startscherm wordt de ingestelde 
afkoelbeveiligingstemperatuur weergegeven. 

De afkoelbeveiliging heeft altijd prioriteit, ook als het 
systeem zich in standby bevindt. 
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4. Automatische
ruimtetemperatuur (RT)
Bij een automatische ruimtetemperatuur (RT) wordt
op basis van de ingestelde ruimtetemperatuur een
ventilatorstand ingesteld.

Hoe groter het verschil tussen de geprogrammeerde
temperatuur en de feitelijke ruimtetemperatuur, hoe
hoger de ventilatorstand. (D1 K = 1 stand)

4.1 Ruimtetemperatuur (RT) inschakelen 
Druk op Automatisch om de weergave te wijzigen en 
een automatische ruimtetemperatuur in te 
schakelen. 

DT Ventilator Verwarming PTC 

0 0 0 UIT 

1 K 1 1 AAN 

2 K 2 1 AAN 

3 K 3 2 AAN 

4 K 4 3 AAN 

5 k 5 3 AAN 

Op het scherm Automatisch wordt nu weergegeven 
dat de automatische ruimtetemperatuur actief is. 
Druk op Home om terug te keren naar het 
startscherm. 

4.2 Ruimtetemperatuur (RT) instellen 
De temperatuursensor bevindt zich in het 
bedieningspaneel. 

Optioneel kan een sensor worden aangesloten op de 
printplaat. Deze sensor heeft prioriteit. 
Druk op Ruimtetemperatuur om de weergave te 
wijzigen en de gewenste ruimtetemperatuur te 
selecteren. 

Gebruik de pijlen om de gewenste 
ruimtetemperatuur te selecteren. 

Druk op Home om terug te keren naar het 
startscherm. Actuele waarde Gewenste waarde 
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5. Automatisch deurcontact
(TK)
Met de automatische TK-instelling regelt u dat het
systeem bij automatisch deurcontact wordt
ingeschakeld met de geselecteerde ventilatorstand.

5.1 Deurcontact (TK) inschakelen 
Druk op Automatisch om de weergave te wijzigen en 
het automatisch deurcontact in te schakelen. 

Op het scherm Automatisch wordt nu weergegeven 
dat het deurcontact actief is 

Druk op Home om terug te keren naar het startscherm. 

5.2 Ventilatiestand van deurcontact (TK) 
inschakelen 
Druk op Ventilatorstand om de weergave te wijzigen. 
Gebruik de pijlen om een ventilatiestand van 0 tot 5 in 
te stellen. 

Druk op Home om weer terug te keren naar het 
startscherm. 

De actieve standen worden in het zwart weergegeven. 
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5.3 Verwarming bij deurcontact (TK) instellen 
Druk op Verwarmingsstand om de weergave te 
wijzigen. Gebruik de pijlen om de verwarmingsstand in 
te stellen. 

Ventilator Verwarming PTC 

1 — 5 1 AAN 

3 — 5 1 + 2 AAN 

4 — 5 1 + 2 + 3 AAN 

Druk op Home om weer terug te keren naar het 
startscherm. 

5.4 Deurcontact (TK) instellen met 
uitschakelvertraging 
Druk op het tandwiel-pictogram (Instellingen) om de 
weergave te wijzigen en de uitschakelvertraging te 
wijzigen. 

Daarmee stelt u in dat het systeem ook nadat de deur 
is gesloten nog max. 300 seconden actief blijft. Als de 
deur vaker na elkaar wordt geopend, wordt de 
Nalooptijd opnieuw gestart. 

Druk op Nalooptijd en stel met de pijlen de gewenste 
duur van de Nalooptijd in. 

Druk op OK om de instelling te bevestigen. 

Druk op Home om terug te keren naar het startscherm. 
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6. Automatische
uitblaastemperatuur (AT)
Met de automatische uitblaastemperatuur (AT) kunt u
via een elektronische regelklep in het watercircuit de
temperatuur van de uitgeblazen lucht instellen. De
ventilatorstand blijft constant. Zo wordt een optimale
afscherming via het luchtgordijn bereikt.

6.1 Uitblaastemperatuur (AT) inschakelen 
Druk op Automatisch om de weergave te wijzigen en 
de uitblaastemperatuur in te schakelen. 

Op het scherm Automatisch wordt nu weergegeven 
dat de uitblaastemperatuur actief is. 

Druk op Home om terug te keren naar het startscherm. 

6.2 Gewenste uitblaastemperatuur (UT) instellen 
Druk op Uitblaastemperatuur om de weergave te 
wijzigen en de uitblaastemperatuur te selecteren. 

