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Introductie
Toepassingsgebied

•De regelaar is ontworpen voor de temperatuurregeling
van koelingtoepassingen in supermarkten.

•De plugverbindingen maken de regelaar bijzonder
 geschikt voor fabrikanten (OEM) van de
koelmeubelindustrie.

Werkingsprincipe
De regelaar is uitgevoerd met een dubbele thermostaat-
functie voor de regeling van de temperatuur.
Een van de voelers wordt achter de verdamper, in de koele
uitblaas-luchtstroom, gemonteerd en de andere wordt vóór
de verdamper, in de warme aanzuigluchtstroom,
gemonteerd. Het relais slaat slechts aan als beide
thermostaten koeling vragen.
Als het koelmeubel  met een nachtgordijn uitgerust is, dan
zal de regelaar zich automatisch aan de nieuwe situatie
aanpassen, zodra de wijziging optreedt (gordijn open/dicht).
Als optie kan de Sout -thermostaat ook als enige actieve
thermostaat gebruikt worden, terwijl de Sin voeler in dat
geval enkel gebruikt wordt om de actuele temperatuur op
het display weer te geven.
De regelaar is beschikbaar in twee uitvoeringen waarbij de
uitgebreide versie het ontdooiingproces kan sturen met
behulp kabelaansluiting op meerdere regelaars.

Verbindingen
De regelaar is met plugverbindingen uitgerust. Zo kunnen
aansluitingen snel en zonder draadklemmen tot stand
komen. De voelers voorzien van pluggen, kunnen in diverse
kabellengtes worden geleverd.

Voordelen
•De regelaar kan zelfstandig vaststellen of het nachtgordijn
open of dicht is.

•De regelaar is ontworpen met meerdere geïntegreerde
koeltechnische functies waardoor een hele reeks
thermostaten en tijdschakelaars kunnen vervangen
worden.

•Temperatuur, tijdsduur, werkingsstatus, parametercodes
en foutmeldingen kunnen allemaal op het display weer
gegeven worden.• Alle huidige functies van het systeem
kunnen met de drie LED-lampjes weergegeven worden:
- de koeling;
- de ontdooiing;
- de werking van de ventilator.

•Als er zich een alarmsituatie voordoet, dan gaan alle
LED-lampjes tegelijk knipperen.

•Datacommunicatie kan er achteraf gemakkelijk in
geïnstalleerd worden.

Functies
•Dubbel uitgevoerde thermostatische functie.
 (Indien gewenst, kan de Sin-thermostaat achterwege
 gelaten worden).
•Als het nachtgordijn dicht is, dan worden de grenzen voor
het alarm verschoven

•Relaisuitgangen voor:
- koeling(compressor); de ventilator;
- de ontdooiing; het alarm.

Digitale ingangen voor bijv.
- gecoördineerde ontdooiing (uitsluitend bij het uitge-

breide type); ontdooiing starten;
- het verzenden van een contactstatus via het LON-net-

werk.

Koeling

              "Zonder nachtafdekking" : "met nachtafdekking"



EKC 201 Functiebeschrijving RS.8A.J2.10 © Danfoss 9/2001 3

Function
De thermostaat
Beide temperaturen Sin en Sout hebben een eigen, onaf-
hankelijke thermostatische functie met bijbehorende
schakeldifferentie. De koeling begint slechts te werken als
beide thermostaten in koelvraag zijn. Beide thermostaten
worden ingesteld op basis van het volgende principe:

- De Sin thermostaat wordt op een dusdanig lage waarde
ingesteld dat deze ook nog om koeling vraagt wanneer
het nachtgordijn open is.

- Sout wordt op een waarde ingesteld waarbij deze de
regelende thermostaat wordt.

- Als het nachtgordijn dicht is, dan zakt de Sin temperatuur
en dientengevolge wordt deze dan ook in de regeling
betrokken.

