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Deze handleiding voor het installeren en bedienen van de PLC-interface zorgvuldig 
doorlezen en navolgen. Deze handleiding binnen handbereik van de airconditioner 

opbergen! 

 

 
 

De voorschriften dienen strikt te worden opgevolgd. 
 

Veiligheidsvoorschriften 
 
Algemeen, gevaren bij het niet nakomen van de veiligheidsvoorschriften 
De handleiding bevat basisvoorschriften die tijdens de installatie en bij het gebruik dienen te worden opgevolgd. Hij dient 
derhalve voor montage en ingebruikname door de installateur en de gebruiker(s) te worden gelezen en opgevolgd. Foutieve 
of onzorgvuldige installatie kan leiden tot dodelijke ongelukken en/of schade aan de apparatuur!  Het niet naleven van de 
veiligheidsvoorschriften levert gevaar op voor personen, het milieu en de apparatuur. Indien de veiligheidsvoorschriften niet 
worden nageleefd vervalt iedere vorm van aansprakelijkheid. 
 
Gekwalificeerd personeel, opleiding en verantwoord werken 
Het personeel dat zorg draagt voor de montage en inbedrijfstelling van de apparatuur, dient hiervoor gekwalificeerd te zijn. 
Defecten die ontstaan zijn door onzorgvuldige installatie, kunnen leiden tot ongevallen met elektriciteit en brand 
veroorzaken! 
 
De installatievoorschriften zoals aangegeven in deze handleiding, en de geldende nationale wetgeving betreffende 
ongevalpreventie zoals interne arbeidsvoorschriften, bedrijfsvoorschriften en veiligheidsvoorschriften dienen strikt te worden 
opgevolgd. 
 
Veiligheidsvoorschriften voor onderhoud, inspectie en installatiewerkzaamheden 
De gebruiker dient ervoor te zorgen dat alle onderhoud, inspectie en installatiewerkzaamheden door vakbekwame, 
gekwalificeerde personen die bekend zijn met de installatievoorschriften, uitgevoerd worden. Werkzaamheden aan de 
apparatuur mogen alleen uitgevoerd worden indien deze spanningsloos is gemaakt. De voorschriften voor het stilzetten 
zoals vermeld in de bedieningshandleiding dienen strikt te worden opgevolgd. 
 
Het apparaat dient voor werkzaamheden spanningsloos gemaakt te worden, en te worden voorzien van 
waarschuwingsborden tegen het per ongeluk aanzetten van het apparaat. 
Er dient gecontroleerd te worden of de spanning van de apparatuur is alvorens men met de werkzaamheden aanvangt. 
Alvorens men de apparatuur weer in gebruik neemt, dient men de maatregelen onder het hoofdstuk “installatiegevens” door 
te nemen. 
 
Werkzaamheden betreffende elektra dienen door een erkende elektrotechnische installateur te worden uitgevoerd volgens 
de geldende veiligheidsvoorschriften, wet en regelgeving betreffende het aansluiten van elektrische apparatuur en de 
installatie instructies. Er mogen alleen gescheiden schakelcircuits worden gebruikt. 
 
Foutieve aansluiting van de elektra kan leiden tot ernstige ongevallen en brand veroorzaken. De elektrische aansluitingen 
dienen te worden voorzien van de juiste bekabeling. De bekabeling dient zo te worden aangelegd dat er geen mechanische 
krachten vrij kunnen komen op de kabelaansluitingen in het apparaat. Foutieve aansluiting van de bekabeling kan leiden tot 
oververhitting van het apparaat, en brand veroorzaken. Foutieve montage van het servicepaneel kan eveneens leiden tot 
oververhitting, en brand veroorzaken. 
 
Het eigenmachtig reconstrueren en produceren van reserveonderdelen 
Het reconstrueren of aanpassen van het systeem is niet toegestaan. Er mogen alleen reserveonderdelen en accessoires 
worden gebruikt die door de fabrikant van het systeem worden geleverd. Indien men zich hier niet aan houdt kan dit gevaar 
opleveren. Aanpassingen aan het systeem of het gebruik van andere dan door de fabrikant geleverde reserveonderdelen of 
accessoires doet alle recht op garantie vervallen. 
 
