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1 Veiligheidsaspecten 

1.1 Algemeen 
Installatie, inbedrijfstelling en onderhoud van apparatuur kan gevaarlijk wanneer bepaalde factoren van 
de installatie niet in beschouwing genomen worden: werkdruk, de aanwezigheid van elektrische 
componenten en spanningen en de plaats van installatie (verhoogde plinten en opgebouwde structuren). 
Alleen goed geschoolde installateurs en zeer geschoolde installateurs en technici, met een volledige 
opleiding voor het product, zijn bevoegd voor het op een veilige manier installeren en opstarten van de 
apparatuur.  
Tijdens alle onderhoudswerkzaamheden, moeten alle instructies en aanbevelingen die weergegeven 
worden in de installatie en service-instructies voor het product, evenals op tags en labels die bevestigd 
zijn op de apparatuur en componenten en bijbehorende onderdelen die apparaat geleverd worden, 
gelezen, begrepen en opgevolgd worden. 
Alle standaard veiligheidsvoorschriften en -praktijken opvolgen. Draag een veiligheidsbril en 
veiligheidshandschoenen. 
Gebruik de juiste gereedschappen om zware voorwerpen te verplaatsen. Verplaats eenheden zorgvuldig 
en zet ze voorzichtig op de grond. 
 

1.2 Vermijd elektrocutie 
Alleen personeel dat gekwalificeerd is in overeenstemming met de aanbevelingen van de IEC 
(International Electrotechnical Commission) mag worden toegestaan toegang tot de elektrische 
componenten. Het wordt met aangeraden om alle bronnen van elektriciteit die op het apparaat 
aangesloten zijn uit te schakelen voordat met de werkzaamheden begonnen wordt. Schakel de 
netspanning op de hoofdschakelaar of isolator uit. 
 
BELANGRIJK: Deze apparatuur maakt gebruik van elektromagnetische signalen en zendt deze uit. 
Tests hebben aangetoond dat de apparatuur voldoet aan alle van toepassing zijnde voorschriften 
met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit. 
 

 

RISICO VAN ELEKTROCUTIE: Zelfs wanneer de hoofdschakelaar of isolator uitgeschakeld is, 
kunnen bepaalde circuits nog onder stroom staan, omdat ze aangesloten kunnen zijn op een 
afzonderlijke stroombron. 

 

 

RISICO VAN BRANDWONDEN: Elektrische stroom zorgt ervoor dat bepaalde componenten 
tijdelijk of blijvend heet worden. Hanteer de voedingskabel, elektrische kabels en leidingen, 
aansluitkast en motorframes zeer voorzichtig. 

 

 

LET OP: In overeenstemming met de bedrijfsomstandigheden kunnen de ventilatoren periodiek 
gereinigd worden. Een ventilator kan op elk moment gestart worden, zelfs als het apparaat 
uitgeschakeld is. 

 

 

1.3 Veiligheidsvoorzieningen 
Elk apparaat is uitgerust met drie verschillende soorten veiligheidsvoorzieningen: 
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1.3.1 Algemene veiligheidsvoorzieningen 
Veiligheidsvoorzieningen op dit niveau van ernst schakelen alle circuits uit en stoppen het volledige 
apparaat. Wanneer een algemene veiligheidsvoorziening in werking gesteld wordt, is een  handmatige 
interventie aan het apparaat nodig om de normale bediening van de machine te herstellen. In geval van 
een alarm in verband met tijdelijk abnormale omstandigheden zijn er uitzonderingen op deze algemene 
regel. 
 

 Noodstop [Emergency Stop] 

Op een deur van het bedieningspaneel van het apparaat bevindt zich een drukknop. De knop wordt 
gemarkeerd met een rode kleur tegen een gele achtergrond. Door handmatige druk op de noodstopknop 
uit te oefenen stoppen alle belastingen met draaien, zodat mogelijk ongelukken voorkomen worden. Er 
wordt ook een alarm gegenereerd door de controller van het apparaat. Door het loslaten van de 
noodstopknop wordt het apparaat ingeschakeld, maar het kan alleen weer gestart worden nadat het 
alarm op de controller uitgeschakeld is. 
 

 De noodstop zorgt ervoor dat alle motoren gestopt worden. maar schakelt de 

stroomvoorziening naar het apparaat niet uit. Geen onderhouds(werkzaamheden) 

aan het apparaat uitvoeren als de hoofdschakelaar niet uitgeschakeld is. 

1.3.2 Veiligheidsvoorzieningen circuits 
Veiligheidsvoorzieningen van dit niveau schakelen het circuit dat zij beschermen uit. De overige circuits 
zullen in werking blijven. 

1.3.3 Veiligheidsvoorzieningen onderdelen 
Veiligheidsvoorzieningen van dit niveau van ernst schakelen een onderdeel uit in een abnormale 
werkingsomstandigheid die het onderdeel permanent zouden kunnen beschadigen. Hieronder wordt een 
overzicht van de veiligheidsvoorzieningen gegeven: 
 

 Beveiligingen tegen overstroom/overbelasting 

Voorzieningen tegen overstroom/overbelasting beschermen elektromotoren die gebruikt worden op 
compressoren, ventilatoren en pompen in geval van overbelasting of kortsluiting. In het geval van 
motoren die aangedreven worden door inverters, is de overbelasting- en overstroombeveiliging in de 
aandrijftechniek geïntegreerd. Een nadere bescherming tegen kortsluiting wordt geboden door 
zekeringen of stroomonderbrekers die geïnstalleerd zijn vóór elke belasting of groep belastingen. 
 

 Beveiliging tegen te hoge temperaturen 

De elektromotoren van de ventilator zijn ook beschermd tegen oververhitting door thermistoren die 
in de motorwikkelingen geplaatst zijn. Indien de temperatuur van de wikkelingen een vooraf 
bepaalde drempel overschrijdt, zullen de thermistoren losspringen waardoor de motor stopt. 
 

 Een gebrekkige ventilator niet bedienen vóór de hoofdschakelaar uitgeschakeld is. De 

beveiliging tegen te hoge temperaturen wordt automatisch gereset, dus een ventilator kan 

automatisch herstarten als de temperatuuromstandigheden dit toelaten. 

 

 Beveiliging tegen fase-omkering, onder/overspanning, aardlekbeveiligingen 
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Wanneer een van deze alarmen optreedt, wordt het apparaat onmiddellijk gestopt of zelfs 
belemmerd om te starten. De alarmen worden automatisch gewist zodra het probleem is opgelost. Dit 
automatisch wissen zorgt ervoor dat het apparaat automatisch herstelt in geval van tijdelijke 
omstandigheden waarin de voedingsspanning de boven- of ondergrens bereikt die ingesteld is op de 
veiligheidsvoorziening. In de andere twee gevallen is een handmatige interventie aan het apparaat 
nodig om het probleem op te lossen. Bij een fase-omkering-alarm moeten twee fasen worden 
omgekeerd. 
In het geval dat een stroomvoorziening uitvalt, zal het toestel automatisch herstarten zonder dat een 
externe besturingsopdracht nodig is. Fouten die actief zijn wanneer de voeding wordt onderbroken 
worden echter wel opgeslagen en kunnen in bepaalde gevallen tot gevolg hebben dat een circuit  of 
apparaat niet opnieuw gestart kan worden. 
 

 Directe interventie in de stroomvoorziening kan elektrocutie, brandwonden of zelfs 

de dood tot gevolg hebben. Deze handeling mag alleen door geschoolde personen 

uitgevoerd worden. 

 

 Stromingsschakelaar 

Het apparaat moet beschermd worden door een stromingsschakelaar. De stromingsschakelaar stopt 
het apparaat als de waterstroom lager wordt dan de minimaal toegestane stroming. Wanneer de 
waterstroom hersteld wordt, wordt de stromingsbeveiliging automatisch gereset. Een uitzondering 
hierop is wanneer de stromingsschakelaar opent terwijl ten minste één compressor in werking is: in 
dit geval moet het alarm handmatig gewist worden. 
 

 Bescherming tegen bevriezing 

Antivriesbescherming voorkomt dat het water in de verdamper bevriest. Deze wordt automatisch 
geactiveerd wanneer de temperatuur van het (instromende of uitstromende) water op de verdamper 
onder de antivriesgrens daalt. Als het apparaat bij vorst in de standby-stand staat, wordt de 
verdamperpomp geactiveerd om bevriezing van de verdamper te voorkomen. Als de 
antivriesbescherming geactiveerd wordt terwijl het apparaat in bedrijf is, worden de apparaten in alarm-
status uitgeschakeld en blijft de pomp draaien. Het alarm wordt automatisch gewist wanneer er geen 
sprake meer is van bevriezing. 
 

 Lagedrukbeveiliging 

Als het circuit gedurende een bepaalde tijd werkt met een zuigdruk die lager is dan een instelbare 
grenswaarde, dan schakelt de beveiligingselektronica het circuit uit en wordt een alarm gegenereerd. Dit 
alarm moet door een handmatige handeling aan de controller van het apparaat gereset worden. Het 
resetten wordt pas van kracht als de zuigdruk niet langer lager dan de veiligheidslimiet is. 
 

 Hogedrukbeveiliging 

Als de persdruk te hoog wordt en een limiet overschrijdt die gekoppeld is aan de het werkbereik van de 
compressor, zal de beveiligingselektronica van het circuit proberen om het alarm te voorkomen of, als de 
corrigerende maatregelen geen effect hebben, het circuit uitschakelen voordat de mechanische 
hogedrukschakelaar geopend wordt. Dit alarm moet door een handmatige handeling aan de controller 
van het apparaat gereset worden. 
 

 Mechanische hogedrukschakelaar [Mechanical High Pressure Switch] 
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Elk circuit is voorzien van ten minste één hogedrukschakelaar die probeert te voorkomen dat de 
overdrukklep opent. Wanneer de persdruk te hoog wordt, opent de mechanische hogedrukschakelaar en 
wordt de compressor onmiddellijk gestopt waarbij de stroomvoorziening naar het hulprelais afgesloten 
wordt. Het alarm kan gewist worden zodra de afvoerdruk weer normaal wordt. Het alarm moet gereset 
worden op de schakelaar zelf en op de controller van het apparaat. De drukwaarde voor het in werking 
stellen van het alarm kan niet gewijzigd worden. 
 

 Overdrukklep 

Als de druk in het koelcircuit te hoog wordt, opent de overdrukklep om de maximale druk te beperken. 
Als dit gebeurt, de machine onmiddellijk uitschakelen en contact opnemen met uw lokale technische 
dienst. 
 

 Inverter fout 

Elke compressor kan voorzien zijn van een eigen inverter (geïntegreerd of extern). De inverter kan zijn 
status automatisch controleren en de controller informeren in geval van storingen of pre-alarm 
omstandigheden. Als dit gebeurt beperkt de controller de werking van de compressor of schakelt 
eventueel de stroomkring in alarmstatus uit. Het alarm kan gewist worden door een handmatige 
handeling aan de controller. 
 
 

2 Algemene beschrijving 

2.1 Algemeen 
Microtech® III is een systeem voor het regelen van ATS luchtgekoelde koelmachines met een een of twee 
circuits. Microtech® III regelt het opstarten van de compressor die nodig is om het afvoerwater dat de 
warmtewisselaar verlaat op de gewenste temperatuur te houden. In de koelmodus regelt Microtech® III 
de werking van de ventilatoren om in elk circuit de juiste condensatiedruk te behouden.  
Veiligheidsvoorzieningen worden door Microtech® III continu bewaakt om een veilige werking hiervan 
te garanderen. Microtech® III verschaft ook toegang tot een testroutine voor alle in- en uitgangen. Alle 
Microtech® III controllers kunnen werken volgens drie verschillende modi: 
 

 Lokale modus: het apparaat wordt geregeld door besturingsopdrachten van de 

gebruikersinterface. 

 Externe  modus: de machine wordt bestuurd door externe contacten (potentiaalvrije 

contacten). 

Netwerkmodus: het apparaat wordt geregeld door besturingsopdrachten van een BAS-systeem. In dit 
geval wordt een datakabel gebruikt om het apparaat op de BAS aan te sluiten.  
Wanneer het Microtech® III systeem zelfstandig werkt (lokaal of extern), behoudt het al zijn eigen 
regelmogelijkheden, maar biedt geen van de functies van de netwerkmodus. 
 

2.2 Gebruikte afkortingen 
In deze handleiding worden de koelcircuits circuit 1 en circuit 2 genoemd. 
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De volgende afkortingen worden vaak gebruikt: 
 

Afkortingen Beschrijving 

Ckt Circuit 

Temp Temperatuur 

Pr Druk 

Comp Compressor 

Cond Condensor 

Evap Verdamper [Evaporator] 

EXV Elektronische expansieklep [Electronic expansion valve] 

TXV Thermostatische expansieklep [Thermostatic expansion valve] 

SV Magneetklep [Solenoid valve] 

ECON Voedingswatervoorverwarmer [Economizer] 

AHX Luchtgekoelde warmtewisselaar [Air cooled heat exchanger] 

WHX Watergekoelde warmtewisselaar [Water cooled heat exchanger] 

4WV Vierwegklep [Four way valve] 

HPS Hogedrukschakelaar [High pressure switch] 

LPS Lagedrukschakelaar [Low pressure switch] 

INV Inverter 

PVM Fasespanningsbewaking [Phase voltage monitor] 

EWT Waterintredetemperatuur [Entering water temperature] 

LWT Wateruittredetemperatuur [Leaving water temperature] 

OAT Omgevingstemperatuur buiten [Outside ambient temperature] 

Disch Persventiel [Discharge] 

Suct Aanzuiging [Suction] 

Tc Verzadigingstemperatuur condensor [Saturated condenser temperature] 

Te Verzadigingstemperatuur verdamper [Saturated evaporator temperature] 

Tr Temperatuur ontdooiingsinrichting 

SC Onderkoeling [Sub cooling] 

AZO Aanzuiging superheat [Suction Superheat] 

AFO Perstemperatuur Superheat [Discharge Superheat] 

DPT Persopening temperatuur [Discharge port temperature] 

BAS Gebouwautomatisering [Building automatic system] 

HMI Human Machine Interface 

ACS Een van de communicatiemethodes 
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3 Regelsysteem 

3.1 Overzicht 
Het regelsysteem bestaat uit een controller (UC) die uitgerust is met een reeks uitbreidingsmodules die 
de extra functies uitvoeren. I/O uitbreidingsmodules communiceren door middel van een interne perifere 
bus met de UC. ACS I / F kaart, die de variabele frequentie van de compressor regelt, communiceert via 
een Modbus met UC. De Microtech III beheert continu de informatie die ontvangen wordt van de 
verschillende druk- en temperatuursensoren die geïnstalleerd zijn op de compressoren en deze 
informatie aan het apparaat doorgeven. De UC omvat een programma dat het apparaat regelt. 
De standaard HMI bestaat uit een ingebouwde display (A) met 3 toetsen (B) en drukken-en-rollen 
regeling (C) om door interfaceschermen te bladeren en instellingen te wijzigen. Deze is geïntegreerd in de 
printplaat van de UC en geeft toegang tot een breed scala aan controle parameters. 
Alle platen hebben een stroomvoorziening vanaf een gewone 24 Vac stroomvoorziening. 
Uitbreidingskaarten kunnen direct door de hoofdcontroller van stroom voorzien worden. 
 

 
 
LET OP: Handhaaf de juiste polariteit bij het aansluiten van de voeding naar de platen, anders zal de 
perifere bus-communicatie niet werken en kunnen de platen beschadigd raken. 
 
Als alternatief kan een externe HMI op de RE worden aangesloten. De externe HMI biedt dezelfde functies 
als het ingebouwde beeldscherm plus de alarmweergave die gedaan wordt door middel van een 
lichtafgevende diode die zich onder de beltoets bevindt.  

 
 
De externe HMI kan uitgebreid worden tot 700m met behulp van de proces busverbinding die 
beschikbaar is op de RE. Met een serieschakelingverbinding zoals hieronder, kan een enkele HMI 
aangesloten worden op maximaal 8 apparaten. Zie de specifieke HMI-handleiding voor nadere informatie. 

  

 

 

 

 

A 
B C 

  

 

MicroTech®  III 
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3.2 Communicatie-onderdelen 
De unit gebruikt verschillende communicatie-onderdelen. Het aantal hangt af van het aantal compressors 
dat de unit bevat. De te gebruiken onderdelen zijn vermeld in de onderstaande tabel. Het onderstaande 
diagram geeft aan hoe die modules aan elkaar verbonden zijn. 
 

Onderdelen Adres 
Aantal compressors 

3 4 5 6 8 10 12 
BAS interface (Lon, BacNet, Modbus) - x x x x x x x 
POL687 (MTIII Hoofdcontroller) - x x x x x x x 
POL965 (I/O uitbreidingsmodule) 18 x x x x x x x 
POL965 (I/O uitbreidingsmodule) 2 x x x x x x x 
POL94U (I/O uitbreidingsmodule) 3 x x x x x x x 
POL965 (I/O uitbreidingsmodule) 4 N/R N/R N/R N/R x x x 
POL94U (I/O uitbreidingsmodule) 5 N/R N/R N/R N/R x x x 
POL965 (I/O uitbreidingsmodule) 23 N/R N/R N/R N/R x x x 
POL925 (I/O uitbreidingsmodule) 21 Opt Opt Opt Opt Opt Opt Opt 
POL965 (I/O uitbreidingsmodule) 22 Opt Opt Opt Opt Opt Opt Opt 

ACS I/F kaart: A301P 
Modbus comm. 

Draaischakelaar: 0 
x x x x x x x 

ACS I/F kaart: A302P 
Modbus comm. 

Draaischakelaar: 1 
N/R N/R N/R N/R x x x 

Compressor VFD 
ACS comm. 

Adres: 1 
x x x x x x x 

Compressor VFD 
ACS comm. 

Adres: 2 
x x x x x x x 

Opmerking: "x" betekent een unit die component zal gebruiken. 
 
Dit is een voorbeelddiagram voor het verbinden van componenten voor een unit  8 circuits. 



                                                                                                          D-EOMHP00706-14NL - 16/78 

 
 
 

3.3 Licht-emitterende dioden op printplaten; 
Alle printplaten controleren continu en geven aan of hun elektronische schakelingen goed werken. Licht-
emitterende diode (LED) op de UC en twee extra lampjes op elke uitbreidingskaart lichten op wanneer de 
UC en de platen goed werken. 
 

3.3.1 UC BSP LED 
Modus LED 

BSP initialisatie. Dit geeft opstarten en de voorbereiding van alle bestanden 
aan. Na deze modus wordt de laatste run-modus (balg) ingeschakeld. 
Beschikbaar vanaf VVS10. 