- ‘s Nachts, wanneer het koelsysteem met een hogere zuig
druk werkt, zal de Sout thermostaat permanent om koeling
vragen en dientengevolge zal de Sin thermostaat de
regelende functie overnemen.

Gecoördineerde ontdooiing
Een gecoördineerde ontdooiing kan op twee manieren
worden uitgevoerd, d.w.z. met behulp van een directe kabel-
aansluiting tussen de regelaars of via datacommunicatie.

Kabelaansluitingen (uitsluitend bij de uitgebreide versie)
Eén van de regelaars krijgt de taak van ‘master regelaar’
toegewezen. Indien gewenst kan deze met een plugbare
klok uitgerust worden. Alle andere regelaars worden
vervolgens als ‘slave regelaars’ beschouwd. De master
regelaar kan nu alle regelaars tegelijk een ontdooiing laten
starten. Iedere regelaar afzonderlijk zal dan een ontdooiing
uitvoeren en na afloop pauzeren totdat de laatste regelaar
met de ontdooiing klaar is. Vervolgens zal de master regelaar
alle slave regelaars vrijgeven, zodat deze hun normale
regelfunctie terug kunnen opnemen.

Ontdooiing in een LON-datacommunicatie
Alle regelaars worden uitgerust met een LON-netwerk-
module waardoor het mogelijk wordt om vanaf de ‘gateway’
met behulp van een stuurfunctie de ontdooiing te coördine-
ren.

Extra opties
• Als de temperatuur in het koelmeubel zelf moet kunnen

worden afgelezen, dan kan er een extra display in
gemonteerd worden. Op dit display verschijnen dezelfde
waarde als op de display van de regelaar zelf. Het extra
display bezit geen insteltoetsen.

• Als de toepassing het vereist, dan kan in de regelaar ook
nog achteraf een plugmodule gemonteerd worden.
De regelaar is voorzien van een plugingang, die de
montage sterk vereenvoudigt

• Als de ontdooiing op vaste i.p.v. willekeurige tijdstippen
plaats moet kunnen vinden, dan kan er een “real time”
plugbare klok in gemonteerd worden. Per etmaal kunnen
er dan tot zes verschillende ontdooiingtijdstippen
geprogrammeerd worden.
De plugbare klok bevat een eigen back-up batterij.

Als via PC geprogrammeerd moet worden, dan dient de
regelaar met een LON-netwerkmodule uitgerust te worden
Voor meer details betreffende LON-netwerkmodules, zie
pagina 14.

“Zonder nachtafdekking” : “Met nachtafdekking”

Hoofdregelaar Secundaire Secundaire
regelaar regelaar



4 Functiebeschrijving RS.8A.J2.10 © Danfoss 9/2001 EKC 201

Overzicht van functies
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20o lortnoctupniiD

dnahednaatruebegeitinifedeD
naaeidnedraawekeiremunednav

)tiu=0(.njizneizettnakrekniled

etatstupnI.giD
ednavsutatsedtdrowreiH)gniteM(
TIUfoNAA.nevegegreewgnagni-ID

serdA
serdaneeezedteomnad,krewten-NOLneenavtkaamtiuleedraalegeredslA

ezeD.nenneketserdatidtneidkrewtentehnavyawetagretsameD.nebbeh
ednieludomkrewten-NOLedtadannedrowdreovegnisthcelsnennuknegnilletsni

eD.sidreellatsnïeglebakkrewten-NOLednedreetnomegraaleger
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edocsgnageoT
neetemtidnaknad,nedrowettneiddmrehcsebraalegeredtotgnageotedslA
ne0ednessuttneidedocsgnageotednavedraawekeiremuneD.edocsgnageot
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ruutarepmetedtdrownad,tdrowtkrewegreleov0001tPneetemreslA
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31o lortnocptuoiD
0=ffO