Gebruik de pijlen om de gewenste uitblaastemperatuur 
te selecteren 

Druk op Home om terug te keren naar het startscherm. 

Actuele waarde Gewenste waarde 
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6.3 Ventilatiestanden (AT) instellen 
Druk op Ventilatorstand om de weergave te wijzigen. 

Gebruik de pijlen om een ventilatiestand van 0 tot 5 in 
te stellen. 

Druk op Home om terug te keren naar het startscherm. 
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7. Timer

Met de timer is het mogelijk 12 AAN– en UIT-
schakeltijden programmeren.

De actieve tijd wordt groen weergegeven, de inactieve
tijd wordt rood weergegeven.

Druk op Timer om de weergave te wijzigen en de
schakeltijden in te schakelen.

Druk op Nieuw om de weergave te wijzigen en de
schakeltijden te programmeren.

Druk op aan om de timer te activeren.

Gebruik de pijlen om de tijd en dag in te stellen. 

Druk op 'opslaan'. 

Gebruik de pijl om de volgende schakeltijd in te stellen. 

Druk op Home om terug te keren naar het startscherm. 
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8. Combinatie van AS, RT, TK en
AT

Alle automatische programma's kunnen worden
gecombineerd.

In punt 3, 4, 5 en 6 leest u hoe u de programma's
kunt instellen.

Aanwijzing 1:
Indien AT (uitblaastemperatuur), TK (deurcontact) en
RT (ruimtetemperatuur) worden gecombineerd,
hebben RT (ruimtetemperatuur) en AT
(uitblaastemperatuur) prioriteit.

Als de deur is geopend, wordt de
uitblaastemperatuur geregeld volgens de
geselecteerde ventilatiestand.

Aanwijzing 2:
Indien AT (uitblaastemperatuur) en TK (deurcontact)
worden gecombineerd, wordt de
uitblaastemperatuur geregeld volgens de
geselecteerde ventilatiestand als de deur is geopend.

Aanwijzing 3:
Indien RT (ruimtetemperatuur) en TK (deurcontact)
worden gecombineerd, heeft TK (deurcontact)
prioriteit.

Aanwijzing 4:
Indien AT (uitblaastemperatuur) en RT
(ruimtetemperatuur) worden gecombineerd, wordt
de verwarming uitgeschakeld zodra de
insteltemperatuur is bereikt.
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9. Instellingen
Druk op het tandwiel-pictogram (Instellingen) om de
weergave te wijzigen en de gewenste instellingen op
te geven.

9.1 Taal 
9.2 Filter vervangen 
9.3 Beeldscherm 
9.4 Datum/tijd 
9.5 Uitschakelvertraging 
9.6 Fabrieksinstellingen 
9.7 Geheugenfunctie 

9.1 Taal 
Druk op Taal om de weergave te wijzigen en de 
gewenste taal te kiezen. 

De volgende talen zijn beschikbaar: 
Nederlands - Frans - Deens - Engels - Duits - Italiaans - 
Pools 

9.2 Filter vervangen 
Als er een vervangingstijd voor het filter is 
geselecteerd, wordt er na het aflopen van deze tijd 
een bericht weergegeven, dat het luchtaanvoerfilter 
binnenkort moet worden vervangen. 

Gebruik de pijlen om de gewenste tijd voor het 
vervangen van het filter te selecteren en druk op 
'opslaan'. 

U kunt kiezen uit 0 tot 999 uur. 
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9.3 Beeldscherm 

9.3.1 Helderheid 
Druk op Scherm om de weergave te wijzigen. 

Druk vervolgens op Schermhelderheid. De 
weergave verandert opnieuw.  

Gebruik de pijlen om de gewenste helderheid 
van het beeldscherm te selecteren. 

Druk op Home om terug te keren naar het 
startscherm. 

9.3.2 Beeldscherm draaien 
Druk op Beeldscherm om de weergave te 
wijzigen. 

Druk vervolgens op 'draaien' om de weergave 
rechtsom te draaien. 

Druk op Home om terug te keren naar het 
startscherm. 
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9.3.3 Beeldscherm blokkeren 
Druk op Scherm om de weergave te wijzigen. 

Druk op slot om het beeldscherm te blokkeren. 

Om de blokkering op te heffen, drukt u op het 
logo en vervolgens nog drie keer op het LSA 
logo. 

9.4 Datum/tijd 
Druk op Datum/tijd om de weergave te wijzigen. 

Gebruik de pijlen om de gewenste datum en tijd in te 
stellen. 

Druk op OK om te bevestigen. 
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9.5 Nalooptijd 
Zie punt 5.4 

9.6 Fabrieksinstellingen 
In het menu Fabrieksinstellingen kan een RESET van 
het regelsysteem worden gerealiseerd. 

Alle gegevens worden gewist en de 
fabrieksinstellingen worden hersteld. 