Groen knipperen met 50ms aan en 1000ms uit 

BSP upgrademodus wordt uitgevoerd. Rood en groen knipperen wijzigt per seconde. 
Toepassing niet geladen Geel knipperen met 50ms aan en 1000ms uit 
Toepassing geladen, maar niet actief of BSP upgrade-modus ingeschakeld. Geel 
Toepassing in bedrijf. Groen 
BSP-fout (softwarefout) Rood knipperen met 2Hz 
Hardwarefout Rood 
Falen veilige modus (in het geval dat de BSP upgrade onderbroken is) Geel en rood knipperen wordt elke seconde 

afgewisseld met 500ms 
(vanaf VVS10) BSP opstartfase. De controller heeft tijd nodig om te starten. Groen knipperen met 50ms aan en 1000ms uit 

 

BAS interface Microtech III hoofdcontroller 
POL687 

I/O uitbreiding POL965 
(Adres: 18) 

I/O uitbreiding POL965 
(Adres: 2) 

I/O uitbreiding POL94U 
(Adres: 3) 

I/O uitbreiding POL965 
(Adres: 4) 

I/O uitbreiding POL965 
(Adres: 22) 

I/O uitbreiding POL94U 
(Adres: 5) 

ACS I/F kaart: A301P 
(Draaischakelaar: 0) 

ACS I/F kaart: A301P 
(Draaischakelaar: 1) 

Compressor VFD 
(Adres: 1) 

Compressor VFD 
(Adres: 2) 

Compressor VFD 
(Adres: 1) 

Compressor VFD 
(Adres: 1) 

Compressor VFD 
(Adres: 1) 

Compressor VFD 
(Adres: 2) 

Compressor VFD 
(Adres: 2) 

Compressor VFD 
(Adres: 2) 
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3.3.2 Uitbreidingsmodules BSP LED 
Modus LED 

BSP upgrademodus Rood en groen knipperen wijzigt per seconde. 
BSP in bedrijf Groen 
BSP-fout (softwarefout) Rood knipperen met 2Hz 
Hardwarefout Rood 

 

3.3.3 BUS LED 
Deze led geeft de status van de communicatie met de regeleenheid aan. 

Modus LED 
Communicatie werkt maar de parameter van de toepassing is verkeerd of 
ontbreekt, of de fabriekskalibratie is niet correct.  

Geel 

Communicatie wordt uitgevoerd, IO werkt Groen 
Communicatie uitgeschakeld Rood 

 

3.3.4 ACS I/F kaart LEDs 
Er zijn drie LED's in de ASC I/F kaart 
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TX LED2 

Modus LED 
Modbus-gegevens met succes verzonden  Knipperen 
Modbus-gegevens worden niet verzonden Geen verlichting 

 
RX LED1 

Modus LED 
Modbus-gegevens met succes ontvangen.  Knipperen 
Modbus-gegevens worden niet ontvangen Geen verlichting 

 
CPU&COM HAP 

Modus LED 
Belangrijkste chip werkt. ACS-communicatie is nog niet gestart.. Knipperen met 200 ms/cyclus 
Belangrijkste chip werkt. ACS-communicatie wordt uitgevoerd. Knipperen met 400 ms/cyclus 
Belangrijkste chip werkt niet. Geen verlichting 

 

TX LED2 

RX LED1 

CPU&COM HAP 
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3.3.5 Compressor VFD LED 
Modus LED 

Belangrijkste chip werkt correct. Knipperen 
Belangrijkste chip werkt niet. Stroom komt bij chip. Verlichting (niet knipperen) 
Belangrijkste chip werkt niet. Geen verlichting 

 
 

3.4 Beschikbare sensoren 

3.4.1 Drukomvormers 
Er worden twee soorten elektronische sensoren gebruikt om de zuig-, pers- en oliedruk in elke 
stroomkring te meten. Het bereik van elke sensor is duidelijk aangegeven op de sensorbehuizing. Afvoer- 
en oliedruk worden bewaakt met gebruik van een sensor met hetzelfde bereik. 
 

Beschrijving Aantal sensoren Type IJking 

Condensordruk [Cond Pr] 1 per circuit 500mV ~ 4500mV 
Offset bij instelpunt 
Offset bij instelpunt 

Verdamperdruk [Evap Pr] 1 per circuit 500mV ~ 4500mV 
Offset bij instelpunt 
Offset bij instelpunt 

3.4.2 Temperatuursensoren 
De watersensoren van de verdamper zijn geïnstalleerd aan ingangs- en uitgangszijde. Aan de binnenkant 
van de koeler is een buitentemperatuursensor geplaatst. Daarnaast zijn in elk circuit sensoren voor de 
aanzuig- en perstemperatuur geïnstalleerd ter bewaking en beheersing van te hoge koeltemperaturen. 
Op door koudemiddel gekoelde inverters zijn extra sensoren in de koelplaat aangebracht om de 
temperatuur van de aandrijving te meten. 
 

Beschrijving Aantal sensoren Type IJking 
Buitenluchttemperatuur 

[EWT] 
1 per unit NTC10K Offset bij instelpunt 

LWT 1 per unit NTC10K Offset bij instelpunt 
OAT 1 per unit NTC10K Offset bij instelpunt 

Temp.ontdooiingsinrichting 1 per circuit NTC10K Offset bij instelpunt 
Temp verdampingsgas 1 per circuit NTC10K Offset bij instelpunt 

Aanzuigtemp 1 per circuit NTC10K Offset bij instelpunt 
Perstemp 1 per Comp - Offset bij instelpunt 

Temp compbehuizing 1 per Comp - Offset bij instelpunt 
Temp INV FIN 1 per Comp - Geen kalibratie 

 

3.4.3 Thermistoren 
In het geval de motortemperatuur een gevaarlijke temperatuur bereikt, bestaat het gevaar dat de 
thermistoren springen. 
 

3.4.4 Andere sensoren 
Beschrijving Aantal sensoren Type IJking 

INV Uitgangsstroom 1 per Comp - Geen kalibratie 
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3.5 Beschikbare regelingen 

3.5.1 Verdamperpompen 
De controller kan een of meer verdamperpompen regelen en verzorgt de automatische overschakeling 
tussen pompen. Het is ook mogelijk om voorrang te geven aan bepaalde pompen en een van de twee 
pompen tijdelijk uit te schakelen. Indien de pompen uitgerust zijn met inverters, kan de controller ook de 
pompsnelheid controleren. 

3.5.2 Compressoren 
De controller kan maximaal twaalf compressoren regelen die geïnstalleerd zijn in één of twee 
onafhankelijke koelciruits (maximaal zes compressoren per circuit). De beveiligingen van elke 
compressor worden bestuurd door de controller. Ingebouwde veiligheidsvoorzieningen worden geregeld 
door de geïntegreerde elektronica van de inverter en alleen doorgegeven aan de controller. 

3.5.3 Expansieventiel 
De controller kan voor elk koelcircuit een elektronisch expansieventiel besturen. Microtech® III 
ingebouwde elektronica garandeert altijd de best mogelijke werking van het koelcircuit. 
 

3.6 Aansluitingen klemmenblok klant 

3.6.1 Algemene beschrijving 
De hieronder weergegeven contacten zijn beschikbaar op het klemmenblok van de gebruiker waarnaar in 
het schakelschema verwezen wordt als MC24 of MC230. In de volgende tabel wordt een overzicht 
gegeven van de aansluitingen op het klemmenblok van de gebruiker. 
 

Beschrijving Klem Opmerking 
Stromingsschakelaar (verplicht) 708-724 (MC24) 24 Vdc digitale ingang 
Dubbele instelwaarde 703-728 (MC24) 24 Vdc digitale ingang 
Stroombegrenzing activeren 884-885 (MC24) 24 Vdc digitale ingang 
Externe fout 883-884 (MC24) 24 Vdc digitale ingang 
Snelle herstart inschakelen (optioneel) - 24 Vdc digitale ingang 
Back-up koeler (optioneel) - 24 Vdc digitale ingang 
LOC/BMS selectie (optioneel) - 24 Vdc digitale ingang 
Aan-uit afstandsbediening - 230 Vac digitale ingang 

Algemeen alarm 525-526 (MC230) 
GEEN digitale uitgang (24 ... 230 Vac ext. 
stroomvoorziening) 

Compressor nr.1 status - 
GEEN digitale uitgang (24 ... 230 Vac ext. 
stroomvoorziening) 

Compressor nr.2 status - 
GEEN digitale uitgang (24 ... 230 Vac ext. 
stroomvoorziening) 

Alarmcircuit nr. 1 (optioneel) - 
GEEN digitale uitgang (24 ... 230 Vac ext. 
stroomvoorziening) 

Alarmcircuit nr. 2 (optioneel) - 
GEEN digitale uitgang (24 ... 230 Vac ext. 
stroomvoorziening) 

Verdamperpomp nr. 1 start 527-528 (MC230) 
GEEN digitale uitgang (24 ... 24 Vdc interne 
stroomvoorziening) 

Verdamperpomp nr. 2 start 530-531 (MC230) 
GEEN digitale uitgang (24 ... 24 Vdc interne 
stroomvoorziening) 



                                                                                                          D-EOMHP00706-14NL - 21/78 

Maximale vraag 888-889 (MC24) 4-20 mA analoge ingang 
Stroombegrenzing (optioneel) 889-890 (MC24) 4-20 mA analoge ingang 
Ongedaan maken instelwaarde 886-887 (MC24) 4-20 mA analoge ingang 

 

3.6.1.1 Stromingsschakelaar 

Hoewel de stromingsschakelaar als optie aangeboden wordt, is het verplicht om er een te installeren en 
aan te sluiten op de digitale ingangsklemmen om te zorgen dat de koeler alleen werkt als een minimale 
doorstroming waargenomen wordt. 
 

 Gebruik van het apparaat zonder gebruik van de stromingsschakelaar-ingang of zonder 

een passende stromingsschakelaar kan leiden tot beschadiging van de verdamper door 

bevriezing. De werking van de stromingsschakelaar moet voorafgaand aan het opstarten 

van het apparaat gecontroleerd worden. 

3.6.1.2 Dubbele instelwaarde 

Dit contact kan gebruikt worden om te schakelen tussen de twee verschillende LWT-instelwaarden en, 
afhankelijk van de toepassing, tussen verschillende bedrijfsmodi.  

3.6.1.3 Stroombegrenzing (optioneel) 

Deze optionele functie maakt de vermogensregeling van het apparaat mogelijk om de ingangsstroom te 
begrenzen. De stroombegrenzing-functie is opgenomen in de energiemeter-optie. Het beperkende signaal 
wordt vergeleken met een op de HMI ingestelde grenswaarde. Standaard wordt de instelwaarde voor 
stroombegrenzing door de HMI geselecteerd: een extern 4-20 mA signaal kan ingeschakeld worden om 
een op afstand te wijzigen instelwaarde mogelijk te maken. 

3.6.1.4 Externe fout 

Dit contact kan aan de controller een fout of waarschuwing van een extern apparaat melden. Dit kan een 
alarm van een externe pomp zijn om de controller over deze fout te informeren. Deze invoer kan 
geconfigureerd worden als een fout (stoppen apparaat) of een waarschuwing (wordt op de HMI 
weergegeven). 
In geval van toepassing van ijsopslag, moet de ijsmodus geselecteerd worden. In dit geval zal de 
controller de koelmachine laten werken in aan/uit-stand, en de koelmachine uitschakelen zodra de 
instelwaarde bereikt wordt. In dit geval zal de machine op volle kracht draaien en vervolgens 
uitschakelen door de verschillende startvertragingen voor ijs van de koelmachine toe te passen. 

3.6.1.5 Snelle herstart (optioneel) 

Het doel van de snelle herstart-functie is het herstarten van het apparaat binnen de kortst mogelijke tijd 
na een stroomstoring, en vervolgens het herstel binnen de kortst mogelijke tijd (met behoud van het 
betrouwbaarheidsniveau van normaal bedrijf) van het vermogen van de machine voorafgaand aan de 
stroomstoring. De snelle herstart wordt ingeschakeld door de schakelaar te activeren. 

3.6.1.6 Afstandschakelaar 

Dit apparaat kan gestart worden door een op afstand inschakelbaar contact. De Q0-schakelaar moet 
ingesteld worden op "Extern/Remote".  

3.6.1.7 Algemeen alarm 

In geval van een alarm van het apparaat, is deze uitgang afgesloten hetgeen wijst op een storing naar een 
extern aangesloten BMS. 
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3.6.1.8 Compressorstatus 

De digitale uitgang wordt gesloten wanneer het betreffende circuit in werking is 

3.6.1.9 Alarm circuit (optioneel) 

Deze optie is inbegrepen in de "Snelle herstart"-optie. Het bijbehorende digitale contact wordt in geval 
van een alarm op een circuit gesloten. 

3.6.1.10 Pompstartrelais verdamper 

Een 24 Vdc digitale uitgang (interne voeding) wordt ingeschakeld wanneer een pomp (nr.1 of nr. 2) moet 
starten. De uitgang kan gebruikt worden om een externe pomp te starten (op vaste of variabele snelheid). 
De uitgang heeft een externe ingang of een relais nodig met minder dan 20 mA bekrachtigingsstroom. 

3.6.1.11 Maximale vraag 

Deze optionele functie kan gebruikt worden om het capaciteitspercentage van het apparaat te beperken 
tot een aanpasbare grenswaarde. Deze beperking kan niet direct gekoppeld worden aan een 
overeenkomstige beperking van de apparaatstroom (50% maximale vraag kan verschillen van 50% van 
de FLA van de eenheid). 
Het signaal van de maximale vraag kan continu gewijzigd worden tussen 4 en 20 mA. De Microtech III zal 
dit signaal omzetten in een verandering van de capaciteitsbeperking van het apparaat tussen minimum 
capaciteit en volledige capaciteit met een lineair verband. Een signaal tussen 0 en 4mA komt overeen met 
de volledige capaciteit van het apparaat. Op deze manier wordt als niets op deze ingang aangesloten is, 
geen begrenzing toegepast. De maximale begrenzing zal nooit uitschakeling van het apparaat tot gevolg 
hebben. 

3.6.1.12 Ongedaan maken instelwaarde 

Deze ingang maakt het mogelijk om de actieve instelwaarde te wijzigen om de operationele waarde van 
de ELWT aan te passen. Deze ingang kan gebruikt worden voor optimaal gebruiksgemak. 
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4 Werken met dit apparaat 

4.1 Human Machine Interface 
Het apparaat is uitgerust met Microtech ® III, dat zich direct op het bedieningspaneel bevindt. De 
controller heeft een gebruiksvriendelijke Human Machine Interface (HMI) waarmee alle operationele 
instellingen binnen hun eigen veiligheidsbereik kunnen worden aangepast en alle parameters in 
uitvoering bewaakt kunnen worden. In dit hoofdstuk wordt in elke paragraaf een taak beschreven die op 
de HMI van de controller uitgevoerd kan worden. 
De HMI-structuur is gebaseerd op toegangsniveaus, wat betekent dat elk paswoord toegang verschaft tot 
alle instellingen en parameters die voor dat paswoordniveau toegestaan zijn. Toegang tot basisinformatie 
over de status, met inbegrip van de lijst van actieve alarmen, de actieve instelwaarde en de geregelde 
watertemperatuur kan verkregen worden zonder dat het wachtwoord ingevoerd hoeft te worden. 
De gebruikerscontroller werkt met twee wachtwoordniveaus: 

 GEBRUIKER 5321 
ONDERHOUD 2526 

 
De volgende informatie heeft betrekking op alle gegevens en instellingen waartoe toegang verkregen kan 
worden met het onderhoudswachtwoord. Het gebruikerswachtwoord geeft een subset van instellingen 
vrij die uitgelegd worden in hoofdstuk Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. 

 
De HMI bestaat uit uit drie schermtoetsen en drukken-en-rollen bediening. De functie van de drie toetsen 
wordt hieronder beschreven: 

 
Alarmstatus (vanaf elke pagina die verbonden is met de alarmlijst, het alarmlogboek en het 
alarm-snapshot indien beschikbaar) 

 Terug naar de hoofdpagina 
 Terug naar het vorige niveau (dit kan de hoofdpagina zijn) 
 
De drukken-en-rollen bediening wordt gebruikt om tussen de verschillende menu's, instellingen en 
gegevens te scrollen die op de HMI beschikbaar zijn voor het actieve paswoordniveau. In de volgende 
afbeelding wordt een voorbeeld van de HMI-schermen getoond. 
 
 

 M a i n  M e n u                  1 / 11 
E n t e r  P a s s w o r d                 
U n i t  S t a t u s =                   
 O f f :  U n i t  S W                  

A c t i v e  S e t p t =             7 . 0 ° C 

 
Een rinkelende bel in de rechter bovenhoek geeft een alarm aan. Als de bel niet beweegt, betekent dit dat 
het alarm bevestigd is, maar niet gewist omdat de alarmtoestand niet opgelost is. 

 M a i n  M e n u                  1 /  
E n t e r  P a s s w o r d                 
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U n i t  S t a t u s =                   
 O f f :  U n i t  S W                  

A c t i v e  S e t p t =             7 . 0 ° C 

 
Het actieve item wordt wordt in contrast weergegeven: in dit voorbeeld is het item dat in het hoofdmenu 
gemarkeerd wordt een link naar een andere pagina. Door op de drukrol te drukken, springt de HMI naar 
een andere pagina. In dit geval springt de HMI naar de pagina Wachtwoord invoeren. 

 E n t e r  P a s s w o r d             2 / 2 
                              

E n t e r  P W                   * * * * 
                              
                              

 
Op het scherm Wachtwoord invoeren, zal de regel met het wachtwoordveld gemarkeerd worden om aan 
te geven dat het veld aan de rechterzijde gewijzigd kan worden. Dit geeft een instelwaarde voor de 
controller weer. Door op de drukroller te drukken, zal het afzonderlijke veld gemarkeerd worden zodat 
het numerieke wachtwoord gemakkelijk ingevoerd kan worden. Door het veranderen van alle velden, 
wordt het 4-cijferige wachtwoord ingevoerd en, indien het wachtwoord correct is, zullen de aanvullende 
instellingen die met dat wachtwoord toegankelijk zijn bekend gemaakt worden.  

 E n t e r  P a s s w o r d             2 / 2 
                              

E n t e r  P W                   5 * * * 
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4.2 Bladeren door het menu 
 
De eerste kolom is het hoofdniveau van de hiërarchie van het menu. Wanneer de gebruiker selecties in 
een kolom maakt, worden deze naar de rechterzijde verplaatst.  Wanneer er geen menu's meer bestaan in 
een pad, wordt de bestuurder bij het selecteren van een optie doorgestuurd naar het geselecteerde 
scherm.  Sommige opties zijn alleen zichtbaar wanneer ze kunnen worden geselecteerd als resultaat van 
de uitgevoerde configuratie van de eenheid en het gebruikerswachtwoord. 
 

Menuniveau 1 
 

Menuniveau 2 
 

Menuniveau 3 
 

Menuniveau 4 

       
WACHTWOORD INVOEREN 

      
Overzichtsinformatie eenheid 

      
SNELMENU 

      
WEERGAVE / EENHEID 
INSTELLEN 

---> STATUS 
    

  
 

INSTELLING ---> KALIBREREN SENSOREN 
  

  
 

  
 

REGELING 
KOELAPPARAATNETWERK   

  
 

DATA 
    

WEERGAVE / CIRCUIT 
INSTELLEN 

---> CKT #n ---> STATUS 
  

  
 

  
 

INSTELLING ---> KALIBREREN SENSOREN 

  
 

  
 

DATA 
  

  
 

  
 

COMP #n 
  

  
 

  
 

HANDMATIGE BEDIENING 
  

INGEBRUIKNAME APPARAAT ---> CONFIGURATIE 
    

  
 

INSTELLING 
CONTROLLER     

  
 

INSTELLING LON 
    

  
 

BACNET IP-INSTELLING 
    

  
 

BACNET MSTP 
INSTELLING     

  
 

MODBUS INSTELLING 
    

  
 

AWM INSTELLING 
    

  
 

WACHTWOORD MENU 
    

TIJD TOT HERSTARTEN 
      

ALARMEN ---> ACTIEF ALARM 
    

  
 

ALARMLOGBOEK 
    

  
 

GEBEURTENISLOGBOEK 
    

  
 

ALARMGRENZEN 
    

PERIODIEK ONDERHOUD 
      

TEST I/O ---> UNIT I/O TEST 
    

  
 

CKT #1 I/O TEST 
    

  
 

CKT #2 I/O TEST 
    

OVER DIT KOELAPPARAAT 
      

DATUM / TIJD 
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4.3 Basisinstellingen 
Alvorens het apparaat op te starten, moeten enkele basisinstellingen worden uitgevoerd. Deze 
instelwaarden zijn toegankelijk via het volgende pad: 
 

Menuniveau 1 
 

Menuniveau 2 

   
WACHTWOORD INVOEREN 

  
Overzichtsinformatie eenheid 

  
SNELMENU 

  
WEERGAVE / EENHEID INSTELLEN 

  
WEERGAVE / CIRCUIT INSTELLEN 

  
INGEBRUIKNAME APPARAAT ---> CONFIGURATIE 

  
 

INSTALLATIE CONTROLLER 

  
 

INSTELLING LON 

  
 

BACNET IP-INSTELLING 

  
 

BACNET MSTP INSTELLING 

  
 

MODBUS INSTELLING 

  
 

AWM INSTELLING 

  
 

WACHTWOORD MENU 

TIJD TOT HERSTARTEN 
  

ALARMEN 
  

PERIODIEK ONDERHOUD 
  

OVER DIT KOELAPPARAAT 
  

DATUM / TIJD 
  

 

4.3.1 Configuratie-instelling koelapparaat 
Over het algemeen is deze instelling in de fabriek uitgevoerd. Wanneer de nieuwe software geïnstalleerd 
is, moeten de configuratie-instellingen van het koelapparaat echter met behulp van de HMI uitgevoerd 
worden.  Het apparaat kan pas gestart worden nadat alle configuratie-instellingen uitgevoerd zijn.  
 