1=raalegerdfooH
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)releoveveitca(taatsomrehteveitcA
neidnI.dreovegtiusreleovediebtemlaamrontdrowgnilegerruutarepmeteD

edieB:hcsitamotuA..nedrowtkiurbegteinreleovniSednak,tsneweg
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ezednennuktsnewegneidnI.nevegegreewC°1,0navneppatsnisreleov-tPnav
:neeNC°5,0navneppatstneketeb:aJ.nedrowdletsegniC°5,0poneppats
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neepoezedthcawnad,tfeehdiootlovsulcycgniioodtnoneeraalegeredslA

nedererednafoneemolaangistidslA.nettezettroovsecorpleoktehmolaangis
wueinposecorpleoktehhcsitamotuaraalegeredlaznad,tdrownegnavtnotein

.sinepolegfaezuapedtadan,netrats

61o emitdlohxaM

yalpsidtehpoevagreewroovneretceleslaangisreleoV
SnessutnelekahcshcsitamotuA tuo Sne ni tehslanevegegreewtdrowtuoS.

Snesineponjidrogthcan ni SsdeetS:tuoS.sithcidtehsla tuo Sni SsdeetS: ni

71o 0=OTUA.snespsiD
1=tuoS

2=niS

negnagtiuednavelortnocegitamdnaH
NAAdnatsedninegnagtiuelatigidednenegnagtiusialerednennukthcizanjiB

.nedrowtezeg
dnatsgnirednoztiuneeG:tiU

NAAdnatsednisisialerrosserpmocteH:1
NAAdnatsednisisialersgniioodtnoteH:2
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gnidlemtuoF nethcirebmralA

tehnenereppinkleenaptnorftehposDELednaagnad,tdeertpotuofneereslA
tehtnjihcsrevnad,tdrowtkurdegniponketsnevobedslA.dreevitcaegtdrowsialer
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.nerelortnocjirettaB.kolkemit-laerednituoF:6E -

S:7E tuo nekorbredno .rrerosnestuoS

SnetolsegtroK:8E tuo .rrerosnestuoS

S:9E ni nekorbredno .rrerosnesniS
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ednavgnalebeveitalerteH
dgelegtsavnaknemralaeleudividni

negnilletsniedtemnedrow
eizsliatedreemrooV)3fo,2,1,0(

.41anigap
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S(njidrogthcantemgnileger:7S ni )gnileger 7
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Lichtgevende diodes (LEDs) op het frontpaneel
De LEDs in het frontpaneel gaan oplichten wanneer het
overeenkomstige relais geactiveerd is.
De LEDs gaan knipperen wanneer er zich een fout in de
regelkring voordoet. In dit geval kan de foutmelding opge-
roepen worden op het display  door de bovenste toets heel
kort in te drukken en daarmee wordt ook het alarmcontact
uitgezet.

Display
De waarden worden met behulp van drie cijfers weergege-
ven en er kan voor °C of °F gekozen worden.

Bediening

De toetsen
De waarde van een instelling wordt verhoogd of verlaagd
naargelang een van beide toetsen wordt ingedrukt. Voordat
de ingestelde waarde gewijzigd kan worden, moet het menu
geopend zijn. Het menu wordt geopend door de bovenste
toets een paar seconden in te drukken. Het menu opent met
de kolom “parameter codes”. Zoek met een van beide toet-
sen de gewenste parametercode en druk dan beide toetsen
tegelijk in om de parameterwaarde te verkrijgen. Na wijzi-
ging met een van beide toetsen, de nieuwe waarde bevesti-
gen door nogmaals beide toetsen tegelijk in te drukken.

Geeft toegang tot het menu (of elimineert een alarm).

Geeft toegang tot wijzigen

Wijzigingen opslaan.

In de tabel aan de rechterkant worden
de verrichtingen weergegeven, die
uitgevoerd kunnen worden. De symbo-
len voor het indrukken van de toetsen
hebben de volgende betekenis:

 De bovenste toets indrukken

 De onderste toets indrukken

 Beide toetsen tegelijkertijd indrukken.