Onjuist gebruik 
Er mag nooit worden afgeweken van de opgegeven waarden zoals omschreven in de technische specificaties. 
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Installatiegegevens 

  
Functiebeschrijving: 
De microprocessorgestuurde (optionele) printplaat PLC-interface biedt de mogelijkheid om een 
externe sturing voor de Mitsubishi Heavy Industries KX, PAC of RAC serie te creëren via de XY-
bekabeling op de binnendelen. 
 
Indien de PLC-interface gekoppeld is aan een extern besturingssysteem, dan kunnen de volgende 
functies door het aangesloten binnendeel worden uitgevoerd: 
 

- Op afstand aan/uit 
- Modus instelling (koelen/verwarmen/ventileren) 
- Ventilatorsnelheid (laag, midden, hoog) 
- Temperatuurinstelling (0-10V signaal, 0-5kΩ) 
- Storingmelding (inclusief E-code) 
- Bedrijfmelding 

 
De PLC-interface beschikt over de volgende in en uitgangspoorten: 
 
Digitale ingangen:  
-D1 t/m D8 (aansluiting voor spanningsingang 230Vac of 48Vdc) 
 
Analoge uitgang: 
-Temperatuurinstelling 0-10Vdc, 0-5kΩ (bereik 18-30 °C of +/-0,5K) 
 
Uitgangen: 
-Relais 1 (230Vac / max. 0,5A) 
-Relais 2 (230Vac / max. 0,5A) 
 
Dip-switch: 

- Master/slave instelling 
 
 
Printplaat en klemmenstrook 
 

 
 
 
Figuur 1, PLC-interface 
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Specificaties: 
 
  PLC-interface (slave) 

Ingangen  
XY communicatiekabel binnendeel 

5x digitaal (230Vac of 48Vdc), 
1x analoog (0-10V) 

Uitgangen  
2x digitaal (max. 230V AC / 0,5A) 

1x RS485 

Weergaven, optisch  
Toestandsweergave digitale ingangen (5x LED, groen), 
Toestandsweergave digitale uitgangen (2x LED, groen), 

Storingmelding (geel/groen en E-code) 
Afmetingen H x B x D mm 90 x 77 x 25 (37 incl. DIN rail montage) 
Netto gewicht kg 0,2 
Gebruiksbereik ºC +5 ~ +40 

Maximale kabellengte 
Naar binnendeel 

m 100 

Optioneel toebehoren: 
Aansluitkabel naar het 
binnendeel 

 XY bekabeling (LIYCY 2 x 0,5mm2 afgeschermd) 

          
 
Installatie: 
De PLC-interface kan in een schakelkast gebouwd worden of direct in het aan te sturen binnendeel. 
De (optionele) printplaat is aan de achterzijde geïsoleerd en voorbereid op DIN-rail montage. Voor de 
aansluiting op de klemmenstrook  XY  van het binnendeel dient een 2-aderige kabel (LIYCY 2 x 
0,5mm2 afgeschermd) gebruikt te worden. 
 
Let op: De (optionele) printplaat dient men zo in te bouwen dat onbedoelde aanrakingen en het in 
contact komen met vocht niet mogelijk zijn! 

 
Let op: In combinatie met de PLC-interface kan een wandbediening aan het binnendeel gekoppeld  
worden welke geconfigureerd dient te worden op basis van setting PLC interface (master of slave)! 
 
P5 is nu een 6-polige aansluiting. Als er een alarm signaal op COMMON en NC wordt aangesloten 
van het alarm relais dan staat deze in de alarm stand als de print spanningsloos is. Zodra de print 
start wordt het relais ingeschakeld en is er geen alarm. 
Bij een alarm melding wordt het relais afgeschakeld. Dit gebeurt nu  zowel in Master als in Slave 
mode. 
 
Let op: Het Airco Busy contact kan ook worden aangesloten op NC COMMON en NO contact. Als de 
airco aanstaat schakelt het relais in en als de airco uit staat, schakelt het relais uit. 
  