Inhoud Standaard Selecteerbare waarden Opmerking 

Voltage 400 
200~220, 220~230, 380, 

400, 460 
 

Frequentie 50 50, 60  
Type apparaat Alleen koelen Alleen koelen, warmtepomp  
Type efficiëntie Hi Eff Std Eff, Hi Eff  
Aantal circuits 1 1,2  

Aantal compressoren 3 3, 4, 5, 6 
Moet voor elk circuit ingesteld 

worden. 

Aantal ventilatoren 3 3, 4, 5 
Moet voor elk circuit ingesteld 

worden. 
Frequentiegeregelde 

ventilatormotor 
Uitschakelen Inschakelen, uitschakelen  
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Vloeistofleiding SV Uitschakelen Inschakelen, uitschakelen  

HPS-instelling Normaal Normaal, hogere limiet 
“Hogere limiet” wordt alleen 
gebruikt voor Amerikaanse 

waterkoelapparaten. 
Comm. Module1 

Automatisch gedetecteerd. 
BACNET IP, BACNET MSTP, 

LON, MODBUS, AWM 
 Comm. Module2 

Comm. Module3 

 

 Wijziging van een van deze waarden moet door de controller bevestigd worden door het 

instellen van "Apply Changes = Yes". Dit veroorzaakt het opnieuw opstarten van de controller! 

 

4.3.2 IP-instelling controller 
De Microtech® III controller heeft een ingebouwde webserver met een replica van de ingebouwde HMI-
schermen. Om toegang te krijgen tot deze extra web HMI kan het nodig zijn om de IP-instellingen aan te 
passen aan de instellingen van het lokale netwerk. Dit kan op deze pagina uitgevoerd worden. Neem 
contact op met uw IT-afdeling voor meer informatie over hoe u de volgende instelwaarden in kan stellen. 
De controller ondersteunt ook DHCP, in dit geval moet de naam van de controller gebruikt worden. 
 

INSTALLATIE CONTROLLER       lezen schrijven 

  
 

  Wijzigingen toepassen R W 

  
 

  DHCP R W 

  
 

  feitelijke IP-adres R - 

  
 

  Feitelijk masker R - 

  
 

  Feitelijke gateway R - 

  
 

  Bepaald IP-adres R W 

  
 

  Bepaald masker R W 

      Bepaalde gateway R W 

 

 Wijziging van een van deze waarden moet door de controller bevestigd worden door het 

instellen van "Apply Changes = Yes". Dit veroorzaakt het opnieuw opstarten van de controller! 

 

4.3.3 Installatie voor BMS 
De volgende instelwaarden moeten ingesteld worden op basis  van de eisen van de klant voor het 
inschakelen van het apparaat dat werkt met BMS. 

4.3.3.1 INSTELLING LON 

INSTELLING LON       lezen schrijven 

  
 

  Wijzigingen toepassen R W 

  
 

  Status module R - 

  
 

  Neuron ID R - 

  
 

  Max. verzendingstijd R W 
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  Min. verzendingstijd R W 

  
 

  Heartbeat-signaal ontvangen R W 

  
 

  LON BSP R - 

      LON Softwareversie R - 

 

 Wijziging van een van deze waarden moet door de controller bevestigd worden door het 

instellen van "Apply Changes = Yes". Dit veroorzaakt het opnieuw opstarten van de controller! 

 

4.3.3.2 BACNET INSTELLING 

BACNET IP-INSTELLING       lezen schrijven 

  
 

  Wijzigingen toepassen R W 

  
 

  Status module R - 

  
 

  Naam R W 

  
 

  Afwijking instantie R W 

  
 

  UDP Port R W 

  
 

  DHCP R W 

  
 

  Feitelijke IP-adres R - 

  
 

  Feitelijk masker R - 

  
 

  Feitelijke gateway R - 

  
 

  Bepaald IP-adres R W 

  
 

  Bepaald masker R W 

  
 

  Bepaalde gateway R W 

  
 

  Ondersteuning apparaat R W 

  
 

  NC Afw 1 R W 

  
 

  NC Afw 2 R W 

      BACnet BSP R - 

 

BACNET MSTP INSTELLING       lezen schrijven 

  
 

  Wijzigingen toepassen R W 

  
 

  Status module R - 

  
 

  Naam R W 

  
 

  Afwijking instantie R W 

  
 

  MSTP adres R W 

  
 

  Baudfrequentie R W 

  
 

  Max Master R W 

  
 

  Max Info frm R W 

  
 

  Ondersteuning apparaat R W 

  
 

  NC Afw 1 R W 

  
 

  NC Afw 2 R W 

      BACnet BSP R - 
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 Wijziging van een van deze waarden moet door de controller bevestigd worden door het 

instellen van "Apply Changes = Yes". Dit veroorzaakt het opnieuw opstarten van de controller! 

 

4.3.3.3 MODBUS instelling 

MODBUS INSTELLING       lezen schrijven 

  
 

  Wijzigingen toepassen R W 

  
 

  Status module R - 

  
 

  Adres R W 

  
 

  Pariteit R W 

  
 

  Twee stopbits R W 

  
 

  Baudfrequentie R W 

  
 

  Vertraging van de reactie R W 

  
 

  Comm LED time-out R W 

      Modbus BSP R - 

 

 Wijziging van een van deze waarden moet door de controller bevestigd worden door het 

instellen van "Apply Changes = Yes". Dit veroorzaakt het opnieuw opstarten van de controller! 

 

4.3.4 Datum / Tjd 
Op deze pagina kunt u de tijd en datum in de RE aanpassen. Deze tijd en datum worden gebruikt in het 
alarmlogboek en om de stille modus in te schakelen. Daarnaast is het ook mogelijk om, indien gebruikt, de 
begin- en einddatum voor de zomertijd (DLS) in te stellen. 
 

DATUM / TIJD       lezen schrijven 

  
 

  Feitelijke tijd = [Actual time] R W 

  
 

  Feitelijke datum = [ Actual date] R W 

  
 

  UTC-verschil [UTC Difference] R W 

  
 

  DLS Activeren = [DLS Enable] R W 

  
 

  DLS Start maand = [DLS Start Month] R W 

  
 

  DLS Start week = [DLS Start Week] R W 

  
 

  DLS Einde Maand = [DLS End Month] R W 

      DLS Einde Week = [DLS End Week] R W 

 

 De ingestelde daadwerkelijke tijd wordt bijgehouden door een batterij die op de controller 
gemonteerd is. Zorg dat de batterij elke twee jaar vervangen wordt. 

 
 

4.3.5 Periodiek onderhoud 
Deze pagina bevat de contactgegevens van de technische dienst die verantwoordelijk is voor dit apparaat 
en de volgende geplande onderhoudsbeurt. 
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PERIODIEK ONDERHOUD       lezen schrijven 

  
 

  Volgende onderhoud mm/jj R W 

  
 

  Ref. onderhoudsdienst R W 

 

4.4 Operationele instellingen 
Om het apparaat goed te laten worden, moeten de volgende menu-opties correct worden ingesteld. In het 
bijzonder, moeten de eerste twee opties voor alle waterkoelers ingesteld worden. De andere menu-opties 
zijn voor optionele besturingselementen. In de volgend paragrafen wordt beschreven hoe elke parameter 
ingesteld moet worden. 
 
Menu-opties die moeten worden ingesteld voor bediening 

van de koelmachine 
Zie paragraaf nr. 

Inschakelen regeling apparaat 5 Beschikbaarheid van het apparaat 
Instelwaarde inschakelen 6.1 LWT doel instellen  
Selectie pomp 6.2 Regeling pomp 
Regeling ijsmodus 10.1 IJsmodus 
Regeling vermindering geluidhinder 10.2 Regeling vermindering geluidhinder 
Regeling stroombegrenzing apparaat 10. 3 Regeling stroombegrenzing apparaat 
Regeling flexibele stroombegrenzing  10. 4 Regeling flexibele stroombegrenzing 
4-20mA Regeling maximale vraag 10.5 4-20mA regeling maximale vraag 
Regeling netwerklimiet capaciteit apparaat 10.6 Regeling netwerklimiet 
Regeling zachte belading 10.7 Regeling zachte belading 
Bediening capaciteit apparaat netwerklimiet 10.6 Regeling netwerklimiet 
Regeling waterklep 10.10 Regeling waterklep 
Regeling snel herstel 10.11 Snel herstel 
Regeling koelapparaatnetwerk 10.12 Regeling koelapparaatnetwerk 

 
Alle benodigde instelwaarden voor de bovenstaande menu-opties zijn toegankelijk via 
"WEERGAVE/INSTELLEN APPARAAT” – “INSTELLEN”. 
 

Menuniveau 1 
 

Menuniveau 2 

   
WACHTWOORD INVOEREN 

  
Overzichtsinformatie eenheid 

  
SNELMENU 

  
WEERGAVE / EENHEID INSTELLEN ---> STATUS 

  
 

INSTELLING 

  
 

DATA 

WEERGAVE / CIRCUIT INSTELLEN 
  

INGEBRUIKNAME APPARAAT 
 

 TIJD TOT HERSTARTEN 
  

ALARMEN 
  

PERIODIEK ONDERHOUD 
  

OVER DIT KOELAPPARAAT 
  

DATUM / TIJD 
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Hieronder worden alle instelwaarden onder "INSTELLEN" beschreven. “S*” onder de “schrijven” kolom in 
de lijst betekent dat het wachtwoord voor onderhoud nodig is om de waarden te wijzigen. 
 
 

INSTELLING lezen schrijven Beschrijving, paragraaf voor opzoeken 

Apparaat inschakelen R W Zie paragraaf 5. Beschikbaarheid apparaat 

Bron van regeling R W Zie paragraaf 5. Beschikbaarheid apparaat 

Beschikbare modus R S* Zie paragraaf 5. Beschikbaarheid apparaat 

Max no. geactiveerde circuits R S* Bepaal het max. aantal toegestane circuits zoals nodig. 

Volgorde C1 R S* Zie paragraaf 6.3.1 Volgorde activering circuits 

Volgorde C2 R S* Zie paragraaf 6.3.1 Volgorde activering circuits 

Status koelapparaat na 
stroomuitval 

R S* 
Bepaal status koelapparaat na stroomuitval. Indien ingesteld op 
"uitschakelen", blijft het koelapparaat na de stroomuitval uitgeschakeld. 

Regeling pomp R S* Zie paragraaf 6.2 Selectie pomp 

Pomp variabel debiet R S* 
Instellen als de waterpomp aangedreven wordt door een apparaat met 
een variabele frequentie. 

Recirculatietijd pomp R S* De tijd voor de watercirculatie in het systeem instellen. 

Koelen LWT 1 R W Zie paragraaf 6.1 LWT doel instellen 

Koelen LWT 2 R W Zie paragraaf 6.1 LWT doel instellen 

Warmte LWT 1 R W Zie paragraaf 6.1 LWT doel instellen 

Warmte LWT 2 R W Zie paragraaf 6.1 LWT doel instellen 

IJs LWT R W Zie paragraaf 6.1 LWT doel instellen 

Opstarten DT R S* Zie paragraaf 6.3.2 Regeling capaciteit apparaat 

Sequentieel uitschakelen DT R S* Zie paragraaf 6.3.2 Regeling capaciteit apparaat 

Sequentieel inschakelen DT R S* 
Zie paragraaf 6.3.2 Regeling capaciteit apparaat Wordt aangeraden niet 
te wijzigen. Kan frequent stoppen/starten tot gevolg hebben. 

Uitsch DT R S* 
Zie paragraaf 6.3.2 Regeling capaciteit apparaat Wordt aangeraden niet 
te wijzigen. Kan frequent stoppen/starten tot gevolg hebben. 

Nominaal water DT R S* Hoeft met een variabel waterstroom niet gewijzigd te worden. 

EWT Max  afnamesnelheid R S* 
Zie paragraaf 6.3.2 Regeling capaciteit apparaat Hoeft niet gewijzigd te 
worden, tenzij een probleem optreedt. 

Sequentieel inschakelen tijd R S* 
Cyclustimer tussen Circuit 1 en 2. Hoeft niet gewijzigd te worden, tenzij 
een probleem optreedt. 

IJs dagelijks tijd R S* Optionele regeling. Zie paragraaf 8.1 IJsmodus 

Licht belading sequentieel 
uitschakelen 

R S* 
Bepalen bij welke capaciteit het circuit moet stoppen wanneer de lading 
te licht is. Hoeft niet gewijzigd te worden, tenzij een probleem optreedt. 

Sequentieel inschakelen hoge 
belading 

R S* 
Bepalen bij welke capaciteit het circuit moet starten wanneer de lading 
te licht is. Hoeft niet gewijzigd te worden, tenzij een probleem optreedt. 

LWT reset type R W Zie paragraaf 6.1 LWT doel instellen 

Max reset R W Zie paragraaf 6.1 LWT doel instellen 

Start Reset DT R W Zie paragraaf 6.1 LWT doel instellen 

Max reset OAT bij koelen R W Zie paragraaf 6.1 LWT doel instellen 

Start reset OAT bij koelen R W Zie paragraaf 6.1 LWT doel instellen 

Max reset OAT bij verwarmen R W Zie paragraaf 6.1 LWT bepalen doel 

Start reset OAT bij verwarmen R W Zie paragraaf 6.1 LWT doel instellen 
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Zachte belading R W Optionele regeling. 8.7 Regeling zachte belading 

zachte belading begin cap lim R W Optionele regeling. 8.7 Regeling zachte belading 

Opvoeren door zachte belading R W Optionele regeling. 8.7 Regeling zachte belading 

Stroombegrenzing R W Optionele regeling. Zie paragraaf 8.3 Regeling stroombegrenzing 

Type  R W Optionele regeling. Zie paragraaf 8.3 Regeling stroombegrenzing 

Instelling stroombegrenzing R W Optionele regeling. Zie paragraaf 8.3 Regeling stroombegrenzing 

Stroom @20mA R W Optionele regeling. Zie paragraaf 8.3 Regeling stroombegrenzing 

Flex stroombegrenzing R W Optionele regeling. Zie paragraaf 8.4 Flexibele stroombegrenzing 

Maximale vraag R W Optionele regeling. Zie paragraaf 8.5 Regeling maximale vraag 

Geluidbeperking R W Optionele regeling. Zie paragraaf 8.2 Modus geluidbeperking 

Starttijd geluidbeperking R W Optionele regeling. Zie paragraaf 8.2 Modus geluidbeperking 

Einddtijd geluidbeperking R W Optionele regeling. Zie paragraaf 8.2 Modus geluidbeperking 

Geluidbeperking Afw doel cond R S* Optionele regeling. Zie paragraaf 8.2 Modus geluidbeperking 

Geluidbeperking Afw doel verd R S* Optionele regeling. Zie paragraaf 8.2 Modus geluidbeperking 

Snel herstel R W Optionele regeling. Zie paragraaf 8.11 Snel herstel 

RR Max Stroomuitval tijd R W Optionele regeling. Zie paragraaf 8.11 Snel herstel 

Reg waterklep R W Optionele regeling. Zie paragraaf 8.10 Regeling waterklep 

 

4.5 Voorafgaand aan inbedrijfstelling 
 

 Zorg ervoor dat de stroomonderbreker op het elektriciteitspaneel van het apparaat 

uitgeschakeld is. 

4.5.1 Controles vóór de eerste ingebruikneming 
Na de installatie van het apparaat, het volgende controleren alvorens stroomonderbreker in te schakelen. 

Menu-opties Inhoud 

Veldbedrading 
Controleer of de veldbedrading tussen het lokale elektriciteitspaneel en het apparaat aangelegd 
is in overeenstemming met de installatiehandleiding, schakelschema's en de betreffende 
Europese en nationale regelgeving. 

Zekeringen of 
beveiligingsinrichtingen 

Controleer of de grootte en het type zekeringen of  in de installatiehandleiding vermeld zijn. 

Aardverbindingen 
Controleer of de aardverbindingen goed uitgevoerd zijn en of de aardingsklemmen goed vast 
zitten. 

Interne bedrading Controleer op zicht op losse verbindingen of beschadigde elektrische onderdelen in de regelkast. 
Bevestiging Controleer of het apparaat goed verankerd is. Zo niet, kan dit lawaai en trillingen veroorzaken. 
Beschadigde apparatuur Controleer of er geen deel van de eenheid beschadigd is. 

Lekken koudemiddel 
Controleer alle aansluitingen op lekken van koudemiddel. Als er een lek gevonden wordt, contact 
opnemen met uw plaatselijke verkooppunt. 

Lekken van olie. 
Controleer of er geen olie uit de compressor lekt. Als er een lek gevonden wordt, contact 
opnemen met uw plaatselijke verkooppunt. 

Stopkraan. 
Alle beluchtingsventielen op de vloeistof- pers- en aanzuigleidingen (indien aanwezig) volledig 
openen. 

Luchtinlaat/luchtuitlaat 
naar regelkast en vinnen-
buizen spoelen. 

Controleren of er geen obstructie is die de luchtstroom naar de regelkast en vinnen-buizen 
spoelen verstoort. 

Voedingsspanning 
Controleer de voedingsspanning op het lokale elektriciteitspaneel. De spanning moet 
overeenkomen met het identificatielabel op het apparaat. 
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Aansluiting waterleiding Controleer of water naar behoren aan het apparaat kan worden geleverd. 

 

4.5.2 Watertoevoer 
Controleer of de kwaliteit en de hoeveelheid water die worden beschreven in de installatiehandleiding 
aan het apparaat geleverd wordt. Tevens moet alle lucht volledig uit het systeem verwijderd worden. 
Zorg er tenslotte voor dat water naar behoren door het systeem kan circuleren. 
 

4.5.3 Stroomaansluiting en carterverwarming 
Om schade aan de compressor te voorkomen, moet de carterverwarming voordat de compressor na een 
lange periode van stilstand weer gestart wordt, minstens 6 uur ingeschakeld worden. 
 

4.5.4 Algemene aanbevelingen. 
1. Sluit nadat de installatie en instelling voltooid zijn alle onderhoudstoegangen van het apparaat. 