Verschillende verrichtingen (voorbeelden).

De temperatuur van de andere voeler con-
troleren.
1. Beide toetsen tegelijkertijd indrukken.

De temperatuur van de voeler voor het
ontdooien controleren.
1. De onderste toets indrukken

Een menu instellen
1. De bovenste toets indrukken tot er een

parametercode weergegeven wordt.
2. Een van de toetsen indrukken om de

parameter op te sporen die moet aange-
past worden.

3. Beide toetsen tegelijkertijd indrukken en
ingedrukt houden totdat de gewenste
parameterwaarde tevoorschijn komt.

4. Een van de toetsen indrukken om de
nieuwe waarde te verkrijgen.

5. Opnieuw beide toetsen indrukken om de
    instelling te bevestigen

Bediening met  twee druktoetsen
Uilezing
Display

Na het
instellen

Normaal
bedrijf

(of alarm)

bekende
codes en

instellingen

Codes en
instellingen =

fabrieks-
instelling

Normaal
bedrijf

Normaal
bedrijf

Normaal
bedrijf

Alarmrelais
niet

geactiveerd

Alarm

WijzigenWijzigen

Ingest.
waarde

Ruimte
temp.

Ruimte
temp.

Voeding
inschakelen

Voeding
Inschakelen

Ruimte
temp.

Ruimte•
temp.

Ruimte
temp.

Ruimte
temp.

Ruimte
temp.

Alarmcode/
Foutcode

Alarmcode/
Foutcode

Ruimtetemperatuur

Ruimtetemperatuur

Ontdooien

Ontdooivoelertemperatuur

Wat te doen Voor het
instellen

Uitlezen of
wijzigen van

de
temperatuur-

instelling

Herstellen
fabrieks-

instellingen

Uitlezen
ontdooivoeler
temperatuur

Starten hand-
ontdooiing

Handmatig
beëindigen

van een
ontdooiing

Resetten
alarmrelais

Uitlezen
alarmcodes

Normaal
bedrijf

(of alarm)

Onbekende
codes en

instellingen

Onbekende
instellingen

Normaal
bedrijf

(of alarm)

Normaal
bedrijf

Ontdooien

Alarmrelais
geactiveerd

Alarmrelais
niet

geactiveerd

Ruimte
temp.

Code

Ruimte
temp.

Ruimte
temp.

Ruimte
temp.

Ruimte
temp.

Ruimte
temp.

Ruimte
temp.

Uitlezen
overige
voelers

Normal
operation

Ruimte
temp.

S
in
 / S

out
 voelertemp.

Normaal
bedrijf

(of alarm)

Ruimte
temp.

Ruimtetemp. = S
out

 of S
in
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Menu-overzicht

Instelling af fabriek
Het terugkeren naar de fabrieksinstellingen gebeurt als volgt:
 - de elektrische voeding uitzetten (spanningsvrij schakelen),
 - beide toetsen tegelijk indrukken terwijl de voeding opnieuw
    aangezet wordt.

:nevegreewnethcirebedneglovanreihednakraalegereD

1E

gnidlemtuoF

raalegeredtemmeelborP

4E S fed nednobrevtein

5E SnetolsegtroK fed

6E negnavrevjirettaB

7E S tuo nednobrevtein

8E SnetolsegtroK tuo

9E Sni nednobrevtein

01E SnetolsegtroK ni

5A

thcirebmralA

edletsegni61oretemaraptemeD.eitamrofnI
nepolegfasiezuap

6A S(mralaruutarepmetegoH tuo )

7A S(mralaruutarepmetegaL tuo )

8A S(mralaruutarepmet-egoH ni )

9A S(mralaruutarepmet-egaL ni )

1S

thcirebsutatS

tkrewegfagniioodtnoetstaaledtotnerezuaP
.si

2S djit-'naA'