Als de auto-louvre uit staat (dipswitch 3 aan), dan blijft de louvre in de stand staan waar deze het 
laatst in stond. In de auto-louvre stand gaat de louvre bij verwarmen naar beneden staan, bij koelen 
horizontaal en bij luchten in de laatste stand waarin deze stond. 
Als D2 en D4 (aan en verwarmen) afvallen, dan schakelt de ontdooi timer in en zal de print nog 45 
minuten op 18 graden verwarmen (bi-colour led knippert groen) en 18 graden op het 7-segment 
display knippert. Als tijdens deze 45 minuten koelen wordt ingeschakeld (D3 aan ) dan wordt 
overgeschakeld naar 18 graden koelen. Zowel de display als bi-colour led blijven knipperen tijdens de 
ontdooi periode. Na 45 minuten schakelt de airco dan uit. 
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Dipswitch instellingen: 
 

DIPSWITCH NR OMSCHRIJVING UIT AAN  

 1 Master/Slave Master Slave 

 2 Niet in gebruik X X 

 3 auto/overrule louvre Auto Overrule ( handmatig ) 

4 Niet in gebruik X X 

 5 Niet in gebruik X X 

   
Werking (LED’s): 
 

LED Geel Geen communicatie 

LED Groen Juiste communicatie 

D1-D6 LED aan Contact bekrachtigd 

Bedrijfsmelding LED aan In bedrijf 

Storingsmelding AC LED aan AC in storing 

 
Werking (normaal) 
Zodra ingang “D2 aan/uit“ wordt bekrachtigd, wordt de ingestelde temperatuur op het display 
weergegeven. In geval van een storing wordt de storingscode weergegeven op de display.  
 
Indien de controller in master mode staat, dan is de temperatuurinstelling op vaste waarden 
ingesteld. Bij verwarmen wordt de temperatuur door de controller unit ingesteld op 30 °C, bij koelen 
op 18 °C en bij ventileren op 23 °C.  
Als de ingangen “D3 koelen” en “D4 verwarmen” onbekrachtigd zijn dan wordt de laatst ingestelde 
temperatuur en de laatst ingestelde stand (verwarmen, koelen, ventileren) aangestuurd. De PLC 
interface reageert in master mode NIET op de ingang “D5 temperatuur instelling”. 
 
Indien de PLC interface in slave mode staat, dan is de temperatuur instelling variabel. 
Als de ingang “D5 temperatuur instelling” bekrachtigd wordt dan wordt de temperatuur ingesteld die is 
gekozen door middel van P1 (5K potmeter) of P2 (0-10V dc spanning) en varieert tussen de 18 °C en 
de 30 °C. Indien de ingang “D5 temperatuur instelling” onbekrachtigd is wordt de temperatuur 
instelling overgenomen van de RC bediening. 
 
Mode master (vaste temperatuur): 
Als de XY communicatie wordt aangesloten op de PLC interface in master mode, start de software 
(u-controller) na 3 seconden met het weergeven van de software versie op het display en gaat de 
groene led branden. 
 
Op het display wordt            weergegeven en na 1 seconde de software versie      (of anders in geval 
van een latere versie). Deze wordt ongeveer 2 seconden weergegeven, daarna gaat het display uit. 
 
Na ongeveer 4 seconden begint de “power-up” timer. Deze duurt ongeveer 18 seconden. 
Tijdens deze power-up tijd knippert op de rechter display een punt     en tegelijkertijd knippert de 2-
kleuren led oranje. 
 
Na de power-up tijd begint de “initialisatie” procedure. De PLC interface gaat de lijst met alle 
mogelijke adressen langs om te kijken welke binnendelen zijn aangesloten. 
 
Op het display knippert       en de 2-kleuren led is nu continu oranje. De “initialisatie” procedure duurt 
ongeveer 2 minuten! Na voltooiing begint de “louvre setup” procedure Als de “initialisatie” procedure 
klaar is, wordt naar elk aangesloten binnendeel de instellingen voor de louvre panelen gestuurd (de 
"louvre setup“ procedure). 
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Mode slave (variabele temperatuur): 
Als de XY communicatie wordt aangesloten op de PLC interface in slave mode, start de software (u-
controller) na 3 seconde met het weergeven van de software versie op het display en gaat de groene 
led en de 2 kleuren led branden. 
 