2. Alleen een erkend elektricien heeft ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden toegang op de 

regelkast en alle andere elektrische voorzieningen. 

3. Installeer een optionele digitale afstandsbediening als toegankelijkheid tot de digitale controller 

vaak nodig is. 

4. Om te voorkomen dat de leidingen van de verdamper en de waterleidingen  bevriezen wanneer 

het apparaat uit is,  ervoor zorgen dat all het water volledig uit het systeem afgevoerd is. Of 

ervoor zorgen dat passende anti-vries apparatuur (bijv. een verwarmer) geïnstalleerd is en deze 

naar behoren werkt. De stroom nar het apparaat niet afsluiten als anti-vries apparatuur op het 

apparaat aangesloten is. 

4.6 Onderhoud 
Om een optimale beschikbaarheid van het apparaat te garanderen, is met regelmatige tussenpozen goed 
onderhoud nodig. Het wordt aanbevolen dit onderhoud jaarlijks uit te voeren voor airconditioning en 
elke vier maanden voor de andere voorzieningen. 
 

 Zorg ervoor dat de stroom naar het apparaat uitgeschakeld is tijdens onderhoud waarvoor 

geen stroom nodig is. Alleen de erkende elektricien mag de bedrading en de stroomvoorziening 

naar het apparaat controleren.  

 Het apparaat nooit met de hogedrukspuit reinigen. 

 Niet op de bovenkant van het koelapparaat gaan staan. 

 
Menu-opties Inhoud 

Veldbedrading en 
stroomvoorziening. 

Controleer de voedingsspanning op het lokale elektriciteitspaneel. De spanning moet 
overeenkomen met het identificatielabel op het apparaat. 
Controleer op zicht op losse verbindingen of beschadigde elektrische onderdelen. 

Interne bedrading Controleer op zicht op losse verbindingen of beschadigde elektrische onderdelen in de regelkast. 
Aardverbinding Controleer op zicht op losse verbindingen of beschadigde elektrische onderdelen. 

Lekken koudemiddel 
Controleer alle aansluitingen op lekken van koudemiddel. Als er een lek gevonden wordt, contact 
opnemen met uw plaatselijke verkooppunt. 

Lekken van olie. Controleer of er geen olie uit de compressor lekt. Als er een lek gevonden wordt, contact 
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opnemen met uw plaatselijke verkooppunt. 
Beschadigde apparatuur Controleer of er geen deel van de eenheid beschadigd is. 
Luchtinlaat/luchtuitlaat 
naar regelkast en 
vinnen&buizen spoelen. 

Controleer of er geen obstructie is die de luchtstroom naar de regelkast en vinnen-buizen 
spoelen verstoort. 

Compressor Controleer of er geen abnormaal lawaai of trillingen aanwezig zijn. 
Ventilatormotor Controleer of er geen abnormaal lawaai of trillingen aanwezig zijn. 

Watertoevoer 
Controleer of de wateraansluiting nog goed vast zit. Controleer of de kwaliteit en de hoeveelheid 
water die worden beschreven in de installatiehandleiding geleverd wordt. 

Waterfilters 
Reinig het waterfilter naar d verdamper. Controleer of de zeef niet zodanig beschadigd is dat dit 
de prestaties van het filter schaadt. 

Waterdruk Controleer of de drukval nog steeds binnen het aanvaardbare bereik is. 

 

5 Beschikbaarheid apparaat 

5.1 Inschakelen apparaat 
Het inschakelen en uitschakelen van de koeler door middel van de startopdracht wordt bewerkstelligd 
door gebruik te maken van de instelpunten en invoer in de koeler. Zowel de unit-schakelaar, de 
schakelaar voor invoer op afstand en de instelwaarde voor activering van de unit moeten op "aan" of 
"inschakelen" staan als de regelbron op lokaal ingesteld is. Hetzelfde geldt als de regelbron in ingesteld op 
netwerk, met als extra vereiste dat de BAS-instelwaarde geactiveerd moet zijn. De onderstaande tabel 
toont hoe de schakelaars en instelwaarden ingesteld moeten worden om de startopdracht van het 
apparaat te activeren. 
 

Unit-schakelaar 
Regelbron 

instelwaarde 

Schakelaar 
bediening op 

afstand 

Apparaat 
inschakelen 

instelwaarde 

BAS inschakelen 
instelwaarde 

Apparaat 
inschakelen 

UIT x x x x Uitschakelen 
x x UIT x x Uitschakelen 
x x x Uitschakelen x Uitschakelen 

AAN Lokaal AAN Inschakelen x Inschakelen 
x Netwerk x x Uitschakelen Uitschakelen 

AAN Netwerk AAN Inschakelen Activeren Activeren 

Opmerking: Een “x” geeft aan dat de waarde niet van toepassing is. 
 

5.2 Selectie van de apparaatmodus 
De modus van het apparaat wordt ingesteld op basis van de informatie in de volgende tabel. Als de modus 
tijdens werking gewijzigd wordt, zal het koelapparaat direct stoppen en vervolgens opnieuw starten in de 
gewenste modus. De test-modus kan alleen worden ingeschakeld als het apparaat uitgeschakeld is. 

5.2.1 Warmtepomp koelapparaten 
Type 

apparaat 
instelwaarde 

Beschikbare 
modi 

instelwaarde 

Regelbron 
instelwaarde 

Verwarmen/
koelen 

schakelaar 

Modus 
invoer 

Bas-
aanvraag 

Apparaatmodus 

Warmtepomp 
Koelen / 

verwarmen 

Lokaal 
Koelen x x Koelen 

Verwarmen x x Warmte 

Netwerk x x 
Koel Koel 

Verwarmen Verwarmen 
Koelen / Lokaal Koelen UIT x Koelen met glycol 
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Verwarmen / 
Koelen met ijs 

met glycol 

AAN x Koelen met ijs met glycol 
Warmte x x Verwarmen met glycol 

Netwerk x x 
Koel Koelen met glycol 

Koelen met ijs Koelen met ijs met glycol 
Warmte Verwarmen met glycol 

x Test x x x x Test 

Opmerking 1:  'x' geeft aan dat deze instellingen kunnen worden genegeerd. 
Opmerking 2: Schakelaar verwarmen/koelen heeft 3 seconden nodig om te zorgen voor de Verwarmen of 
Koelen status wanneer deze gewijzigd wordt. 

5.2.2 Koelen koelapparaten 
Type 

apparaat 
instelwaarde 

Beschikbare 
modi 

instelwaarde 

Regelbron 
instelwaarde 

Verwarmen/
koelen 

schakelaar 

Modus 
invoer 

Bas-
aanvraag 

Apparaatmodus 

Koeling 

Koelen x x x x Koel 
Koelen met 

glycol 
x x x x Koelen met glycol 

Koelen / 
Koelen met ijs 

met glycol 

Lokaal x 
UIT x Koelen met glycol 
AAN x IJs met glycol 

Netwerk x x 
Koel Koelen met glycol 
IJs IJs met glycol 

IJs met glycol x x x x IJs met glycol 
x Test x x x x Test 

Opmerking: 'x' geeft aan dat deze instellingen kunnen worden genegeerd. 
 

5.3 De status van de unit 
De weergegeven unit-status wordt bepaald door de omstandigheden in de volgende tabel. 
Telling Status apparaat Omstandigheden 

0 AUTO Normaal bedrijf apparaat 

1 Auto: Wachten op belading 
Status apparaat = Auto, met geen circuits in bedrijf en LWT fout is minder dat delta T 
opstarten.. 

2 
Auto: Recirculatie 
verdamper 

Status apparaat = Auto, pomp verdamper gestart 

3 AUTO Wachten op stroming Status apparaat = Auto, wachten tot de debietschakelaar verdamper sluit 
4 Auto: Afzuiging Alle draaiende circuits bevinden zich in de Afzuiging-status 
5 AUTO Max afnamesnelheid Status apparaat = Auto, afnamesnelheid heeft limiet bereikt of overschreden 

6 
AUTO Capaciteitslimiet 
apparaat 

Status apparaat = Auto, capaciteit heeft limiet bereikt of overschreden 

7 AUTO Stroombegrenzing Status apparaat = Auto, stroom apparaat heeft limiet bereikt of overschreden 
8 AUTO Geluidsbeperking Geluidsbeperking is actief 
9 OFF Alarm apparaat Alarm apparaat is actief 

10 OFF Timer ijsmodus In IJsmodus, en de ijscyclustimer is actief 

11 
OFF Alle circuits 
uitgeschakeld 

Alle circuits zijn onbeschikbaar 

12 
OFF Toetsenblok 
uitgeschakeld 

Instelwaarde apparaat inschakelen = Uitschakelen 

13 OFF BAS uitschakelen Regelbron = Netwerk, en BAS uitschakelen = onjuist 
14 OFF Afstandsschakelaar Afstandsschakelaar is geopend 
15 OFF Schakelaar apparaat Schakelaar apparaat staat op uitgeschakeld 
16 OFF Conf. wijz. Reset nodig Configuratie is gewijzigd en controller moet opnieuw worden ingesteld 
17 OFF Testmodus In Testmodus 
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6 Functies apparaat 

6.1 LWT doel bepalen 
Hieronder wordt beschreven hoe het LWT-doel te wijzigen door middel van de Lokale of Netwerk-
regeling  

6.1.1 LWT-doel 
--- Voor warmtepomp eenheid --- 
Als de instelwaarde voor type eenheid ingesteld is op "Warmtepomp", moet het Basis LWT-doel ingesteld 
worden volgens de onderstaande tabel. 

Instelwaarde 
beschikbare 

modi 

Instelwaarde 
regelbron 

Schakelaar 
verwarmen/k

oelen 
Modus invoer Bas-aanvraag Basis LWT-doelstelling 

Koelen / 
verwarmen 

Lokaal 
Koelen 

UIT x Koelen LWT 1 
AAN x Koelen LWT 2 

Warmte 
UIT x Warmte LWT 1 
AAN x Warmte LWT 2 

Netwerk x x 
Koel BAS instelwaarde koelen 

Warmte BAS instelpunt verwarmen 

Koelen / 
Verwarmen / 
Koelen met ijs 

met glycol 

Lokaal 
Koelen 

UIT x Koelen LWT 1 
AAN x IJs LWT 

Warmte 
UIT x Warmte LWT 1 
AAN x Warmte LWT 2 

Netwerk x x 
Koel BAS instelwaarde koelen 
IJs BAS instelpunt koelen met ijs 

Warmte BAS instelpunt verwarmen 

Opmerking: Een “x” geeft aan dat de waarde niet van toepassing is. 
 
--- Voor koeleenheid  --- 
Als de instelwaarde voor type eenheid ingesteld is op "Koelen", moet het Basis LWT-doel ingesteld 
worden volgens de onderstaande tabel. 

Beschikbare modi 
Instelwaarde 

Bron van regeling 
Instelwaarde 

Modus 
invoer 

Bas-
aanvraag 

Basis LWT-doelstelling 

Koelen 
Lokaal 

UIT x Koelen LWT 1 

AAN x Koelen LWT 2 
Netwerk x x BAS instelwaarde koelen 

Koelen met glycol 
Lokaal 

UIT x Koelen LWT 1 
AAN x Koelen LWT 2 

Netwerk x x BAS instelwaarde koelen 

Koelen / Koelen ijs met glycol 
Lokaal 

UIT x Koelen LWT 1 
AAN x IJs LWT 

Netwerk x 
Koel BAS instelwaarde koelen 
IJs BAS instelwaarde koelen met ijs 

IJs met glycol 
Lokaal x x IJs LWT 

Netwerk x x BAS instelwaarde koelen met ijs 

Opmerking: Een “x” geeft aan dat de waarde niet van toepassing is. 
 

6.1.2 Resetten LWT-doel 
Het basis LWT-doel kan gereset worden en het is ingesteld voor een reset. Het soort te gebruiken reset 
wordt bepaald door het instelpunt voor het Reset-type voor wateruittredetemperatuur [LWT Reset 
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Type]. Nadat resets zijn uitgevoerd, kan het LWT doel nooit hoger zijn dan een waarde van 20°C bij 
koelen en nooit onder een waarde van 25°C komen in de verwarmingmodus. Het doel wordt elke 10 
seconden gereset met 0,1°C. 

6.1.2.1 Geen reset 

De geactiveerde wateruittrede-variabel [Active Leaving Water variable] is ingesteld op een waarde die 
gelijk is aan het huidige instelpunt wateruittredetemperatuur [LWT]. 

6.1.2.2 Reset retour 

De geactiveerde wateruittrede-variabel [Active Leaving Water] wordt aangepast door de temperatuur 
van het retourwater . 
 
--- Voor koeling --- 

 
--- Voor verwarming --- 

 
 

6.1.2.3 4-20mA reset 

De geactiveerde wateruittrede-variabel [Active Leaving Water variable] wordt aangepast door de 4 tot 
20mA reset analoge input. 

Actieve wateruittredetemperatuur-doelstelling 

Instelpunt 
wateruittredetempera
tuur 
 - Max. reset 

Instelpunt 
wateruittredetemperatu
ur 

Max reset 

Start reset 
Delta T 

Verdamper Delta 
T [Evap Delta T] 

Actieve wateruittredetemperatuur-doelstelling 

Instelpunt 
wateruittredetempe
ratuur 

Max reset 

Start reset 
Delta T 

Verdamper Delta 
T [Evap Delta T] 

Instelpunt 
wateruittredetempera
tuur 
 + Max. reset 
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--- Voor koeling --- 

 
--- Voor verwarming --- 

 
 

6.1.2.4 Reset buitenluchttemperatuur 

De geactiveerde wateruittrede-variabel [Active Leaving Water] wordt aangepast door de 
buitenluchttemperatuur. 
--- Voor koeling --- 

Actieve wateruittredetemperatuur-doelstelling 

Instelpunt 
wateruittredetempera
tuur 
 - Max. reset 

Instelpunt 
wateruittredetemperatu
ur 

Max reset 

20mA (DC) Reset-signaal (mA) 4mA (DC) 

Actieve wateruittredetemperatuur-doelstelling 

Instelpunt 
wateruittredetempe
ratuur 
 + Max. reset 

Instelpunt 
wateruittredetempe
ratuur 

Max reset 

20mA (DC) Reset-signaal (mA) 4mA (DC) 
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--- Voor verwarming --- 

 
  

Actieve wateruittredetemperatuur-doelstelling 

Instelpunt 
wateruittredetempera
tuur 
 - Max. reset 

Instelpunt 
wateruittredetemperat
uur 

Max reset 

Max. reset 
buitenluchttemperatu

ur (Verwarming) 

Buitenluchtte
mperatuur 

Start reset 
buitenluchttemperatuur 

(Verwarming) 

Actieve wateruittredetemperatuur-doelstelling 

Instelpunt 
wateruittredetempe
ratuur 
 + Max. reset 

Instelpunt 
wateruittredetemperatu
ur 

Max reset 

Start reset 
buitenluchttemperatu

ur (Koeling) 

Buitenluchttempe
ratuur 

Max. reset 
buitenluchttemperatuur 

(Koeling) 
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6.2 Selectie pomp 
De gebruikte output van de pomp is afhankelijk van de instelwaarde Regeling instelwaarde pomp 
verdamper. Bij deze instelling zijn de volgende configuraties mogelijk. 

HMI instelling Beschrijving 
Alleen #1 Pomp 1 wordt altijd gebruikt 
Alleen #2 Pomp 2 wordt altijd gebruikt 

nr.1 Primair Pomp 1 wordt normaal gebruikt, met pomp 2 als backup 
nr. 2 Primair Pomp 2 wordt normaal gebruikt, met pomp 1 als backup 

Auto 
De primaire pomp is de pomp met het laagst aantal gedraaide uren. De andere pomp wordt gebruikt als 
backup 

 
De selectie van Primair / Standby wordt aangewezen op basis van de minste uren. 
 

6.3 Algemene regeling apparaat 

6.3.1 Volgorde activering circuits 
In deze paragraaf wordt beschreven welk circuit als volgende gestart of gestopt wordt. In het algemeen 
en normaal gesproken zullen circuits met minder starts als eerste starten, en circuits met meer gedraaide 
uren zullen normaal gesproken het eerst stoppen. De volgorde van de activering kan ook door een 
operator door middel van instelwaarden bepaald worden. Het volgende circuit dat start of stopt moet 
voldoende aan de volgende vereisten. 

Prioriteit Volgende Start Volgende Stop 
Eerste Laagste volgnummer Laagste volgnummer 

Tweede Minst aantal starts Minst aantal starts 
Derde Minste bedrijfsuren Meeste bedrijfsuren 
Vierde Laagst genummerde circuit Laagst genummerde circuit 

 

6.3.2 Capaciteitsregeling apparaat 

6.3.2.1 Samenvatting van capaciteitsregeling apparaat 

• De capaciteit van het apparaat wordt geregeld door LWT fout en EWT afnamesnelheid. 
• Als er een limiet is (d.w.z. netwerklimiet, stroombegrenzing, gebeurtenislimiet) dan heeft deze limiet 
voorrang. 
• De variatie in het doel is plus of min 4% van de nominale verdamper delta T 
• Er kan maar een circuit per besturingsopdracht voor laden of lossen maar een circuit laden of lossen. 
• De capaciteit van elk circuit moet indien mogelijk in evenwicht zijn. 

6.3.2.2 LWT-fout 

De 'LWT fout' wordt berekend om het opstarten, afsluiten, het circuit opstarten, sequentieel activeren of 
deactiveren en het beladen of ontladen van de compressoren te bepalen. De vergelijking van de LWT-fout 
varieert op basis van de apparaatmodus. 
 
[Voor koelen] 
 LWT fout = Verdamper LWT – LWT actieve instelwaarde 
 
[Voor verwarmen] 
 LWT fout = LWT actieve instelwaarde – LWT verdamper 
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LWT actieve instelwaarde wordt bepaald door LWT instelwaarde op HMI en LWT resetten. 

6.3.2.3  Delta T opstarten, sequentieel inschakelen, sequentieel uitschakelen, afsluiten 

Het doel van deze logica is voorkomen van buitensporig starten en stoppen van circuits wanneer de 
vereiste capaciteit voor koelen of verwarmen zeer klein is. Delta T opstarten en Delta T afsluiten maken 
gebruik van het schema hieronder. 
 

 
 
Het eerste circuit op het apparaat moet gestart worden wanneer: 

LWT fout > Opstarten delta T 
Een extra circuit moet worden gestart wanneer: 

LWT fout > Activering delta T 
Wanneer meerdere circuits worden uitgevoerd, moet een circuit afgesloten worden als: 

LWT fout < Sequentieel inschakelen delta T 
Alle lopende circuits moeten worden afgesloten als: 

LWT fout < Afsluiten delta T 
 

6.3.3 Circuit-status 
De weergegeven unit-status wordt bepaald door de omstandigheden in de volgende tabel. 

Telling Circuit-status: Omstandigheden 
0 UIT gereed Het circuit is klaar om te starten wanneer dit nodig is 

1 UIT cyclustimer 
Het circuit is Uit, en kan niet starten vanwege de geactiveerde 
cyclus-timer. 

2 OFF BAS uitschakelen 
De instelwaarde voor de BAS circuitmodus is niet ingesteld op 
Auto wanneer de bron van regeling extern is. 

