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Voorwoord
Deze instructies worden verstrekt als een
leidraad voor de bediening van de
regelaar(s) die zijn gemonteerd op Trane
RTAD/RTWB/RTRA koelmachines. 
Ze bevatten niet de volledige
onderhoudsprocedures die nodig zijn
voor een blijvend goede werking van deze
machine. Gebruik de diensten van een
gekwalificeerde service-technicus via een
onderhoudscontract met een erkend
servicebedrijf. Lees deze handleiding
zorgvuldig voordat u de unit opstart.

Waarschuwingen en

gevaarmeldingen
Waarschuwingen en Gevaarmeldingen
kunnen in betreffende paragrafen overal
in deze gebruikershandleiding voorkomen.
Neem deze waarschuwingen in acht om
uw persoonlijke veiligheid en een correcte
werking van deze machine te garanderen.
De fabrikant sluit elke aansprakelijkheid uit
als het systeem door niet daartoe
opgeleid personeel wordt geïnstalleerd of
onderhouden.

WAARSCHUWING! : Geeft een mogelijk
gevaarlijke situatie aan die, indien niet
vermeden, tot ernstig of dodelijk letsel
kan leiden.

VOORZICHTIG! : Geeft een mogelijk
gevaarlijke situatie aan die, indien niet
vermeden, kan leiden tot lichte of matige
verwondingen. Het kan ook worden
gebruikt om te waarschuwen tegen
onveilige praktijken of ongelukken,
waarbij alleen schade aan apparatuur of
gebouwen ontstaat.

Veiligheidsvoorschriften
Om dodelijke of andere verwondingen,
of schade aan apparatuur of gebouwen
te vermijden, moeten de volgende
aanbevelingen tijdens onderhouds- en
servicebezoeken in acht worden
genomen:

1. De toelaatbare maximale drukwaarden
voor de lektests aan hoge- en
lagedrukzijde staan vermeld in het
hoofdstuk "Installatie". Maak altijd gebruik
van een drukregelaar.

2. Maak de hoofdvoedingsaansluiting van
de unit los voordat onderhoud aan de unit
wordt uitgevoerd.

3. Alle reparaties aan het koelcircuit en het
elektrische systeem moeten worden
uitgevoerd door speciaal daartoe
opgeleid, ervaren personeel.

Aflevering

Controleer de unit bij de levering
alvorens de afleveringsbon te tekenen.

Aflevering (alleen voor Frankrijk):

In geval van zichtbare beschadiging: de
geadresseerde (of zijn vertegenwoordiger
ter plekke) moet alle beschadigingen op
het leveringsformulier specificeren, 
dit duidelijk leesbaar van datum en
handtekening voorzien, en de bestuurder
van de truck moet het formulier eveneens
ondertekenen. De geadresseerde (of zijn
vertegenwoordiger ter plekke) moet het
Trane Epinal Operations - Claims team
informeren en een kopie van het
leveringsformulier naar het team sturen.
De cliënt (of zijn vertegenwoordiger ter
plekke) moet binnen 3 dagen na de
aflevering een aangetekende brief naar de
laatste vervoerder sturen.
Opmerking: voor afleveringen in Frankrijk,
moet ten tijde van de aflevering ook naar
verborgen beschadigingen worden
gezocht en onmiddellijk worden
behandeld als zichtbare beschadiging. 

Aflevering in alle landen behalve

Frankrijk:

In geval van verborgen beschadiging: de
geadresseerde (of zijn vertegenwoordiger
ter plekke) moet binnen 7 dagen na de
aflevering een aangetekende brief naar de
laatste vervoerder sturen, waarin de
beschreven beschadiging wordt geclaimd.
Een kopie van deze brief moet aan het
Trane Epinal Operations - Claims team
worden gestuurd.

Garantie
De garantie is gebaseerd op de
Algemene Voorwaarden en Condities van
de fabrikant. Deze garantie vervalt
wanneer de apparatuur wordt
gerepareerd of gewijzigd zonder
schriftelijke toestemming van de fabrikant,
wanneer de bedrijfscondities worden
overschreden of wanneer het
bedieningssysteem en/of de elektrische
bedrading worden veranderd. Deze
garantie is niet van toepassing op schade
als gevolg van misbruik, gebrekkig
onderhoud of het niet naleven van de
voorschriften of aanbevelingen van de
fabrikant. Indien de gebruiker de
richtlijnen in dit handboek niet opvolgt,
kan de garantie komen te vervallen en is
de fabrikant niet aansprakelijk voor
mogelijke gevolgen.

Onderhoudscontract
Geadviseerd wordt om een
onderhoudscontract met uw lokale dealer
af te sluiten. Dit contract voorziet in
regelmatig onderhoud van de installatie
door een in ons product gespecialiseerd
bedrijf. Regelmatig onderhoud zorgt
ervoor dat een onjuiste werking wordt
opgemerkt en gecorrigeerd waardoor de
mogelijkheid van ernstige beschadiging
wordt uitgesloten. Tenslotte zorgt
regelmatig onderhoud voor een maximale
levensduur van uw installatie. Wij willen 
u erop wijzen dat de garantie komt te
vervallen wanneer de instructies m.b.t. de
installatie en het onderhoud niet worden
opgevolgd.

Scholing
Om de installatie optimaal te laten werken
en gedurende een lange periode in
perfecte staat te houden, kunt u een
speciale training voor deze installatie
volgen. Het doel van deze training is
gebruikers en technici meer kennis te
geven over de installatie die zij gebruiken
of onder beheer hebben. De training legt
nadruk op het belang van periodieke
controles van de bedrijfsparameters en
preventief onderhoud waardoor de
exploitatiekosten van de unit worden
verlaagd door voorkoming van ernstige
en kostbare storingen.
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Algemene Informatie
Deze UCM-CLD koelmachineregeling
bestaat uit acht elektronische modules
met elk een eigen 115 V of 24 V voeding
die via een seriële verbinding met elkaar
communiceren. De namen van de
modules verwijzen naar hun functies.