Druk op Fabrieksinstellingen om de weergave te 
wijzigen. 

Druk op OK om te bevestigen. 

9.7 Geheugenfunctie 
De GTC is voorzien van een geheugenfunctie, 
waardoor het systeem bij een stroomuitval weer met 
de eerder ingestelde waarden wordt herstart. 

U kunt deze functie uitschakelen door op Geheugen te 
drukken. 

10. Screensaver
Indien de GTC na 5 minuten niet meer wordt
bediend, wordt automatisch de screensaver
ingeschakeld (beeldscherm wordt donker).

U kunt de GTC activeren door op het logo te
drukken.



- 18 -

Bedieningshandleiding GTC E 190603 

11. Foutberichten

Foutberichten worden gemeld op het scherm door
middel van een gevarendriehoek.

11.1 COM-fouten 
Er is sprake van een communicatiefout tussen de 
afzonderlijke onderdelen van het regelsysteem. 
(Bedieningspaneel, datakabel en besturingskaart.) 

COM 0 = Fout tussen bedieningspaneel en 
besturingskaart 
COM 1 tot 9 = Fouten tussen MASTER-printplaat en 
SLAVE-printplaat. U kunt met het GTC-regelsysteem 
maximaal 10 luchtgordijninstallaties bedienen via 
één bedieningspaneel. Hiervoor is elke printplaat 
voorzien van een coderingsschakelaar. De codering 
luidt: 

MASTER = 0 
SLAVE = 1 - 9 

COM-fout E is voor overige busfouten. 

U kunt een RESET doorvoeren door de voeding uit 
en vervolgens weer in te schakelen. 

Let er daarbij op dat u SLAVE-systemen eerst van 
stroom voorziet! 

11.2 Vorstbeveiliging (optioneel) 
Enkel van toepassing bij hybride luchtgordijnen! 

Als de temperatuur van de aangevoerde lucht 
onder ca. 7° daalt, worden de ventilatoren 
uitgeschakeld en wordt de magneetklep geopend. 

Foutbericht annuleren: 
Als het gevaar op bevriezing is geweken, wordt het 
foutbericht automatisch geannuleerd en wordt de 
normale werking van de luchtgordijninstallatie 
hervat. 

Deze functie heeft altijd voorrang! 



- 19 -

Bedieningshandleiding GTC E 190603 

11.3 Geen vrijgave 
De installatie kan niet in bedrijf worden genomen. 

Foutbericht annuleren: 
Het gebouwbeheersysteem (GBS) moet het systeem 
vrijgeven voor gebruik. 

11.4 Filter reinigen 
Nadat de periode voor het vervangen van het filter 
is verstreken (zie punt 9.2) is het absoluut 
noodzakelijk dat het geïntegreerde filter of 
aanvoerrooster wordt gereinigd. Het filter kan met 
een stofzuiger worden schoon gezogen of met een 
milde zeepoplossing worden gewassen. 

LET OP! 
Als het filter met water wordt gereinigd, wacht dan 
tot het filter volledig is opgedroogd alvorens het 
terug te plaatsen. 

Foutbericht annuleren: 
Druk op Filter reinigen om de weergave te wijzigen 
en het foutbericht te annuleren. 

11.5 Sensor defect 
Er is geen sensor aangesloten (sensor moet worden 
besteld), of de sensor is defect en moet worden 
vervangen. 

11.6 Motor overhit 
Er is sprake van een motorstoring in het 
luchtgordijn. Neem contact op met de technische 
dienst. 



- 20 -

Bedieningshandleiding GTC E 190603 

12. Problemen oplossen

Fout Weergave Mogelijk oorzaken Oplossing 

Installatie werkt niet Beeldscherm uit Geen netvoeding Netvoeding inschakelen 

Geen vrijgave Storing in GBS-vrijgave zie punt 11.3 

Vorstbeveiliging Luchtaanvoertemperatuur te 
laag 

Luchtaanvoertemperatuur 
verhogen 

Geen temperatuurregeling Sensor defect U- 

K- 

Geen sensor 

aangesloten 

Kabelbreuk 

 Kortsluiting 

Zie punt 11.5 

Sensor 

vervangen 

Onvoldoende 
luchtstroomsnelheid 

Motorstoring Ventilator defect zie punt 11.6 

Filter vervangen Aanzuigrooster vuil Filter reinigen (zie punt 11.4) 

COM-fout Fout in dataoverdracht zie punt 11.1 
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13. Schakelschema (EC-printplaat)
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14. Schakelschema (AC-printplaat)