3 OFF Toetsenblok uitgeschakeld Instelwaarde circuitmodus = Uitschakelen 
4 UIT Circuitschakelaar Circuitschakelaar is geopend. 
5 UIT Alarm Circuitalarm is geactiveerd 
6 OFF Testmodus In Testmodus 
7 Vooropenen UITVOEREN In vooropenen status 
8 UITVOEREN Afzuiging In Afzuiging status 
9 UITVOEREN Starten In Auto en loopt normaal 

10 UITVOEREN normaal In Auto en loopt normaal 
11 UITVOEREN Ontdooien In Omgekeerde cyclus Ontdooien 
12 UITVOEREN Uit cyclus Ontdooien In Uit cyclus Ontdooien 
13 UITVOEREN Persopening temp hoog Ontladen of laden beletten door hoge temp persopening 
14 UITVOEREN Verdamperdruk laag Ontladen of laden beletten door hoge temp verdamperdruk 
15 UITVOEREN Condensatordruk hoog Ontladen of laden beletten door condensatordruk 
16 UITVOEREN Drukverhouding hoog Ontladen of laden beletten door hoge drukverhouding 
17 UITVOEREN Compressor Vfd stroomsterkte hoog Ontladen of laden beletten door hoge vfd stroomsterkte 

LWT-fout 

Sequentieel 
inschakelen 

delta T 

Sequentieel 
uitschakelen 

delta T 

LWT actieve instelwaarde 

Afsluiten delta T Opstarten delta T 
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compressor 

 

6.3.4 Regeling ontdooien 
In de verwarmingsmodus, ontstaat onder bepaalde omstandigheden bevriezing op de 
luchtwarmtewisselaar. Deze bevriezing kan leiden tot een lagedrukalarm, minder verwarmingscapaciteit, 
lekken door schade aan de koperen buis of andere schade. Daarom moet wanneer de bevriezing een 
ontoelaatbaar niveau bereikt, het koelapparaat "Ontdooien" uitvoeren. 
In deze paragraaf worden drie soorten Ontdooi-regelingen beschreven, namelijk de "Uit cyclus 
ontdooien", "Omgekeerde cyclus ontdooien" en "Handmatig ontdooien". Als de  ontdooiregeling voor een 
circuit ingesteld is, is dit van toepassing op alle onderdelen, dus compressoren, ventilatoren, EXV, 4-weg 
klep en magneetkleppen. 
 

7 Alarm 

7.1 Apparaat alarm 

7.1.1 Omschrijvingen apparaat-alarmen 

Omschrijving Type 
Stopzetting 

[Shut 
down] 

Reset Opmerking 

Verlies fasespanning / GFP fout [Phase 
Volts loss / GFP fault] 

Storing Snel Auto 
 

Watertemperatuur bevriezen afsluiten Storing Snel Handmatig  

Waterstromingsverlies Storing Snel Handmatig 
Dit alarm kan geactiveerd zijn, ongeacht de 
status van het apparaat. Het is afhankelijk 
van de status van de pomp. 

Waterpomp vorstbescherming Fout - Auto 
Dit alarm kan alleen actief zijn als de status 
van het apparaat UIT is. 

Warmwaterbescherming waterpomp Fout - Auto 
Dit alarm kan alleen actief zijn als de status 
van het apparaat UIT is. 

Watertemperatuur omgekeerd [Water 
temp inverted] 

Storing Normaal Handmatig 
 

Lage buitenluchttemperatuur blokkering 
[Low OAT lock out] 

Fout / 
Waarschuwing 

Normaal Auto 
Unit AUTO…Fout 

Unit UIT…Waarschuwing 

Hoge AOT  
Storing / 

Waarschuwing 
Normaal Auto 

Apparaat AUTO…Storing 

Unit UIT…Waarschuwing 

Storing LWT sensor  Storing Snel Handmatig 
Dit alarm kan geactiveerd zijn, ongeacht de 
status van de unit. 

EWT sensor storing Storing Normaal Handmatig 
Dit alarm kan geactiveerd zijn, ongeacht de 
status van de unit. 

OAT sensor storing Storing Normaal Handmatig  

Noodstop Fout Snel Handmatig 
Dit alarm kan geactiveerd zijn, ongeacht de 
status van de unit. 

Extern alarm Storing Snel Handmatig 
Dit alarm kan geactiveerd zijn, ongeacht de 
status van de unit. 

Slechte invoer maximale vraag [Bad 
demand limit input] 

Waarschuwing - Auto 
 

Slecht wateruittredetemperatuur-
resetpunt [Bad LWT reset point] 

Waarschuwing - Auto 
 

Slechte aflezing stroom unit Waarschuwing - Auto  
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Slechte invoer flexibele 
stroombegrenzing 

Waarschuwing - Auto 
 

Koeler netwerk communicatiestoring 
[Chiller network communication failure] 

Waarschuwing - Auto 
Dit alarm kan geactiveerd zijn, ongeacht de 
status van de unit. 

 

7.1.2 Alarmen unitstoringen 

7.1.2.1 Verlies fasespanning / GFP fout 

[Doel] 
Controle van omgekeerde fase, gebrek aan fase en onevenwichtig voltage. 
 
[Trigger] 
PVM / GFP input is “laag” 
 
[Actie] 
Snelle stopzetting van alle werkende circuits 
 
[Reset] 
Auto reset wanneer PVM invoer hoog is of als het instelpunt PVM niet gelijk is aan één punt gedurende 
tenminste 5 seconden. 

7.1.2.2 Water bevriezen afsluiten [Water freeze shut down] 

[Doel] 
Het risico verminderen om de koeler te beschadigen omwille van het vriezen. 
 
[Trigger] 
EWT of LWT minder dan 2,8 °C  gedurende 5 seconden. 
 
[Actie] 
Snelle stopzetting van alle werkende circuits 
 
[Reset] 
Dit alarm kan handmatig worden beëindigd via het toetsenblok of via de BAS-signaal als de trigger-
omstandigheden niet meer bestaan. 
 

7.1.2.3 Waterstromingsverlies [Water flow loss] 

 [Doel] 
Het risico verminderen om de koeler te beschadigen omwille van het vriezen of een onstabiele toestand. 
 
[Trigger 1] 
Stromingsschakelaar geopend gedurende 15 seconden. 
 
[Trigger 2] 
Pomp draait, maar stromingsschakelaar gedurende 3 minuten geopend. 
 
[Actie] 
Snelle stopzetting van alle werkende circuits 
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[Reset] 
Dit alarm kan te allen tijde handmatig worden beëindigd via het toetsenblok of via de BAS-
besturingsopdracht alarm beëindigen. 
 
Als geactiveerd via trigger 1: 

Wanneer het alarm door deze trigger in werking wordt gezet, kan het de eerste twee keer op een 
dag automatisch resetten. De derde keer moet dit handmatig gebeuren. 
Voor de keren dat automatisch resetten wordt gebruikt, zal dit gebeuren wanneer de toestand 
van de verdamper weer UITVOEREN is. Dit betekent dat het alarm actief blijft terwijl de unit 
wacht op stroming. Daarna gaat het door het circulatiestromingsproces nadat stroming is 
gedetecteerd. Zodra de recirculatie voltooid is, gaat de waterpomp naar de Run-status, hetgeen 
het alarm zal beëindigen. Na drie voorvallen wordt het aantal voorvallen ge-reset en de cyclus 
start opnieuw als het handmatige alarm bij stromingsverlies beëindigd is. 

 

 
Als geactiveerd via trigger 2: 

Wanneer het alarm door deze trigger in werking is gezet, moet het altijd handmatig worden ge-
reset. 

 
  

Status pomp 

Alarm 

Stroomschakelaar 

In bedrijf 

Start 

UIT 

UIT 

Actief 

Open 

Gesloten 

Recirculatietijd verdamper 
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7.1.2.4 Vorstbescherming waterpomp 

[Doel] 
Vermijden dat het water bevriest. Wanneer de temperatuur van het water onder het onderstaande 
instelpunt, dan miet de pomp opgestart worden, ongeacht de werking van de koeler. 
 
[Trigger] 
 
EWT of LWT is lager is later dan de instelwaarde voor bevriezen van water  - 0,6 ° C wanneer het 
apparaat uitgeschakeld is. 
 
[Actie] 
Start pomp 
 
[Reset] 
Automatische beëindiging wanneer de trigger-omstandigheden niet langer bestaan. Tevens moet de 
pomp uitgeschakeld zijn. 

7.1.2.5 Warmwaterbescherming pomp 

[Doel] 
Het systeem veilig houden. Wanneer de temperatuur van het water boven de instelwaarde stijgt,  dan 
moet de pomp opgestart worden, ongeacht de werking van de koeler. 
 
[Trigger] 
 
EWT van LWT is meer dan 65°C als de pomp draait. 
 
[Actie] 
Pom stoppen 
 
[Reset] 
Automatische beëindiging wanneer de trigger-omstandigheden niet langer bestaan. Ook kan de pomp 
indien nodig worden ingeschakeld. 

7.1.2.6 Watertemperatuur omgekeerd [Water temp inverted] 

[Doel] 
Het opsporen van een fout in de bedrading. De wateruittredetemperatuur-controle correct in werking 
houden. 
 
[Trigger] 
 
De watertemperatuur is omgekeerd ten opzichte van de verwachting. 
 
[Actie] 
Reguliere stopzetting (afzuiging) van alle werkende circuits 
 
[Reset] 
Dit alarm kan handmatig worden beëindigd via het toetsenblok of via de BAS-besturingsopdracht als de 
trigger-omstandigheden niet meer bestaan. 
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7.1.2.7 Lage buitenluchttemperatuur blokkering [Low OAT lock out] 

Bij dit alarm dienen twee verschillende acties ondernomen te worden, afhankelijk van de triggers. De 
instelpunten variëren op basis van de configuratie van de VFD-ventilator en de werkingsmodus van het 
circuit. 
 
[Doel] 
Vermijden dat de unit werkt buiten het werkingsbereik. 
 
[Alarmtype] 
Trigger1 --- Storing 
Trigger2 --- Waarschuwing 
 
[Trigger 1] 
OAT (buitentemperatuur) is gedurende 20 minuten, met werkend apparaat, lager dan de instelwaarde 
blokkering door lage OAT. 
 
[Trigger 2] 
OAT is gedurende 5 seconden, met apparaat uit, minder dan de instelwaarde blokkering door lage OAT. 
Dit alarm zou niet geactiveerd moeten worden als OAT buiten bereik is. 
 
[Actie] 
Als geactiveerd via trigger 1: 

Reguliere stopzetting van alle circuits die in bedrijf zijn als storing 
Als geactiveerd via trigger 2: 

Geen toestemming om te starten (Waarschuwing) 
 
[Reset] 
Automatisch wissen wanneer OAT hoger wordt instelwaarde blokkering door lage OAT +2.5°C 
 

7.1.2.8 Blokkering door hoge OAT 

Bij dit alarm dienen twee verschillende acties ondernomen te worden, afhankelijk van de triggers. Dit 
alarm kan alleen actief zijn als de het koelapparaat in de verwarmingsmodus werkt. 
 
[Doel] 
Vermijden dat de unit werkt buiten het werkingsbereik. 
 
[Alarmtype] 
Trigger1 --- Storing 
Trigger2 --- Waarschuwing 
 
[Trigger 1] 
 
OAT (buitentemperatuur) is gedurende 20 minuten, met apparaat werkend in de verwarmingsmodus, 
hoger dan de instelwaarde blokkering door lage hoge AT. 
 
[Trigger 2] 
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OAT (buitentemperatuur) is gedurende 5 seconden, met apparaat uit in verwamingsmodus, hoger dan de 
instelwaarde blokkering door lage hoge AT. 
 
[Actie] 
Als geactiveerd via trigger 1: 

Reguliere stopzetting van alle circuits die in bedrijf zijn als storing 
Als geactiveerd via trigger 2: 

Geen toestemming om te starten (Waarschuwing) 
 
[Reset] 
Automatische beëindiging wanneer de buitenluchttemperatuur > Instelpunt blokkering hoge 
buitenluchttemperatuur - 2.5°C. 
 

7.1.2.9 Fout LWT sensor 

 [Bereik] 
Minimum = -40 ° C, maximum = 100 ° C 
 
[Trigger] 
 
Buiten bereik gedurende 1 seconde 
 
[Actie] 
Snelle stopzetting van alle werkende circuits 
 
[Reset] 
Dit alarm kan handmatig gewist worden via het toetsenblok of via de BAS-besturingsopdracht als de 
sensor weer gedurende 5 seconden binnen bereik is. 

7.1.2.10 Waterinvoertemperatuur sensor storing 

 [Bereik] 
Minimum = -40 ° C, maximum = 100 ° C 
 
[Trigger] 
 
Buiten bereik gedurende 1 seconde 
 
[Actie] 
Snelle stopzetting van alle werkende circuits 
 
[Reset] 
Dit alarm kan handmatig gewist worden via het toetsenblok of via de BAS-besturingsopdracht als de 
sensor weer gedurende 5 seconden binnen bereik is. 
 

7.1.2.11 Buitenluchttemperatuur sensor storing 

[Bereik] 
Minimum = -40°C, Maximum = 70°C 
 
[Trigger] 
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Buiten bereik gedurende 1 seconde 
 
[Actie] 
Reguliere stopzetting van alle circuits die in bedrijf zijn 
 
[Reset] 
Dit alarm kan handmatig gewist worden via het toetsenblok of via de BAS-besturingsopdracht als de 
sensor weer binnen bereik is. 

7.1.2.12 Noodstop 

 [Trigger] 
Noodstopschakelaar ingeschakeld. 
 
[Actie] 
Snelle stopzetting van alle werkende circuits 
 
[Reset] 
Dit alarm kan handmatig gewist worden via het toetsenblok of via de BAS-besturingsopdracht als de 
noodstopschakelaar niet ingeschakeld is. 

7.1.2.13 Extern alarm 

 [Trigger] 
Input extern alarm is geopend gedurende 5 seconden 
 
[Actie] 
Snelle stopzetting van alle werkende circuits 
 
[Reset] 
Dit alarm kan handmatig worden beëindigd via het toetsenblok of via de BAS-besturingsopdracht als de 
trigger-omstandigheden niet meer bestaan. 

7.1.3 Unit waarschuwingen 

7.1.3.1 Slechte invoer maximale vraag [Bad demand limit input] 

[Trigger] 
 
Input maximale vraag buiten bereik (bereik: 4-20 mA) gedurende 1 seconde wanneer Maximale vraag 
ingeschakeld is. 
 
[Actie] 
De maximale vraag negeren. 
 
[Reset] 
Automatische beëindiging wanneer de maximale vraag uitgeschakeld is of wanneer de invoerwaarde van 
de maximale vraag terug binnen bereik is gedurende 5 seconden. 

7.1.3.2 Slecht wateruittredetemperatuur-resetpunt [Bad LWT reset point] 

[Trigger] 
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Input wateruittredetemperatuur herstel buiten bereik (bereik: 4-20 mA) gedurende 1 seconde wanneer 
LWT resetinstelling = 4-20 mA 
 
[Actie] 
Wateruittredetemperatuur herstel negeren. 
 
[Reset] 
Automatische beëindiging wanneer de wateruittredetemperatuur reset-instelling binnen 4-20MA ligt of 
wanneer de wateruittredetemperatuur reset invoer terug binnen bereik is gedurende 5 seconden. 

7.1.3.3 Slechte aflezing stroom unit 

[Trigger] 
Stroombegrenzing buiten bereik (bereik: 4-20 mA) gedurende 1 seconde wanneer inschakelen digitale 
invoer stroombegrenzing gesloten is en type Stroombegrenzing ingesteld is op  CT (4-20 mA) 
 
[Actie] 
De stroomlimiet negeren. 
 
[Reset] 
Automatisch wissen als de trigger-omstandigheden gedurende 5 seconden niet meer aanwezig zijn. 

7.1.3.4 Slechte invoer flexibele stroombegrenzing 

[Trigger] 
Invoer flexibele stroombegrenzing buiten bereik (bereik: 4-20 mA) gedurende 1 seconde wanneer 
inschakelen digitale invoer stroombegrenzing gesloten is en de instelwaarde flexibele stroombegrenzing 
ingesteld is op 'Inschakelen'.  
 
[Actie] 
Invoer flexibele stroombegrenzing negeren. Regeling stroombegrenzing is nog steeds actief met 
instelwaarde stroombegrenzing. 
 
[Reset] 
Automatisch wissen als de trigger-omstandigheden gedurende 5 seconden niet meer aanwezig zijn. 

7.1.3.5 Koeler netwerk communicatiestoring [Chiller network communication failure] 

[Trigger] 
Fout proces bus communicatie gedurende 30 seconden als instelwaarde netwerk Koelapparaat ingesteld 
is op inschakelen. 
 
[Actie] 
Varieert op basis van de Master/Slave-instelling. 
Voor de Master-unit 

Als de unit nog steeds in verbinding staat met ten minste één slave, dan moet de unit werken als 
een netwerk. Anders moet de unit stand-alone werken. 

Voor de Slave-unit 
Als de unit nog steeds in verbinding staat met de master, dan moet de unit werken als een 
netwerk. Anders moet de unit stand-alone werken. 

 
[Reset] 
Automatisch wissen als de trigger-omstandigheden gedurende 5 seconden niet meer aanwezig zijn.  
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7.2 Circuitalarm 

7.2.1 Omschrijvingen circuitalarm 

Omschrijving Type 
Stopzetting 

[Shut 
down] 

Reset Opmerking 

Hoge temperatuur persopening Fout Snel Handmatig  
Mechanische hogedrukschakelaar Storing Snel Handmatig Geactiveerd ongeacht status compressor 
Hoge condensordruk afsluiten [High 
Cond Pr shut down] 

Storing Snel Handmatig 
 

lage verdamperdruk afsluiten [Low Evap 
Pr shut down] 

Storing Snel Handmatig 
 

Lage temperatuur verdampingsgas Fout Snel Handmatig  
Afsluiten hoge drukverhouding Fout Snel Handmatig  
Meerder keren lage druk versch. 
afsluiten 

Fout Snel Handmatig 
 

Geen drukverandering na opstarten [No 
pressure change after start] 

Storing Snel Handmatig 
 

Sensorstoring condensordruk [Cond Pr 
sensor fault] 

Storing Snel Handmatig 
 

Sensorstoring verdamperdruk [Evap Pr 
sensor fault] 

Storing Snel Handmatig 
 

Fout temp. sensor ontdooiingsinrichting  
Fout / 

Waarschuwing 
Normaal Handmatig 

Verwarmen…Fout 
Koelen…Waarschuwing 

Storing temperatuursensor afzuiging 
[Suct temp sensor fault] 

Storing Snel Handmatig 
 

Fout temp. sensor verdampingsgas Waarschuwing - Auto  
ACS MB communicatiestoring Fout Snel Auto  
Modbus communicatiestoring Fout Snel Auto  
Externe I/O communicatiestoring Fout Snel Auto  
Geen druk bij start Waarschuwing - Handmatig  
Hoge condensatordruk bij start Waarschuwing - Auto  

 
 

7.2.2 Gedetailleerde circuitalarmen 

7.2.2.1 Hoge temperatuur persopening 

[Doel] 
Voorkom schade aan de compressor (verslechterde olie, hoge schommeling van metaal, motor). 
 
[Triggers, acties en resets] 
Het Circuit gaat in snelle stopzetting wanneer de temperatuur van de perspoort hoger wordt dan de 
limiet.  Het Circuit gaat in ontladen of sequentie laden beletten voordat het de limiet overschrijdt. 
Uitschakelen vereist handmatige reset. Ontladen of beladen beletten wordt automatisch gereset wanneer 
de omstandigheden hersteld zijn. 
 

7.2.2.2 Mechanische hogedrukschakelaar 

[Doel] 
Vermijden dat het circuit gebruikt wordt met een drukwaarde die hoger is dan de bedoelde drukwaarde. 