3S djit-'tiU'

4S djitkeltiU

6S S(njidrogthcanrednozgnilegeR tuo )gnileger

7S S(njidrogthcantemgnilegeR ni )gnileger

eitcnuF -araP
retem

.niM .xaM

yalpsidlaamroN

.neizreleovedreetcelesegedjibruutarepmetedtaaL - C°

ruutarepmetedmonekkurdninevesteotetsrednoeD
.neizetneioodtnotehroovreleovedjib

- C°

edmonekkurdninevedjitrekjilegetnesteotedieB
.neizetreleoverednaedjibruutarepmet

- C°

taatsomrehT

SroovnedraawsnerG tuo tuO C°05- C°05

SroovnedraawsnerG ni nI C°05- C°05

diehneesruutarepmeT 50r C° F°

SeitnereffidlekahcS tuo 70r K1.0 K02

SeitnereffidlekahcS ni 80r K1.0 K02

SedneffertebeitcerroclaangiS tuo 90r K0.02- K0.02

SedneffertebeitcerroclaangiS ni 01r K0.02- K0.02

mralA

mralaruutarepmetdletsegtiU 30A 0 nim09

Sroovsnergnevobed.t.b.mgnikjiwfA tuo 50A K0 K05

Sroovsnergrednoed.t.b.mgnikjiwfA tuo 60A K05- K0

Sroovsnergnevobed.t.b.mgnikjiwfA ni 70A K0 K05

Sroovsnergrednoed.t.b.mgnikjiwfA ni 80A K05- K0

StehnavgnikjiwfA ni njidrogthcannetolsegtemmrala 90A K05- K05

rosserpmoC

djit-NAA.niM 10c nim0 nim51

djit-TIU.niM 20c nim0 nim51

tuofreleovjibegatnecreplekahcsnI 30c %0 %001

neioodtnO

gniioodtnoedsnedjitNAArosserpmoC 10d oN seY

tpotsgniioodtnoedjibraawruutarepmeT 20d 0 C°52

)tratstottrats(negniioodtnoeewtnessutlavretnI 30d FFO
84

sruoh

gniioodtnoruud.xaM 40d 0 nim081

gnitratspoangniioodtnoednavgnigartrevtratS 50d 0 nim06

djitkeltiU 60d 0 nim02

gniioodtnoangnigartrevrotalitneV 70d 0 nim02

)TIU=C°52>(rotalitnevedroovruutarepmettratS 80d 52- C°62

gniioodtnoedsnedjittiu/naarotalitneV 90d on sey

:ezuekreleovioodtnO
S tuo Sfo fed gniioodtno-ednieroov

01d tuO feD

gniioodtnoanmralaruutarepmettehnavgnigartreV 11d 0 nim002

gniioodtnoanevagreewruutarepmetnavgnigartreV 21d 0 .nim03

lavtiusgninnapsneeanneioodtnO 31d on sey
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nerU.gniioodtnoednavnetratS.3 30t FFO sruoh32