Op het display wordt        weergegeven en na 1 seconde de software versie        (of anders in geval 
van latere versie). Deze wordt ongeveer 2 seconde weergegeven, daarna gaat het display uit, maar 
de 2 kleuren led blijft oranje branden. 
 
De PLC interface blijft nu wachten totdat er een bericht wordt ontvangen met het interface adres 
0xF71F � low adres byte: 0x1F, en high adres byte: 0xF7. Deze wordt normaal verzonden door een 
andere (master) unit. Zodra een bericht is ontvangen met het interface adres, verschijnt        continu 
op het display.  
Dit blijft op het display staan totdat het laatste adres dat door de andere (master) unit wordt 
verzonden in de initiatie is ontvangen (adres 0x770F � low adres byte 0x0F en high adres byte 
0x77). Hierna functioneert de controller in de slave mode. 
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Uitleg display 
 
Onderstaand een tabel met de voorkomende meldingen op het display, zowel in master mode als in 
slave mode. 
 

Display Betekenis/omschrijving 

*1) 

Temperatuur 
 
de huidig ingestelde (aangestuurde) temperatuur, wordt weergegeven in 
normale operatie mode (als er geen fout in het systeem is en de airco aan 
staat) 
 
*1) of andere waarde, afhankelijk van ingestelde/aangestuurde temperatuur 

 

 

 

 

Software versie  
 
De software versie welke in de microcontroller zit, weergegeven op display 
 

 

Power up timer  
 
In master mode knipperend op display: de power up timer is bezig met aftellen. 
 

 

 

Storingmelding  

 
Er is een fout opgetreden, deze wordt afgewisseld met de storingcode. 
 
 

  

 

Initialisatie  
 
- In master mode knipperend op display : een lijst met adressen wordt 
doorlopen om aangesloten units te detecteren.  
- In slave mode continu op display als een aangesloten (master) unit een 
(initialisatie) bericht stuurt naar het interface adres van de controller unit. 
het adres van de controller unit in slave mode is 0xF71F � low byte 0x1F en 
high byte 0xF7.  
Verdwijnt pas van het display als een bericht met adres 0x770F (0x77 high byte 
en 0x0F low byte) is ontvangen.Dit is het laatste adres op de lijst die wordt 
verzonden door een aangesloten master unit tijdens zijn initialisatie. 
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*1 

 

 

 

 

*2 

Louvre setup  
 
In master mode worden de louvre paneel bereik instellingen (in hoeverre de 
louvre panelen kunnen open draaien) verzonden naar alle adressen van de 
aangesloten apparaten die zijn gedetecteerd tijdens de initialisatie. 
De binnen units waarvoor de instellingen zijn bedoeld, antwoorden met een 
“begrepen” bericht, de overige apparaten antwoorden met een “leeg” bericht.  
Deze instellingen moeten 1-malig worden doorgestuurd naar de binnen units 
omdat de controller unit anders de louvre panelen niet in goede stand kan 
sturen. 
De 4 louvre standen (waarvan er maar 2 worden aangestuurd in de master 
mode ) worden verdeeld over het ingestelde bereik.En als het bereik niet goed 
is ingesteld (zoals de fabrieks instelling) dan kan de controller unit de louvre 
panelen niet in goede stand sturen.  
 
 
 
 
*1)

 Begin van de louvre setup procedure
 

*2)
 Einde van de louvre setup procedure 

 

*1 

*2 
 

Set louvre stand 
 
Wanneer er in master mode wordt omgeschakeld van mode (van koelen naar 
verwarmen of andersom), dan wordt de stand waarin de louvre panelen 
moeten gaan staan (bij verwarmen naar beneden en bij koelen naar boven) 
aangestuurd door de “set louvre stand procedure” uit te voeren. 
De settings voor de louvre panelen worden dan naar alle aangesloten units die 
zijn gedetecteerd tijdens de initialisatie gestuurd, 1x met het swing bit aan*1) en 
1x met swing bit uit*2), zodat de aansturing op meerdere type airco’s 
compatible is. 
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Aansluitschema: 
 

 