                                                                                                          D-EOMHP00706-14NL - 51/78 

 
[Trigger] 
Digitale invoer hogedrukschakelaar is geopend 
 
[Actie] 
Snelle afsluiting van het circuit 
 
[Reset] 
Dit alarm kan handmatig gewist worden via het toetsenblok als de ingang van de hogedrukschakelaar 
gesloten is. 

7.2.2.3 Uitschakelen hoge condensordruk 

[Doel] 
Vermijden dat het HPS-storingsalarm van het circuit wordt geactiveerd. 
 
[Triggers, acties en resets] 
Het Circuit gaat in snelle stopzetting wanneer de condensordruk hoger wordt dan de limiet. Het Circuit 
gaat in ontladen of sequentie laden beletten voordat het de limiet overschrijdt. Uitschakelen vereist 
handmatige reset. Ontladen of beladen beletten wordt automatisch gereset wanneer de omstandigheden 
hersteld zijn. 
 

7.2.2.4 Uitschakeling lage verdamperdruk 

[Doel] 
Het beschermen van de compressor in het geval dat de hoeveelheid koudemiddel laag is of de koelleiding 
door bepaalde problemen gesloten is. Dit alarm kan werken in verwarmingsmodus. In geval van 
koelmodus, kan "Alarm lage temperatuur verdampingsgas geactiveerd worden voorafgaand aan dit 
alarm. 
 
[Alarmtype] 
Fout 
 
[Triggers, acties en resets] 
 
Het Circuit gaat in snelle stopzetting wanneer de verdamperdruk lager wordt dan de limiet.  Het Circuit 
gaat in ontladen of sequentie laden beletten voordat het onder de limiet gaat. Uitschakelen vereist 
handmatige reset. Ontlasten of belasting belemmeren wordt automatisch gereset wanneer de 
omstandigheden hersteld zijn. 
 

7.2.2.5 Uitschakeling Lage temperatuur verdampingsgas bevriezing 

[Trigger] 
De temperatuur van het verdampingsgas is lager dan de limiet wanneer het Circuit de koelcyclus uitvoert. 
 
[Alarmtype] 
Fout 
 
[Actie] 
Snelle afsluiting van het lopende circuit. 
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[Reset] 
Dit alarm kan handmatig worden beëindigd via het toetsenblok of via de BAS-signaal als de trigger-
omstandigheid niet meer bestaat. 
 

7.2.2.6 Uitschakeling hoge drukverhouding 

[Doel] 
Beschermen schuivende onderdelen van de compressor. 
 
[Alarmtype] 
Fout 
 
[Triggers, acties en resets] 
Het Circuit gaat in snelle stopzetting wanneer de drukverhouding hoger wordt dan de limiet. Het Circuit 
gaat in ontladen of sequentie laden beletten voordat het de limiet overschrijdt. Uitschakelen vereist 
handmatige reset. Ontladen of sequentie laden beletten wordt automatisch gereset wanneer de 
omstandigheden hersteld zijn. 
 

7.2.2.7 Uitschakeling/bescherming lagedrukverschil 

[Doel] 
• Voorkomen probleem met olietoevoer 
• Voorkom schade schuivende onderdelen van de compressor als gevolg van overdruk. 
 
[Alarmtype] 
Fout 
 
[Triggers, acties en resets] 
 
Het Circuit gaat in snelle stopzetting wanneer de drukverhouding of het drukveschil lager wordt dan de 
limiet. Het Circuit past de EXV-positie aan voordat het onder de limiet daalt. In geval van meerdere 
uitschakelingen binnen een bepaalde tijd is handmatige reset vereist. Uitschakeling, ontladen of laden 
beletten wordt automatisch gereset wanneer de omstandigheden hersteld zijn. 
 

7.2.2.8 Uitschakeling stroomstoot inverter 

[Doel] 
Vermijden alarm stroomstoot inverter 
 
[Alarmtype] 
Compressorstoring 
 
[Triggers, acties en resets] 
De compressor gaat in snelle stopzetting wanneer de motorstroom hoger wordt dan de limiet. Het Circuit 
gaat in ontladen of sequentie laden beletten voordat het de limiet overschrijdt. Uitschakelen vereist 
handmatige reset. Ontlasten of belasting belemmeren wordt automatisch gereset wanneer de 
omstandigheden hersteld zijn. 
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7.2.2.9 Geen drukverandering na opstarten [No pressure change after start] 

[Trigger] 
De verandering van zowel verdamperdruk als condensordruk is minder dan verwacht.  
 
[Actie] 
Snelle stopzetting circuit 
 
[Reset] 
Dit alarm kan op elk moment handmatig worden gewist via de BAS-besturingsopdracht. 
 

7.2.2.10 Storing sensor condensordruk 

[Trigger] 
Buiten bereik gedurende 1 seconde 
 
[Actie] 
Snelle stopzetting circuit 
 
[Reset] 
Dit alarm kan handmatig gewist worden via het toetsenblok of via de BAS-besturingsopdracht als de 
sensor weer gedurende 5 seconden binnen bereik is. 

7.2.2.11 Storing sensor verdamperdruk 

[Trigger] 
Buiten bereik gedurende 1 seconde 
 
[Actie] 
Snelle stopzetting circuit 
 
[Reset] 
Dit alarm kan handmatig gewist worden via het toetsenblok of via de BAS-besturingsopdracht als de 
sensor weer gedurende 5 seconden binnen bereik is. 
 

7.2.2.12 Storing sensor temperatuur ontdooiingsinrichting 

[Trigger 1] 
Buiten bereik gedurende 1 seconde wanneer het Circuit de koelcyclus uitvoert 
 
[Trigger 2] 
Buiten bereik gedurende 1 seconde wanneer het Circuit de verwarmingscyclus uitvoert 
 
[Actie] 
Als geactiveerd via trigger 1: 

Geen (Alleen waarschuwing) 
Als geactiveerd via trigger 2: 

Snelle stopzetting circuit 
 
[Reset] 
Als geactiveerd via trigger 1: 

Automatisch wissen als de sensor gedurende 5 seconden weer binnen bereik is. 
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Als geactiveerd via trigger 2: 
Dit alarm kan handmatig gewist worden via het toetsenblok of via de BAS-besturingsopdracht als 
de sensor weer gedurende 5 seconden binnen bereik is. 

7.2.2.13 Storing sensor aanzuigtemperatuur 

[Trigger] 
Buiten bereik gedurende 1 seconde 
 
[Actie] 
Snelle stopzetting circuit 
 
[Reset] 
Dit alarm kan handmatig gewist worden via het toetsenblok of via de BAS-besturingsopdracht als de 
sensor weer gedurende 5 seconden binnen bereik is. 

7.2.2.14 Storing sensor temperatuur verdampergas 

[Trigger] 
Buiten bereik gedurende 1 seconde 
 
[Actie] 
Geen (Alleen waarschuwing) 
 
[Reset] 
Automatisch wissen als de sensor gedurende 5 seconden weer binnen bereik is. 
 

7.2.2.15 Geen druk bij start 

[Doel] 
Voorkomen dat het circuit werkt met minder koudemiddel of gesloten handmatige kleppen. 
 
[Alarmtype] 
Waarschuwing 
 
[Trigger] 
De waarden van Condensordruk of Verdamperdruk zijn minder dan verwachte wanneer het circuit klaar 
is om te starten. 
 
[Actie] 
Geen toestemming om te starten. 
 
[Reset] 
Dit alarm kan handmatig worden beëindigd via het toetsenblok of via het BAS-signaal als de trigger-
omstandigheden niet meer bestaan. 

7.2.2.16 Hoge condensatordruk bij start 

[Alarmtype] 
Waarschuwing 
 
[Trigger] 
De condensordruk is hoger dan de limiet wanneer het circuit gereed is om te starten. 
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[Actie] 
Geen 
 
[Reset] 
Automatisch wissen als de condensordruk lager is dan de limiet. 
 

7.3 Compressor alarm 
Tenzij anders vermeld zou het compressor alarmniet geactiveerd moeten worden als de status van de 
compressor UIT is. 

7.3.1 Beschrijving compressor alarm 

Beschrijving Type 
Stopzetting 
[Shut down] 

Reset Opmerking 

Meerdere keren Hoge persgastemperatuur Fout Snel Handmatig  
Hoge temperatuur compressorbehuizing Fout Snel Handmatig  
Uitschakeling stroomstoot inverter Fout Snel Handmatig  
Onbalans inverterstroom Fout Snel Handmatig  
Inverter alarm Fout Snel Handmatig  
Storing sensor perstemperatuur Fout Snel Handmatig  
Sensorstoring temperatuur verdampergas Fout Snel Handmatig  

 

7.3.2 Gedetailleerd compressor alarm 

7.3.2.1 Hoge temperatuur persgas 

[Doel] 
Ter bescherming van de compressor 
 
[Trigger] 
Persgastemperatuur is hoger is dan de grenswaarde. 
 
[Actie] 
Compressor dient Snelle uitschakeling als gebeurtenis te nemen. Als dit echter drie keer binnen een week 
op dezelfde compressor gebeurt wordt het een alarm. 
 
[Reset] 
Dit alarm kan handmatig worden beëindigd via het toetsenblok of via het BAS-signaal als de trigger-
omstandigheden niet meer bestaan. 
 

7.3.2.2 Hoge temperatuur compressorbehuizing 

[Doel] 
Ter bescherming van de compressor 
 
[Trigger] 
Temperatuur compressorbehuizing is hoger dan de grenswaarde. 
 
[Actie] 
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Snelle uitschakeling van compressor 
 
[Reset] 
Dit alarm kan handmatig worden beëindigd via het toetsenblok of via het BAS-signaal als de trigger-
omstandigheden niet meer bestaan. 

7.3.2.3 Uitschakeling stroomstoot inverter 

Zie Uitschakeling stroomstoot inverter /ontlasten / belasting belemmeren in circuit alarm. 

7.3.2.4 Onbalans inverterstroom 

[Trigger] 
De stroom van een motor is extreem hoger dan de stroom van andere motoren.     
 
Opmerking: "INV stroom" gebruik INV secundaire stroom. 
 
[Actie] 
Snelle stopzetting van compressor 
 
[Reset] 
Dit alarm kan op elk moment handmatig worden gewist via de BAS-besturingsopdracht als de 
compressor uit is. 
 

7.3.2.5 Inverter alarm 

[Alarmlijst inverter] 
Foutcode Beschrijving Opmerking 

E5 Motorvergrendeling compressor  
L0 Inverter systeemfout  
L4 Temperatuur vin inverter hoog  
L5 Compressormotor inverter aarding of kortsluiting  
L8 Stroomstoot inverter  
L9 Opstartfout  
P1 Onbalans voedingsspanning  
P4 Storing sensor temperatuur invertervin  
PJ Probleem installatie model  
U1 Fase omkeren, fase openen  
U2 Stroomvoorziening onvoldoende  

 
[Actie] 
Snelle stopzetting van compressor 
 
[Reset] 
Dit alarm kan handmatig worden beëindigd via het toetsenblok of via de BAS-besturingsopdracht als INV 
niet langer stoppen vereist. 

7.3.2.6 Storing sensor perstemperatuur 

[Trigger] 
Buiten bereik gedurende 1 seconde 
 
[Actie] 
Snelle stopzetting van compressor 
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[Reset] 
Dit alarm kan handmatig gewist worden via het toetsenblok of via de BAS-besturingsopdracht als de 
sensor weer gedurende 5 seconden binnen bereik is. 
 

7.3.2.7 Storing sensor temperatuur compressorbehuizing 

[Trigger] 
Buiten bereik gedurende 1 seconde 
 
[Actie] 
Snelle stopzetting van compressor 
 
[Reset] 
Dit alarm kan handmatig gewist worden via het toetsenblok of via de BAS-besturingsopdracht als de 
sensor weer gedurende 5 seconden binnen bereik is. 
 

7.3.3 Uitschakelen compressor voor olietoevoer 
Als het compressoralarm geactiveerd is, moeten een aantal andere werkende compressoren in het circuit 
stopgezet worden in verband met oliebeheer. Op de onderstaande lijst wordt vermeld welke compressor 
stopgezet moet worden wanneer het compressoralarm actief is. 
 
Compressor nr. in 

alarm 

Aantal compressoren per circuit 

3 4 5 6 

nr. 1 alarm Stopzetten circuit Stopzetten circuit Stopzetten circuit Stopzetten circuit 

nr. 2 alarm Alleen nr. 2  uit Alleen nr. 2  uit Alleen nr. 2  uit Alleen nr. 2  uit 

nr. 3 alarm Nr. 2 en nr. 3 uit Nr. 2 en nr. 3 uit Nr. 2 en nr. 3 uit Nr. 2 en nr. 3 uit 

nr. 4 alarm - Stopzetten circuit Stopzetten circuit Nr. 2, 3 en 4 uit 

nr. 5 alarm - - Stopzetten circuit Stopzetten circuit 

nr. 6 alarm - - - Stopzetten circuit 

 
 

8 Optionele functie 

8.1 Koelen met ijs-modus [Ice mode] 

8.1.1 Instelling apparaat 
De apparaatmodus moet ingesteld worden op de modus Koelen met ijs Als de modus tijdens werking 
gewijzigd wordt, zal het koelapparaat direct stoppen en vervolgens opnieuw starten in de gewenste 
modus. 

8.1.2 Werking in ijsmodus 
Het apparaat kan alleen starten in IJsmodus als de apparaatmodus ijsmodus is, er genoeg belasting is en 
de vertragingstimer gewist is. Hieronder zijn de speciale functies van IJsmodus vermeld. De andere 
besturingsopdrachten zijn identiek aan de standaardwerking. 
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8.1.2.1 Capaciteitsregeling 

De opladen-timer van de ijsmodus is 1 minuut constant. Totdat de LWT-fout negatief wordt, zou het 
apparaat moeten lopen. 

 

8.1.2.2 Vertragingstimer IJsmodus 

Een regelbare start-tot-start ijs-vertragingstijd  beperkt de frequentie waarmee de koudwatermachine  in 
de IJs-modus opstart. De timer start wanneer de eerste compressor start, als de unit in ijs-modus is. Als 
deze timer actieve is, kan de koudwatermachine niet opnieuw in de IJs-modus starten. De vertragingstijd 
is regelbaar per gebruiker. The ijs-vertragingstijd-timer kan handmatig worden beëindigd om opnieuw 
op te starten in de ijs-modus. Er is een specifiek instelpunt beschikbaar om de vertraging in de ijs-modus 
te beëindigen. Daarnaast kunt u de controller aanzetten om de vertraging in de ijs-modus te beëindigen. 

8.1.2.3 Masker 

EWT afnamesnelheid capaciteitsregeling zal in de IJsmodus genegeerd worden. 
 

8.2 Geluidbeperkingsmodus 

8.2.1 Instelling apparaat 
Voor geluidsbeperking moet de Instelwaarde geluidsbeperking altijd op "activeren" ingesteld zijn. Als 
deze waarde ingesteld is op "uitgeschakeld", kan de geluidsbeperking nooit actief zijn. 

8.2.2 Werking geluidsbeperking 
Aangenomen dat deze functionaliteit ingeschakeld is, zijn er twee manieren waarop de geluidsbeperking 
geactiveerd kan worden. Een manier is dat de kloktijd van de UC tussen de starttijd en eindtijd van de 
Geluidsbeperking ligt. Een andere manier is dat de instelwaarde Regelbron ingesteld is op netwerk, en de 
BAS-besturingopdracht "ingeschakeld" is. Als Geluidsbeperking geactiveerd wordt tijdens normaal 
bedrijf, zal het apparaat uitgeschakeld worden en weer herstarten in de Geluidsbeperking-modus. 

LWT-fout 

Tijd 

Capaciteit 
apparaat 

Tijd 

Timer opladen 1 
minuut constant 

0 

Opstarten delta T 

Ga naar afzuigen als de LWT 
overeenstemt met de actieve 
instelwaarde. 
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8.2.3 LWT reset 
Wanneer geluidsbeperking geactiveerd is, wordt de Maximale Reset toegepast op het instelpunt voor 
wateruittredetemperatuur [LWT]. Echter, wanneer een Reset-type is geselecteerd, dan wordt dat Reset-
type gebruikt i.p.v. de maximale Reset. 

8.2.4 Ventilatorregeling doelstelling 

8.2.4.1 In de koelcyclus 

De verzadigingsdoelstelling van de condensator voor elk circuit door de afwijking (offset) in de 
geluidsbeperkingdoelstelling van de condensator [Noise Reduction Condenser Target Offset]. 
 
 Verz.doel.van de condensator met geluidsbeperking = Verz. doel. cond. + Afwijking 

8.2.4.2 In de verwarmingscyclus 

De verzadigingsdoelstelling van de verdamper voor elk circuit door de afwijking (offset) in de 
geluidsbeperkingdoelstelling van de verdamper [Noise Reduction Condenser Target Offset]. 
 
 Verz.doel.van de verdamper met geluidsbeperking = Verz. doel. verd. + Afwijking 
 

8.3 Regeling stroombegrenzing apparaat 

8.3.1 Instelling apparaat 
De regeling stroombegrenzing apparaat mag alleen ingeschakeld zijn als de digitale ingang inschakelen 
stroombegrenzing gesloten is en de Instelwaarde stroombegrenzing geactiveerd is. Als de regeling 
ingeschakeld is, moeten de instelwaarden voor 'Type stroombegrenzing' 'Stroom bij 20mA' en 
'Stroombegrenzing'  voor elk apparaat ingesteld worden. 

Type 
stroommbegrenzing 

Stroom bij 
20mA 

Stroombegrenzing Beschrijving 

INV N/R 
Een bepaalde 
waarde moet 
ingesteld worden. 

De stroom van het apparaat wordt begrensd door de inverter 
primaire stroom en de geschatte stroom ventilatoren. Er is geen 
aanvullende inrichting voor stroommeting, zoals een CT nodig. 

CT 
(4-20mA) 

Een 
bepaalde 
waarde 
moet 
ingesteld 
worden. 

Een bepaalde 
waarde moet 
ingesteld worden. 

De stroom van het apparaat wordt beperkt door een analoge 
ingang van CT. 

 
Deze regeling kan tijdens normaal bedrijf ingeschakeld worden zonder dat stopzetten nodig is. 

8.3.2 Huidige stroombegrenzing 

8.3.2.1 Berekening stroom apparaat 

• Als ‘Type stroombegrenzing’ ingesteld is op INV: 
Zie hoofdstuk 4, "Berekeningen" 
 
• Al ‘Type stroombegrenzing’ ingesteld is op  CT (4-20mA): 
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De stroom van het apparaat wordt berekend op basis van de 4-20mA input, die een signaal ontvangt van 
een extern apparaat en de instelwaarde 'Stroom bij 20mA'. 
 

 
 

8.3.2.2 Capaciteitsregeling met stroombegrenzing 

De stroombegrenzing gebruikt een dode band op de feitelijke limietwaarde, zodat de toename van de 
capaciteit van de unit niet is toegestaan in deze dode band Als de stroom van het apparaat boven de dode 
zone komt, wordt de capaciteit verminderd totdat deze zich weer binnen de dode band bevindt. De dode 
band van de stroombegrenzing is 5% van de stroombegrenzing. 

8.3.3 Stroomregeling apparaat tijdens ontdooien 
De capaciteitsregeling van een circuit tijdens ontdooien mag door deze functie niet beperkt worden. Met 
andere woorden, als het apparaat dubbele circuits heeft wordt deze functie uitgevoerd door het circuit 
dat geen ontdooien uitvoert. 
 