netuniM.gniioodtnoednavnetratS.3 31t 0 nim95

nerU.gniioodtnoednavnetratS.4 40t FFO sruoh32

netuniM.gniioodtnoednavnetratS.4 41t 0 nim95

nerU.gniioodtnoednavnetratS.5 50t FFO sruoh32

netuniM.gniioodtnoednavnetratS.5 51t 0 nim95

nerU.gniioodtnoednavnetratS.6 60t FFO sruoh32

netuniM.gniioodtnoednavnetratS.6 61t 0 nim95

nerunidjitednavnelletsnI 70t 0 sruoh32

netunimnidjitednavnelletsnI 80t 0 nim95

naF

tlavlitsrosserpmocedreennawtpotsrotalitneveD 10F on sey

ednavnellavlitstehanrotalitnevednavgnigartreV
rosserpmoc

20F 0 nim51

nesreviD

netratstehanlaangissgnagtiutehroovezuaP 10o 0 ces006

:laangissgnagnilaatigiD
=2,krewten-NOL=1,kiurbegnitein=FFO

,pots/tratsenretxe=4,njidrogthcan=3,neioodtno
.7507B480jibdnetiulstiu=5

gnitiulsnaalebaktemgniioodtnoedreenidröoceG

20o FFO 5

)06-0=kiereb(serdakrewteN *30o 0 099

)gnidlemtnuptset(raalekahcs-TIU/NAA *40o FFO 001

)droowthcaw(edocsgnageoT 50o FFO 001

)CTP/tP(epytreleovetkiurbeG 60o tP CTP

gnitiulsnaalebaktemgniioodtnoedreenidröoceG
,kiurbegnitein=TIU)7507B480jibdnetiulstiu(

raalegerevals=2,raalegerretsam=1
31o FFO 2

)releoveveitca(taatsomrehteveitcA
netatsomrehtedieb:TUA

Sdnetiulstiu:TUO tuo

41o tuA tuO

)sreleovtPjibdnetiulstiu(5,0=neppatsyalpsiD
5,0=SEY,1,0=ON

51o on sey

gniioodtnoedreenidröocegneeangnigartrev.xaM 61o 1 nim03

:tuAneretcelesyalpsidtehroovlaangisreleoV
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gnilegeregitamdnahneeg=FFO
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Technische gegevens

Bestellen
epyT eitcnuF .rnedoC

102CKE raalegerruutarepmeT 8507B480

102CKE
temraalegerruutarepmeT

jibgniioodtnoedreenidröoceg
negnidnibrevlebak

7507B480

271AKE kolkemit-laeR 0707B480

A171AKE
eludomeitacinummocataD

)eludom01TTF(
4907B480

B171AKE
eludomeitacinummocataD

)eludom584SR(
5907B480

161AKE yalpsiD 9107B480

-
yalpsidtehroovlebaK

)rekketsnip42temm2(
9717B480

-sgnideoV
gninnaps

%51-/51+.c.d/.c.aV21

kiurbreV
nemonegpo(

)negomrev

AV5,2
neeponetolsegnaanedrowteomraalegereredeI

AV3laaminimnavrotamrofsnartsgnideovnegie

)3(sreleoV
fo0001tP

)mho0001=52R(CTP

/sreleoV
meetsysleger

kierebteeM 06- → C°05+

diehgiruekwuaN

C°5,0±
ruutarepmetreleovroov

53- → ;C°52+
C°1±

ruutarepmetreleovroov
06- → neC°53-
52+ → C°05+

yalpsiD sretkarak-3,DEL

gnagnielatigiD eitcnuftcatnocednavgitsmokfalaangiS

lebaksgnideoV mm5.1.xaM 2 lebakegiredareem

sialeR

gnileoksialeR
/smhoA6=.xamI,CNTSPS

feitcudni*51CAA3

neioodtnosialeR
/smhoA6=.xamI,ONTSPS

feitcudni*51CAA3

sialeR
rotomrotalitnev

/smhoA6=.xamI,CNTSPS
feitcudni*51CAA3

-ppahcsneemeG
melkekjile

edniA11.xaM
naabmoortsekjileppahcsneemeg

sialermralA
/smhoA4=.xamI,ONTSPS

feitcudni*51CAA1
**Vm001jibAm1=.nimI

sgnivegmO
ruutarepmet

.gnikrewnI
.tropsnartsnedjiT

C°55-01-
C°07-04-

-sgnimrehcseB
essalk

45PI

negnirueK

.neveitceridCMEnegninnapsgaalUEedmrofnoC
neveitceridsgninnapsgaaledmrofnoctseteG

9-2-03706NEne1-03706NE
ne1-18005NEneveitcerid-CMEedmrofnoctseteG

.2-28005NE
1-5-74906NEmrofnocgnitsaleb51CA*

dnatsreewtcatnocegalneenerekezrevnetcatnmocedlugreveD**

Productoverzicht

Pt 1000 ohm

Transformator

Real-time klok

Kabel t.b.v.
display

Extern display

Regelaar
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Aansluitingen

Achteraanzicht van een regelaar

Stekker
De benodigde stekkers zijn niet meegeleverd.