8.4 Regeling flexibele stroombegrenzing 
Deze regeling is optioneel. Deze regeling vereist een extra uitbreidingsmodule (POL965 adres 21) voor 
het gebruik van de analoge ingang. 

8.4.1 Instelling apparaat 
De regeling van de flexibele stroombegrenzing mag alleen ingeschakeld zijn als de digitale ingang 
inschakelen stroombegrenzing gesloten is en de Instelwaarde stroombegrenzing geactiveerd is. Deze 
regeling kan tijdens normaal bedrijf ingeschakeld worden zonder dat stopzetten nodig is. 

8.4.2 Aanpassing stroombegrenzing 
Als een analoge ingang gebruikt wordt kan de stroombegrenzing aangepast worden. De feitelijke 
stroombegrenzing wordt bepaald door de volgende vergelijking. 
 
 Feitelijke stroombegrenzing = Instelwaarde stroombegrenzing x Vermindering van 
stroombegrenzing 
 

Berekende stroom (A) 

Analoge ingang (mA) 

Stroom bij 
20mA 

0 

4mA 20mA 
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De dode band van de capaciteitsregeling van  de stroombegrenzing zal echter niet verminderd worden, 
zelfs wanneer de stroombegrenzing verminderd wordt. Deze is altijd 5% van de instelwaarde 
stroombegrenzing op HMI.  

8.5 4-20mA Regeling maximale vraag 

8.5.1 Instelling apparaat 
De regeling van de Maximale vraag wordt alleen ingeschakeld als de instelwaarde voor 'Maximale vraag' 
ingesteld is op AAN. Deze regeling kan tijdens normaal bedrijf ingeschakeld worden zonder dat 
stopzetten nodig is. 

8.5.2 Regeling maximale vraag 

8.5.2.1 Berekening grenswaarde capaciteit 

De maximum capaciteit van het apparaat kan worden begrensd met een 4 tot 20mA signaal op de analoge 
input maximale vraag [Demand Limit] op de HMI. Omdat het signaal varieert van 0% tot 100%, wijzigt de 
maximum capaciteit van het apparaat van 0% tot 100%. 
 

 
 

8.5.2.2 Capaciteitsregeling met maximale vraag 

De grenswaarden van de capaciteit van het apparaat kunnen gebruikt worden om de totale capaciteit van 
het apparaat te begrenzen voor de modi koelen, koelen met glycol, verwarmen of verwarmen met glycol.  

Maximale capaciteit (%) 

Analoge ingang (mA) 

100% 

0% 

4mA 20mA 

Vermindering stroombegrenzing (%) 

Analoge ingang (mA) 

100% 

0% 

4mA 20mA 
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De capaciteit van het apparaat wordt aangepast zoals benodigd om aan deze limiet te voldoen, m.u.v. de 
laatste compressor die in bedrijf is. Deze kan niet kan worden uitgeschakeld om te voldoen aan een limiet 
die lager is dan de minimumcapaciteit van de unit.  

8.5.2.3 Meerdere grenswaarden capaciteit 

Er kunnen tegelijkertijd meerdere limieten van kracht zijn. De laagste limiet wordt altijd gebruikt bij de 
capaciteitsregeling van de unit. Zachte belading [soft load], maximale vraag[demand limit], en netwerk-
limiet gebruiken een dode zone rond de feitelijke grenswaarden, zodat de toename van de capaciteit van 
de unit niet is toegestaan in deze dode band. Als de capaciteit van het apparaat boven de dode band komt, 
wordt de capaciteit verminderd totdat deze zich weer binnen de dode band bevindt. 
Nu zal het bereik van de dode band gewijzigd worden op basis van het aantal circuits. 
 

Aantal circuits 
Dode band voor regeling capaciteitsbegrenzing 

Maximale vraag Netwerkbegrenzing Zachte belading 
1 7% 7% 7% 
2 5% 5% 5% 

 

8.5.3 Regeling maximale vraag tijdens ontdooien  
Deze functie wordt tijdens het ontdooien genegeerd. 
 

8.6 Regeling netwerklimiet 

8.6.1 Instelling apparaat  
De regeling van de Netwerklimiet wordt alleen ingeschakeld als de instelwaarde voor 'Maximale vraag' 
ingesteld is op AAN. Deze regeling kan tijdens normaal bedrijf ingeschakeld worden zonder dat 
stopzetten nodig is. 

8.6.2 Regeling netwerklimiet  
De maximale capaciteit van het apparaat kan beperkt worden door het signaal dat ontvangen wordt via 
de BAS-interface op de UC. Omdat het signaal varieert van 0% tot 100%, wijzigt de maximum capaciteit 
van het apparaat van 0% tot 100%. De capaciteitsregeling is gelijk aan de regeling maximale vraag. 

8.6.3 Regeling netwerklimiet tijdens ontdooien. 
Deze functie wordt tijdens het ontdooien genegeerd. 
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8.7 Regeling zachte belading 

8.7.1 Instelling apparaat 
zachte belading [Soft Loading] is een te configureren functie die wordt gebruikt om de capaciteit van de 
unit gedurende een bepaalde tijd op te voeren. De instelpunten die deze functie regelen zijn: 
1) Zachte belading – (AAN/UIT) 
2) Begrenzing begincapaciteit – (Apparaat %) 
3) Opvoeren zachte belading – (seconden) 
Deze regeling kan tijdens normaal bedrijf ingeschakeld worden. Maar deze regeling zal bij de volgende 
keer starten wel ingeschakeld zijn. 

8.7.2 Regeling zachte belading   
De Zachte beladingseenheid limiet[Soft Load Unit Limit] verhoogt lineair vanaf het instelpunt limiet 
begincapaciteit [Begin Capacity Limit] tot 100% gedurende de tijd die bij het instelpunt Opvoeren door 
Zachte Belading [Soft Load Ramp] is ingesteld. 
Als de optie is uitgeschakeld, wordt de limiet zachte belading ingesteld op 100%.  

8.7.3 Regeling zachte belading met 56tpm start 
Als de 56tpm start vereist is, zal de begrenzing van de begincapaciteit genegeerd worden. In dit geval 
stijgt de Zachte beladingseenheid limiet lineair van 56rpm tot 100% tijdens de Opvoertijd zachte 
belading. Zie voor "56tpm start", de paragraaf compressorregeling. 

8.7.4 Regeling zachte belading tijdens ontdooien 
Deze functie wordt tijdens het ontdooien genegeerd. 
 

8.8 Ventilator VFD regeling 

8.8.1 Instelling apparaat 
De ventilator VFD mag alleen worden ingeschakeld wanneer de configuratie Ventilator VFD ingesteld is 
op inschakelen. 

8.8.2 Ventilatorregeling met VFD 
De condensatordruk of verdamperdruk wordt bereikt door gebruik te maken van een optionele 
frequentiegerelde motor [VFD] op de eerste ventilator. Deze frequentiegerelde motor varieert de snelheid 
van de ventilator zodat de verzadigingstemperatuur van de condensator uitkomt op een 
doelstellingswaarde. 
 

8.9 Magneetventiel vloeistofleiding 

8.9.1 Instelling apparaat 
Als het apparaat voorzien is van een vloeistofleiding moet de instelling van het magneetventiel ingesteld 
zijn op inschakelen. 
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8.9.2 Regeling magneetventiel vloeistofleiding 
Het magneetventiel van de vloeistofleiding moet gesloten zijn wanneer de status van het circuit uit is. Zo 
niet, moet het magneetventiel geopend zijn. 

8.9.3 EXV-regeling met LLSV 
Als het apparaat geconfigureerd is voor gebruik met magneetventielen vloeistofleiding zal de gesloten 
stand EXV anders zijn dan de normale EXV-regeling. 
De EXV-stand moet 0% zijn wanneer de EXV aanvankelijk in gesloten toestand komt, terwijl de EXT 
opnieuw initialiseert naar de nulstand. Nadat de besturingsopdracht EXV-stand gedurende een minuut 
0% geweest is, zou de EXV naar de 5% stand moeten gaan. (Om overmatige druk tussen EEXV en 
magneetventiel vloeistofleiding te voorkomen). 
 

 
 

8.10 Regeling waterklep 
Hieronder een voorbeeldschema voor installatie waterkraan. Als elk koelapparaat een waterklep heeft en 
als deze geregeld kan worden door het koelapparaat, helpt dit bij gebouwenbeheer. 
 

 
Waterpompen met aansluiting 

Tank 

Waterkleppen 

EXV-stand (%) 

Tijd 

Opnieuw initialiseren 

Een minuut lang in de 0% 
stand houden 

Ga naar de 5% stand 
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Deze functie vereist dat: 
1) Digitale uitgang aangegeven moet worden op DO2 in POL965 ad21 voor het regelen van het openen 

of sluiten van de waterklep. 
2) Digitale ingang aangegeven moet worden op X05 in POL965 ad21 voor het herkennen of de 

waterklep volledig open is of niet. 

8.10.1 Instelling apparaat 
De waterklepregeling mag alleen ingeschakeld worden wanneer de instelwaarde Regeling waterklep op 
ingschakeld ingesteld is. 

8.10.2 Regeling waterklep 

8.10.2.1 Sluiten 

De status van de waterklep moet SLUITEN zijn wanneer door de omstandigheden de pomp zeker uit is. 
Wanneer de status SLUITEN wordt, gaat de waterpomp in de gesloten stand. Als de besturingsopdracht 
openen geactiveerd wordt tijdens het sluiten, zal het sluiten van de klep onderbroken worden, en de klep 
zich weer openen. 

8.10.2.2 Openen 

De status van de waterklep moet OPENEN zijn wanneer de pomp gereed is om te starten. Als de status 
OPENEN wordt, begint de waterklep zich te openen. 

8.10.2.3 SLUITEN 

De status van de waterklep moet OPENEN zijn wanneer de digitale feedback van de klep gedurende 2 
seconden op openen ingesteld wordt. 
 

8.11 Snel herstel 
Voor een klant van Data Center is het erg belangrijk om de koelcapaciteit na stroomuitval snel weer te 
herstellen. Het doel van deze logica is dat het apparaat herstart binnen 30 seconden na een korte 
stroomstoring (Opmerking) en de koelcapaciteit zo snel mogelijk  herstelt. Voor deze functie moet de 
POL925 uitbreidingsmodule ingeschakeld zijn. Snel herstel kan alleen worden ingeschakeld als de 
instelwaarde voor Snel herstel ingesteld is op inschakelen, de Digitale ingang bij POL925 (Di1) gesloten is 
en de instelwaarde Magneetventiel vloeistofleiding ingesteld is op ingeschakeld. 
 
Opmerking: De tijd van de "Korte stroomstoring" kan bepaald worden door instelwaarde apparaat"RR 
max stroomstoring tijd". Als de stroomstoring langer aanhoudt, zal het apparaat de normale 
startprocedure uitvoeren. 
 

8.12 Regeling koelapparaatnetwerk 
Deze functie kan maximaal vier apparaten beheren als een apparaat door het gebruik van een bedrade 
verbinding tussen de belangrijkste regeleenheden. De waterleidingen van de koelapparaten moeten 
echter parallel geschakeld zijn. Als ze in serie geschakeld zijn werkt deze functie niet goed. 
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8.12.1 Instelling apparaat 
De netwerkregeling van het koelapparaat kan alleen ingeschakeld worden wanneer de instelwaarde van 
de netwerkregeling van het koelapparaat ingesteld is op ingeschakeld, alle apparaten op dezelfde 
bedrijfsmodus ingesteld zijn en een apparaat gedefinieerd is als "Master". 
 

8.12.2 Master / Slave communicatie 

8.12.2.1 Communicatie-instelling 

Apparaten in het koelapparaatnetwerk moeten met de instelwaarden van het toetsenblok voor 
communicatie tussen eenheden gedefinieerd worden als "Master" of "Slave". Maar slechts een apparaat 
kan een Master zijn. Met andere woorden, als er al een Master-unit is, kunnen de andere apparaten alleen 
ingesteld worden als Slave. 
 

8.12.2.2 Type communicatie 

Apparaten in het koelapparaatnetwerk kunnen communiceren met Master of Slave met behulp van en 
afgeschermde kabel die aangesloten is tussen de POL687 proces busterminal van elke eenheid. Dit type 
communicatie is KNX TP1. Alleen de master-eenheid kan met elke slave communiceren. Een slave kan 
niet communiceren met andere slaves. 

 
 

8.12.2.3 Communicatiestoring 

8.12.2.3.1 Alarm 

Als een communicatiestoring optreedt, geeft het apparaat een waarschuwingsalarm af om dit aan de klant 
te melden. De details van dit alarm zijn vermeld in het onderdeel Alarm. 

8.12.2.3.2 Werking met communicatiefout 

Als er geen master en slave in het koelapparaatnetwerk zijn door een communicatiestoring, werkt het 
apparaat als zelfstandige eenheid. Het is dan niet nodig om het apparaat dat niet communiceert met het 

Master 

Slave1 Slave2 Slave3 

Er is geen communicatie 
tussen slaves. 

Feitelijke bedrading in het 
koelapparaatnetwerk. 

Wijze van communicatie 
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koelapparaatnetwerk stop te zetten. In geval van een communicatiestoring hoeft een apparaat nooit 
uitgeschakeld te worden. 
 

 

8.12.2.3.3 Werking na herstel van communicatie 
Zodra het apparaat de communicatie herstelt begint het met werking als een eenheid in het 
koelapparaatnetwerk. Als het apparaat dat de communicatie herstelt echter bezig is met afzuiging of 
ontdooien, gaat het hiermee door, en gaat het apparaat weer terug naar het koelapparaatnetwerk na het 
voltooien van deze taken. 

Master 
Status: In 
netwerk 

Slave1 
Status: In 
netwerk 

 

Slave2 
Status: In 
netwerk 

 

Slave3 
Status: In 
netwerk 

 

Als de communicatiestoring is 
opgetreden is tussen Slave2 en slave3 

Geval 
1 

Master 
Status: In 
netwerk 

Slave1 
Status: In 
netwerk 

 

Slave2 
Status: 

Zelfstandig 

 

Slave3 
Status: 

Zelfstandig 

 

Deze eenheden werken als een 
zelfstandige eenheid zonder dat het 
apparaat stopgezet hoeft te worden. 

Deze eenheden zijn nog steeds 
opgenomen in het koelapparaatnetwerk. 

Master 
Status: In 
netwerk 

Slave1 
Status: In 
netwerk 

 

Slave2 
Status: In 
netwerk 

 

Slave3 
Status: In 
netwerk 

 

Als de communicatiestoring is opgetreden is tussen 
Master en slave2 

Geval 
2 

Master 
Status: 

Zelfstandig 

Slave1 
Status: 

Zelfstandig 

 

Slave2 
Status: 

Zelfstandig 

 

Slave3 
Status: 

Zelfstandig 

 
Alle eenheden werken als een zelfstandige eenheid zonder dat het apparaat 

stopgezet hoeft te worden. 
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8.12.3 Capaciteitsregeling 
De capaciteit van het apparaat zal variëren op basis van de LWT-fout van elke LWT, zoals bij de normale 
capaciteitsregeling. Het sequentieel uitschakelen van de compressor en het circuit is echter niet 
toegestaan, tenzij meer dan twee eenheden werken. 

8.12.3.1 LWT actieve instelwaarde 

LWT actieve instelwaarde van de mastereenheid moet genomen worden als LWT actieve instelwaarde 
voor het koelapparaatnetwerk. LWT actieve instelwaarde van slaves wordt overschreven door de 
instelwaarde van de master. 
Dit betekent dat het resetten van het LWT doel van de master ook gebruikt wordt als reset van het doel 
van het koelapparaatnetwerk. 
 

 
 
Een opmerking voor wat betreft het berekenen van e retour-reset. Er is een gemiddelde LWT van de 
lopende eenheden nodig om de retour-reset te berekenen.  

8.12.3.2 Capaciteitslimiet 

De capaciteitslimiet voor elke eenheid varieert op basis van de instelwaarde capaciteitslimiet van het 
koelapparaatnetwerk.  
Als de instelwaarde ingesteld is op "Gemeenschappelijk", wordt de capaciteitslimiet van de master 
toegepast op alle eenheden in het koelapparaatnetwerk. Als de waarde ingesteld is op "Afzonderlijk", kan 
kan de capaciteitslimiet voor elke eenheid apart worden ingesteld. De capaciteitslimieten zijn de 
stroombegrenzing, 4-20mA maximale vraag en BAS-netwerklimiet.  
 

8.12.3.3 Apparaat opstarten 

Deze regeling is gelijk aan de normale regeling. Deze regeling zal echter alleen worden toegepast op de 
eenheid die het eerst opgestart wordt. De andere eenheden in het koelapparaatnetwerk zullen 
sequentieel inschakelen volgen. 

8.12.3.4 Sequentieel inschakelen eenheid 

Tijdens de koelapparaatnetwerk-regeling zijn sequentieel inschakelen en uitschakelen vereist voor het 
besturen van meerdere eenheden als één eenheid. De eenheid die het eerst start, volgt de normale 
startprocedure. Hierna zullen de andere eenheden de procedure voor sequentieel inschakelen plaats van 
de opstartprocedure volgen. 

Master 
LWT actieve 
instelwaarde 

Slave1 Slave2 Slave3 

LWT actieve instelwaarde van 
slaves overschrijven. 

Instelpunt 
wateruittredetemper

atuur 
Resetten LWT-doel 
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8.12.3.5 Sequentieel uitschakelen eenheid 

Het sequentieel uitschakelen van een eenheid wordt gebruikt als alternatieve logica voor het sequentieel 
uitschakelen van een circuit of een processor. Indien een eenheid valt onder de koelapparaat-netwerk 
regeling is het sequentieel uitschakelen van circuits en compressoren dus niet toegestaan. 

8.12.3.6 Uitschakelen eenheid 

Het uitschakelen van een eenheid door middel van schakelaars en LWT-fout is gelijk als bij de normale 
regeling. Het uitschakelen van de eenheid door lichte lading wordt genegeerd tenzij meer dan twee 
eenheden werken met koelapparaat  netwerkregeling. 
 

8.12.3.7 Volgende die zal starten, volgende die zal stoppen 

De mastereenheid bepaald op basis van de volgende tabel welke eenheid als volgende start of stopt. 
 
Prioriteit De volgende die start De volgende die stopt 

Eerste Hoogste volgnummer eenheid Laagste volgnummer eenheid 
Tweede Hoogste nominale capaciteit eenheid Laagste nominale capaciteit eenheid 
Derde Minst aantal starts Minst aantal starts 
Vierde Minste bedrijfsuren Meeste bedrijfsuren 
vijfde Hoogste netwerk communicatie-adres Laagste netwerk communicatie-adres 

 

8.12.4 Ontdooien 
Als de eenheid zich in het koelapparaat-netwerk bevindt, zal de ontdooien-functie van deze eenheden 
beperkt zijn om een bepaalde capaciteit te behouden.  
 

8.12.5 Status koelapparaat-netwerk 
De weergegeven status van het koelapparaat-netwerk wordt bepaald door de omstandigheden in de 
volgende tabel. 
 

Telling Status koelapparaat-netwerk Omstandigheden 

0 In netwerk 
De instelwaarde koelapparaat-netwerk is ingesteld op Inschakelen en er is geen 
communicatiestoring van het koelapparaat-netwerk. 