• De groene stekkers (lichtgekleurd op de foto) zijn van
het type Phoenix.
De ‘passende’ stekkers moeten met schroefdraad vastge-
zet worden. Deze stekkers hebben de volgende ref. num-
mers:
- MVSTBW 2,5/4 - ST - 5,08
- MVSTBW 2,5/2 - ST - 5,08
- MCVW 1,5/5 - ST - 3,81
• De zwarte stekkers zijn van het type AMP modulus 2
(vier- en tweepolig)
(Danfoss levert voelers, uitgerust met stekker)

Voelers
De Sin en Sout voelers moeten allebei aangesloten worden.
De aansluiting van Sdef is optioneel.

Alarmrelais
In het geval van een alarmsituatie of wanneer de regelaar
van het voedingsnet afgesloten is,.zijn de contacten niet
doorverbonden  Bij normale werking (geen alarm) zijn de
contacten normaal gesloten (doorverbonden).

LON-netwerk
Als de LON-netwerkmodule geïnstalleerd is, dan moet erop
gelet worden dat de aansluitingen van de LON-netwerkkabel
perfect uitgevoerd zijn.
Voor meer details zie het documentatiepakket nr. RC.8A.C...

084B7058

084B7057

Relaisterminals Alarmrelais Uitsparing voor data-
communicatie of real-
time klok

Voedingssp[anning
en digitale ingang

Extern display,
indien toegepast

Voelers
Sin, Sdef, Sout

Ontdooiing via een LON-
netwerk

Gecoördineerde ontdooiing
bij kabelverbindingen

Hoofd                                     Secundaire Secundaire
regelaar regelaar regelaar



14 Functiebeschrijving RS.8A.J2.10 © Danfoss 9/2001 EKC 201

Datacommunicatie

Voorbeelden

Kopie van een beeldscherm met een menu

Indien u meer wilt weten over het bedienen van regelaars
via de PC kunt u hiervoor extra informatie aanvragen.

Deze pagina geeft een omschrijving van enkele
mogelijkheden van een regelaar voorzien van
datacommunicatiemodule.

Iedere regelaar wordt geleverd
met een insteekmodule type
EKA 171.

De regelaars worden vervol-
gens met elkaar verbonden
d.m.v. een tweeaderige kabel.

Er kunnen maximaal 60 regel-
aars op één kabel aangesloten
worden.

De kabel wordt eveneens op
een gateway type AKA 243
aangesloten.

De gateway neemt de controle
over van alle communicatie met
de regelaars.

Deze verzamelt constant
temperatuurgegevens en
alarmsignalen. Als er een
alarmsituatie optreedt, dan zal
het alarmrelais gedurende twee
minuten actief blijven.

Nu kan er een modem op de
gateway aangesloten worden.

Als er zich nu nog een alarm-
situatie voordoet, dan zal de
gateway het ontvangen alarm-
bericht autonoom, via de
modem en bijbehorende tele-
foon, bij het servicebedrijf mel-
den.

Bij het servicebedrijf staat er
eveneens een gateway en pc
opgesteld, waarop AKM-
systeemsoftware draait.

Nu is het mogelijk om, van op
afstand en met behulp van het
softwaremenu, alle in de regel-
aar beschikbare functies aan te
sturen en te controleren.

Het programma kan bijvoor-
beeld alle in de loop van een
dag opgeslagen temperatuur-
gegevens oproepen (kopiëren).

• Metingen worden getoond in
de linker kolom en instellingen
in de rechter kolom.