1 Uitgeschakeld De instelwaarde van het koelapparaat-netwerk is ingesteld op Inschakelen. 

2 Comm storing 
De instelwaarde koelapparaat-netwerk is ingesteld op Uitschakelen en er is een 
communicatiestoring van het koelapparaat-netwerk. 
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9 Tabel instelwaarden 

9.1 Instelwaarden configuratie koelapparaat 
Alle instelwaarden kunnen via het toetsenblok met een bepaald paswoord geraadpleegd worden. Voor 
deze instelwaarden moet de controller gereset worden om de nieuwe instelling te activeren. 
Menuvolgorde [Hoofdmenu] / [Ingebruikname apparaat] / [Configuratie]. 
 

Naam Standaard Bereik Opmerking 
Voltage 400 208~230, 380, 400, 460  

Frequentie 50 50, 60  
Type apparaat Alleen koelen Alleen koelen, warmtepomp  
Type efficiëntie Hi Eff Std Eff, Hi Eff  
Aantal circuits 1 1,2  

Ckt # Aantal comps 3 3, 4, 5, 6 
Moet voor elk circuit 

ingesteld worden. 

Ckt # Aantal ventilatoren 3 3, 4, 5 
Moet voor elk circuit 

ingesteld worden. 

Ckt # Vloeistofleiding SV Uitschakelen Inschakelen, uitschakelen 
Moet voor elk circuit 

ingesteld worden. 

HPS-instelling Normaal Normaal, hogere limiet 
“Hogere limiet” wordt alleen 
gebruikt voor Amerikaanse 

waterkoelapparaten. 
Comm. Module1 

Automatisch 
gedetecteerd. 

BACNET IP, BACNET MSTP, LON, 
MODBUS, AWM 

 Comm. Module2 
Comm. Module3 

 

9.2 Instelwaarden apparaat 
Alle instelwaarden kunnen via het toetsenblok met een bepaald paswoord geraadpleegd worden. Voor 
deze instelwaarden is het niet nodig om de controller te resetten om de nieuwe instelling te activeren. 
Menuvolgorde [Hoofdmenu] / [Weergave/Eenheid instellen] / [Instellen]. 
 

Naam Klasse Unit Standaard Min. Max. Opmerking 
Apparaat inschakelen Eenheid - Inschakelen Uitschakelen, Activeren  

Bron van regeling Eenheid - Lokaal Lokaal, netwerk  

Beschikbare modus Eenheid - 
Koelen / 

verwarmen 

Koelen / verwarmen 
Koelen / Verwarmen / Koelen met ijs 

met glycol 
Test 

Voor koelapparaat 
warmtepomp 

Beschikbare modus Eenheid - Koelen 

Koelen 
Koelen met glycol 

Koelen/Koelen met ijs met glycol 
Koelen met ijs met glycol, 

Test 

Voor koeling 
koelapparaat 

Max no. geactiveerde 
circuits 

Eenheid - 1 1 2  

Volgorde C1 Eenheid - 1 1 2  
Volgorde C2 Eenheid - 1 1 2  

Status koelapparaat na 
stroomuitval 

Eenheid - Inschakelen Activeren, Uitschakelen  

Regeling pomp Eenheid - Alleen #1 
Alleen #1, 
Alleen #2, 
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Auto, 
#1 primair, 
#2 primair 

Pomp variabel debiet Eenheid - Nee Nee, ja  
Recirculatietijd pomp Eenheid Sec. 30 0 300  

Koelen LWT 1 Eenheid °C 7,0 4,0 20,0  
Koelen LWT 2 Eenheid °C 7,0 4,0 20,0  
Koelen LWT 1 Eenheid °C 7,0 -8,0 20,0 Met glycol 
Koelen LWT 2 Eenheid °C 7,0 -8,0 20,0 Met glycol 

Warmte LWT 1 Eenheid °C 45,0 25,0 50,0  
Warmte LWT 2 Eenheid °C 45,0 25,0 50,0  

IJs LWT Eenheid °C -4,0 -8,0 4,0  
Opstarten delta T Eenheid °C 2,7 0,0 5,0  

Sequentieel inschakelen 
delta T 

Eenheid °C 0,5 0,0 2,0 
 

Sequentieel 
uitschakelen delta T 

Eenheid °C 0,8 0,0 1,7 
 

Afsluiten delta T Eenheid °C 1,5 0,0 1,7  
Nominale water delta T Eenheid °C 5,0 4,0 8,0  

EWT max 
afnamesnelheid 

Eenheid °C/min 3,0 2,0 6,0 
 

Sequentieel inschakelen 
DT 

Eenheid Min. 3 0 60 
 

Vertragingstimer 
ijsmodus 

Eenheid Uren 12 1 23 
 

Sequentieel 
uitschakelen  lichte 

belading 
Eenheid % 35 20 50 

 

Sequentieel inschakelen 
hoge belading 

Eenheid % 80 50 100 
 

LWT reset type Eenheid - Geen 
GEEN, 4-20mA, Retour, OAT (Outside 

Air 
Temperature/buitenluchttemperatuur) 

 

Max Reset Eenheid °C 5,0 0,0 10,0  
Start Reset Delta T Eenheid °C 5,0 0,0 10,0  

Max. reset 
buitenluchttemperatuur 

(Koeling) 

Unit 
°C 15,0 10,0 30,0 

 

Start reset 
buitenluchttemperatuur 

(Koeling) 

Unit 
°C 23,0 10,0 30,0 

 

Max. reset 
buitenluchttemperatuur 

(Verwarming) 

Unit 
°C 23,0 10,0 30,0 

Voor verwarmen 

Start reset 
buitenluchttemperatuur 

(Verwarming) 

Unit 
°C 15,0 10,0 30,0 

Voor verwarmen 

Regeling zachte 
belading 

Eenheid - Uitschakelen Inschakelen, uitschakelen 
 

Limiet begincapaciteit Eenheid % 40 20 100  
Opvoeren door zachte 

belading 
Eenheid Min. 20 10 60 

 

Stroombegrenzing Eenheid - Uitschakelen Inschakelen, uitschakelen  
Type 

stroommbegrenzing 
Eenheid - INV INV, CT (4-20mA) 

 

Instelling Eenheid A 400 0 500  
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stroombegrenzing 
Stroom @20mA Eenheid A 400 0 500  

Flex stroombegrenzing Eenheid - Uitschakelen Inschakelen, uitschakelen  
Maximale vraag Eenheid - Uitschakelen Inschakelen, uitschakelen  
Geluidbeperking Eenheid - Uitschakelen Inschakelen, uitschakelen  

Starttijd 
geluidbeperking 

Eenheid - 21:00 18:00 23:59 
 

Einddtijd 
geluidbeperking 

Eenheid - 6:00 5:00 9:59 
 

Geluidbeperking Afw 
doel cond 

Eenheid °C 5 0 10 Voor koelen 

Geluidbeperking Afw 
doel verd 

Eenheid °C 5 0 10 Voor verwarmen 

Snel herstel Eenheid - Uitschakelen Inschakelen, uitschakelen  
Snel herstel Max 
Stroomuitval tijd 

Eenheid Sec. 15 15 180 
 

Reg waterklep Eenheid - Uitschakelen Inschakelen, uitschakelen  
Regeling 

koelapparaatnetwerk 
Eenheid - Uitschakelen Inschakelen, Uitschakelen Regeling 

koelapparaatnetwerk 
Master / Slave Eenheid - Slave Master, Slave Regeling 

koelapparaatnetwerk 

Volgnummer eenheid Eenheid - 1 1 4 
Regeling 

koelapparaatnetwerk 
Instelling 

capaciteitslimiet 
koelapparaat-netwerk 

Eenheid - Gemeenschappelijk Gemeenschappelijk, Afzonderlijk 
Regeling 

koelapparaatnetwerk 

Sequentieel 
uitschakelen eenheid bij 

lichte belading 
Eenheid % 35% 20% 50% 

Regeling 
koelapparaatnetwerk 

Timer sequentieel 
activeren eenheid 

Eenheid Min. 5 0 60 Regeling 
koelapparaatnetwerk 

Hoge belading 
sequentieel inschakelen 

eenheid 

Eenheid % 80% 50% 100% 
Regeling 

koelapparaatnetwerk 

Timer sequentieel 
activeren eenheid 

Eenheid Min. 5 0 60 Regeling 
koelapparaatnetwerk 

 

9.3 Instelwaarden circuit 
Alle instelwaarden kunnen via het toetsenblok met een bepaald paswoord geraadpleegd worden. Voor 
deze instelwaarden is het niet nodig om de controller te resetten om de nieuwe instelling te activeren. 
Menuvolgorde [Hoofdmenu] / [Weergave/Circuit instellen] / [Instellen]. 
 

Naam Klasse Unit Standaard Min. Max. Opmerking 

Circuits inschakelen Circuit - Inschakelen 
Uitschakelen, activeren, 

testen 
 

Start – Start timer Circuit Min. 10 5 60  
Stop – Start timer Circuit Sec. 180 180 300  

Tijdslimiet afzuiging Circuit Sec. 60 10 120  

Afzuiging voor onderhoud Circuit - Uitschakelen 
Inschakelen, 
uitschakelen 

 

Druk afzuiging voor onderhoud Circuit kPa 250 100 400  

Instelwaarde HPS-test Circuit - Uitschakelen 
Inschakelen, 
uitschakelen 
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Doel Max vent verzadiging temp  Circuit °C 20 20 40  
Doel Min vent verzadiging temp Circuit °C 40 25 50  

Ventilator VFD max. snelheid Circuit % 25 20 60 Met ventilator VFD 
Ventilator VFD min. snelheid Circuit % 100 90 110 Met ventilator VFD 

Caftan omhoog DB insch0 Circuit °C 4,0 1,0 15,0  
C_Vent omhoog DB insch1 Circuit °C 6,0 1,0 15,0  
C_Vent omlaag DB insch2 Circuit °C 7,0 1,0 15,0  

C_Vent omhoog DB insch3,4 Circuit °C 8,0 1,0 15,0  
C_Vent omhoog DB insch1 Circuit °C 10,0 1,0 15,0  
C_Vent omhoog DB insch2 Circuit °C 10,0 1,0 15,0  
C_Vent omlaag DB insch3 Circuit °C 8,0 1,0 15,0  

C_Vent omlaag DB insch4,5 Circuit °C 7,0 1,0 15,0  
C_Vent omhoog DB insch0 met 

VFD 
Circuit °C 2,5 1,0 15,0  

C_Vent omhoog DB insch1 met 
VFD 

Circuit °C 4,5 1,0 15,0 Met ventilator VFD 

C_Vent omhoog DB insch2 met 
VFD 

Circuit °C 5,5 1,0 15,0 Met ventilator VFD 

C_Vent omhoog DB insch3, 4 
met VFD 

Circuit °C 6,5 1,0 15,0 Met ventilator VFD 

C_Vent omlaag DB insch1 met 
VFD 

Circuit °C 8,5 1,0 15,0 Met ventilator VFD 

C_Vent omlaag DB insch2 met 
VFD 

Circuit °C 8,5 1,0 15,0 Met ventilator VFD 

C_Vent omlaag DB insch3 met 
VFD 

Circuit °C 6,5 1,0 15,0 Met ventilator VFD 

C_Vent omlaag DB insch4, 5 met 
VFD 

Circuit °C 5,5 1,0 15,0 Met ventilator VFD 

C_Vent omhoog DB insch1 Circuit °C 5,0 1,0 15,0 Voor verwarmen 
C_Vent omhoog DB insch2 Circuit °C 6,0 1,0 15,0 Voor verwarmen 

H_Vent omhoog DB insch3,4 Circuit °C 7,0 1,0 15,0 Voor verwarmen 
H_Vent omhoog DB insch2 Circuit °C 10,0 1,0 15,0 Voor verwarmen 
H_Vent omhoog DB insch3 Circuit °C 10,0 1,0 15,0 Voor verwarmen 
H_Vent omlaag DB insch4,5 Circuit °C 10,0 1,0 15,0 Voor verwarmen 

H_Vent omhoog DB insch1 met 
VFD 

Circuit °C 3,5 1,0 15,0 
Voor het verwarmen met 

ventilator VFD 
H_Vent omhoog DB insch2 met 

VFD 
Circuit °C 4,5 1,0 15,0 

Voor het verwarmen met 
ventilator VFD 

H_Vent omhoog DB insch3, 4 
met VFD 

Circuit °C 5,5 1,0 15,0 
Voor het verwarmen met 

ventilator VFD 
H_Vent omlaag DB insch2 met 

VFD 
Circuit °C 8,5 1,0 15,0 

Voor het verwarmen met 
ventilator VFD 

H_Vent omlaag DB insch3 met 
VFD 

Circuit °C 8,5 1,0 15,0 
Voor het verwarmen met 

ventilator VFD 
H_Vent omlaag DB insch4, 5 met 

VFD 
Circuit °C 8,5 1,0 15,0 

Voor het verwarmen met 
ventilator VFD 

 

9.4 Instelwaarden alarmlimieten 
Alle instelwaarden kunnen via het toetsenblok met een bepaald paswoord geraadpleegd worden. Voor 
deze instelwaarden is het niet nodig om de controller te resetten om de nieuwe instelling te activeren. 
Menuvolgorde[Hoofdmenu] / [Alarmen] / [Alarmlimieten]. 
 

Naam Klasse Unit Standaard Min. Max. Opmerking 
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Water bevriezen [Water freeze] Unit °C 2,8 2,8 6,0  
Water bevriezen met glycol Eenheid °C 2,8 -18,0 6,0 Met glycol 
Waterstromingstest Unit Sec. 15 5 15  
Recirc timeout Eenheid Min. 3 1 10  
Blokkering lage OAT Eenheid °C 2,0 2,0 15,0  
Blokkering lage OAT met VFD Eenheid °C 2,0 -20,0 15,0 Met ventilator VFD 
Blokkering lage OAT bij 
verwarmen 

Eenheid °C -15,0 -15,0 0,0 Voor verwarmen 

Blokkering hoge OAT bij 
verwarmen 

Eenheid °C 25,0 10,0 25,0 Voor verwarmen 

Lage temp verd gas Circuit °C -3,5 -3,5 5,0  
Lage temp verd gas met glycol Circuit °C -3,5 -25,0 5,0 Met glycol 
Externe fout cfg Eenheid - - - -  

 

9.5 Instelwaarden kalibratie sensor 
Alle instelwaarden kunnen via het toetsenblok met een bepaald paswoord geraadpleegd worden. Voor 
deze instelwaarden is het niet nodig om de controller te resetten om de nieuwe instelling te activeren. 
Menuvolgorde [Hoofdmenu] / [Weergave/Eenheid instellen] / [Instellen] / [Kalibreren sensoren] of 
[Hoofdmenu] / [Weergave/Circuit instellen] / [Instellen] / [Kalibreren sensoren]. 
 

Naam Klasse Unit Standaard Min. Max. Opmerking 
EWT afwijking Eenheid °C 0,0 -5,0 5,0  
LWT afwijking Eenheid °C 0,0 -5,0 5,0 Met glycol 
OAT afwijking Eenheid °C 0,0 -5,0 5,0  
Cond druk afwijking Circuit kPa 0 -100 100  
Verd druk afwijking Circuit kPa 0 -100 100  
Ontdooiingsinstallatie temp afw Circuit °C 0,0 -5,0 5,0 Met ventilator VFD 
Verd gas temp afwijking Circuit °C 0,0 -5,0 5,0 Voor verwarmen 
Aanzuig temp afwijking Circuit °C 0,0 -5,0 5,0 Voor verwarmen 
Pers temp afwijking Comp °C 0,0 -5,0 5,0  
Behuizing temp afwijking Comp °C 0,0 -5,0 5,0 Met glycol 

 

9.6 Instelwaarden testmodus 
Alle uitgangen met uitzondering van de uitgangen voor starten compressor moeten door middel van de 
instelwaarden testmodus handmatig geregeld kunnen worden.  Voor elke ingang moet er een 
instelwaarde zijn die alleen zichtbaar en aanpasbaar is wanneer de testmodus ingeschakeld is.   
Voor ingangen op Eenheid-niveau wordt de testmodus alleen geactiveerd wanneer de eenheid zich in de 
testmodus bevindt.  Voor Circuit-uitgangen wordt de testmodus geactiveerd wanneer de eenheid of het 
circuit zich in de testmodus bevindt. Wanneer de eenheid zich niet langer in de testmodus bevindt, dan 
worden alle instelwaarden van de testmodus van de eenheid teruggeschakeld naar hun ‘uit’-waarden 
[off].  Hetzelfde dient plaats te vinden voor de instelwaarden van de circuit testmodus.  Wanneer het 
circuit zich niet langer in de testmodus bevindt, dan worden alle instelwaarden van de testmodus van het 
circuit teruggeschakeld naar hun ‘uit’-waarden [off]. 
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10 Berekeningen 

10.1 Verzadigingstemperatuur koudemiddel 
De verzadigingstemperatuur van het koudemiddel (Tc en Te) dient berekend te worden aan de hand van 
de druksensor-aanduidingen voor elk circuit. Een functie berekent geconverteerde temperatuurwaarde.  

10.2 Aanzuiging superheat [Suction Superheat] 
SSH wordt voor elk circuit berekend m.b.v. de volgende vergelijking: 
 

SSH = Aanz. Temp – Te 

10.3 Perstemperatuur Superheat [Discharge Superheat] 
DSH wordt voor elke compressor berekend m.b.v. de volgende vergelijking: 
 

DSH = Pers Temp – Tc 
 

10.4 Methode verdamper, methode condensator 
Methode verdamper en methode condensator worden voor elk circuit berekend. 

10.4.1 In koelmodus 
 

Methode condensator = Tc – OAT 
Methode verdamper = (EWT – LWT) / Ln ((EWT – Te) / (LWT – Te)) 
Opmerking: Als EWT = LWT or LWT = Te, dan is de methode verdamper = 0 

10.4.2 In verwarmingsmodus 
 

Methode condensator = (LWT – EWT) / Ln ((Tc – EWT) / (Tc – LWT) 
 Methode verdamper = OAT – Te 
 Opmerking: Als EWT = LWT or LWT = Tc, dan is de methode verdamper = 0 
 

10.5 Drukverschil 
Het drukverschil moet voor elk circuit berekend. 

Drukverschil = Cond. Dr – Verd. Pr 

10.6 Drukverhouding 
De drukverhouding wordt voor elk circuit berekend. 
 Drukverhouding = (Cond. Dr +101.325) / (Verd. Dr + 101.325) 
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10.7 Capaciteit apparaat en circuit 
De capaciteit van het apparaat, capaciteit van het circuit en capaciteit van de compressor worden bepaald 
door de volgende vergelijking. 
 

Capaciteit apparaat [%] = Gemiddelde (Capaciteiten circuits [%]) 
Capaciteit circuit [%] = Gemiddelde (Capaciteit compressor[%]) 
Capaciteit compressor [%] = Feitelijke tpm / Maximaal tpm 
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Deze handleiding vormt een technische ondersteuning en betekent geen bindend contract voor Daikin Applied Europe S.p.A. 
Daikin Applied Europe S.p.A. heeft dit document naar zijn beste weten opgesteld. Er wordt geen expliciete of impliciete 
garantie verstrekt met betrekking tot de volledigheid, de nauwkeurigheid, de betrouwbaarheid of de geschiktheid van de 

inhoud, de producten en de diensten die in dit document worden vermeld. De specificaties kunnen worden gewijzigd zonder 
voorafgaande waarschuwing. Raadpleeg de gegevens die op het moment van bestelling verstrekt zijn. Daikin Applied Europe 

S.p.A. wijst uitdrukkelijk de aansprakelijkheid af voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, in de breedste zin van het 
woord, die afkomstig is van of betrekking heeft op het gebruik en/of de interpretatie van dit document. Alle inhoud wordt 

beschermd door copyright van Daikin Applied Europe S.p.A. 
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