• Het is ook mogelijk de
parameters te zien van de
functies op pagina 3-5.

• Met een paar eenvoudige
handelingen worden de
waarden weergegeven in een
grafiek.

• Eerdere drukmetingen zijn
terug te vinden in de historie.

Alarmen
Als de regelaar is uitgebreid met
datacommunicatie is het
mogelijk de urgentie van een
door de regelaar verzonden
alarm te definiëren.
De urgentie wordt gedefinieerd
door de instelling: 1, 2, 3 of 0. Bij
een gegeven alarm geeft dat de
volgende mogelijkheden:

1 = Alarm
Alarm op regelaaruitgang +
DANBUSS bericht + uitgang
DO2 op de mastergateway
wordt geactiveerd.

2 = Bericht
Er wordt alleen een DANBUSS
bericht verstuurd.

3 = Alarm
Als bij “1”, echter de DO2
uitgang op de mastergateway
wordt niet geactiveerd.

0 = Onderdrukte informatie
Geen alarm en geen DANBUSS
bericht.
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Appendix

Nachtgordijn open of dicht
De regelaar maakt gebruik van deze functies om de Sout
temperatuur (nachtgordijn open) of de Sin temperatuur weer
te geven. In het geval dat het nachtgordijn dicht is, worden
de alarmgrenzen eveneens verschoven.

Dit gebeurt doordat er een contact gesloten wordt, wat aan
de DI-ingang wordt gemeld, of n.a.v. de interactie van beide
thermostaatfuncties.
- Als Sin constant om koeling vraagt en Sout is de thermo

staat die voortdurend aanslaat en vervolgens weer afslaat,
dan is het nachtgordijn open.

-  Als Sin, samen met Sout, het koelproces thermostatisch
regelt, dan is het nachtgordijn dicht.

Temperatuuralarm
De Sin en Sout temperaturen hebben ieder hun eigen bo-
venste en onderste grenswaarden. De vooraf geprogram-
meerde waarden van Sin en Sout kunnen verschoven wor-
den, wanneer de regelaar bemerkt dat het nachtgordijn dicht
is of wanneer de DI-ingang een signaal ontvangt waarmee
instelling 3 gedefinieerd wordt.

Instellen van de regelaar
1. De Sout thermostaat op de gewenste waarde instellen
2. De Sin thermostaat op dezelfde waarde of iets hoger

instellen zodat deze niet gaat afslaan
3. Wachten totdat de temperatuur gezakt is en de Sout

thermostaat begint aan- en uit te gaan
4. De Sin temperatuur meten (de temperatuur van het

product zelf zal een paar graad hoger liggen dan de Sin

temperatuur)
5. Als de Sin temperatuur voldoet, doorgaan met het vol-

gende punt Als de Sin temperatuur niet voldoet, de in-
stelling van d Sout thermostaat bijstellen en de boven-
staande procedure herhalen

6. Als de instelling van de Sout thermostaat eenmaal
voldoet, dan kan de Sin thermostaat ingesteld worden.
Let op de evolutie van de Sin temperatuur:  Deze zal een
paar graden op- en neergaan in functie van het tijdstip
waarop de Sout thermostaat aan- en uitgaat. De laagste
Sin temperatuur noteren. De Sin referentietemperatuur
instellen op een waarde die één graad lager ligt dan de
laagst genoteerde Sin temperatuur, nog te verminderen
met de waarde van de Sin schakeldifferentie. (De
schakeldifferentie van Sin is
normaal kleiner dan die van Sout).
De Sin referentietemperatuur moet hoger zijn dan de
hoogste Sout temperatuur.

Als de regelaar niet gestart kan worden
   Nagaan:

- of de gemonteerde voelertypes wel dezelfde zijn als
de types die bij o06 opgegeven zijn,

- hoe het met de instelling van de Sin thermostaat
staat,

- wat de werkingsstatus van de regelaar is.

"Day" : "Night"
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