Afbeelding 1: Bedieningsinterface

Compressor
Report

Refrigerant
Report

Chiller
Report

Custom
Report

Select Report Group

DiagnosticsService
Tests

Service
Settings

Operator
Settings

Alarm

AutoEnterPrevious

StopCancelNext

Select Setting Group

ADAPTIVE CONTROL™

Module Functies

MCSP (Motor Compressor Start and Protection)

CPM (Chiller Protection and Management) Veiligheid, beveiliging en regeling van de koelmachine
EXV (Electronic Expansion Valves) Regeling van beide elektronische expansieventielen
CSR (Communication en Setpoint Reset)

Local CLD (Local Clear Language Display) Gebruikersinterface in het voorpaneel van de unit
Remote CLD (Remote Clear Language Display)

TCI IV, COM 3 (Tracer Communication Interface 4, COM 3)

Veiligheid, bescherming en regeling van de helirotor-schroefcompressor
en de bijbehorende componenten

Regeling van de seriële communicatie, externe instelpunten van de unit

Gebruikersinterface die zich maximaal 1500 m van de unit vandaan kan
bevinden en met maximaal vier units van hetzelfde type kan
communiceren (optionele module)

TCI IV, IPCB (Tracer Communication Interface 4, Inter Processor
Communication Buffer)

Beveiliging van de interne communicatiebus in de unit tegen externe
storingen (optionele, in de fabriek geïnstalleerde module, verplicht als
een CLD op afstand wordt gebruikt)
Interface tussen de regelaar van de unit en een Building Management
systeem m.b.v. Trane COMM 3 seriële verbinding
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Gebruikersinterface

Digitale display

Regelings- en bedrijfsparameters,
diagnoses en foutmeldingen worden
getoond op een 2-regelig LCD-display
met 40 karakters. Het display heeft een
LED-achtergrondverlichting, zodat het
afgelezen kan worden bij weinig licht en
om het display bij lage
omgevingstemperaturen op te warmen.
Terwijl het systeem wordt opgestart, 
is het display niet verlicht en wordt de
melding [SELF-TEST IN PROGRESS]
getoond. Het scherm kan foutcodes,
instellingen van diverse instelpunten,
gespecificeerde temperatuur- en
drukwaarden en de status van
bedrijfsparameters en opties tonen.

Toetsenbord

Een touchpad met 16 toetsen wordt
zowel gebruikt om te navigeren tussen
menu’s alsook om parameters en
instelpunten te wijzigen. De toetsen zijn
verdeeld in twee groepen:

Menu’s Bedieningstoetsen

Menu Koelmachinerapport + toets
Menu Aanpassingsrapport - toets
Menu Koudemiddel Vorige
Menu Compressor Volgende
Menu Gebruikersinstellingen Enter
Menu Onderhoudsinstellingen* Annuleer-toets
Menu Service Test* Auto toets
Menu Diagnose Stop

* Niveau 2 en 3 van het menu Onderhoudsinstellingen en Onderhoudstest zijn beveiligd met een
wachtwoord en zijn uitsluitend bedoeld voor Trane onderhoudsmonteurs.

Afbeelding 2: Bedieningspaneel gemonteerd op een model RTWA unit
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Functies van de bedieningstoetsen

[+] toets Als de weergegeven informatie
alleen-lezen is, wordt deze toegevoegd
aan het gebruikersmenu door op deze
toets te drukken. Als de informatie
gewijzigd kan worden, wordt de waarde
verhoogd zonder dat de maximale
waarde wordt overschreden door op
deze toets te drukken.

[-] toets Als de weergegeven informatie
alleen-lezen is, wordt deze verwijderd uit
het gebruikersmenu door op deze toets
te drukken. Als de informatie gewijzigd
kan worden, wordt de waarde verlaagd
zonder dat de minimale waarde wordt
overschreden door op deze toets te
drukken.

[Vorige] toets Door op deze toets te
drukken kan de gebruiker omhoog
schuiven naar het vorige item in het
huidige menu. Elk menu is ringvormig,
zodat van het eerste item naar het
laatste item in het menu geschoven kan
worden.

[Volgende] toets Door op deze toets te
drukken kan de gebruiker omlaag
schuiven naar het volgende item in het
huidige menu. Elk menu is ringvormig,
zodat van het laatste item naar het eerste
item in het menu geschoven kan worden.

[Enter] toets Door op deze toets te
drukken kan de gebruiker een gewijzigde
waarde bevestigen.

[Annuleren] toets Deze toets moet
ingedrukt worden als een gewijzigde
instelling niet opgeslagen hoeft te
worden.

[Auto] toets Door op deze toets te
drukken kan de unit in de automodus
gezet worden als deze eerder met de
[Stop] toets in de stopmodus is gezet.
De unit kan niet in de automodus gezet
worden als deze gestopt is door een
extern contact of de seriële verbinding.
Als de unit gestopt wordt door de
interface op afstand (CLD op afstand),
heeft de lokale modus prioriteit.

[Stop] toets Door op deze toets te
drukken kan de unit in de stopmodus
gezet worden. In alle gevallen en
ongeacht de herkomst (met uitzondering
van een lokale stop) hebben het
stopcommando en de stopstatus
prioriteit over een
activeringscommando. De gegeneerde
stop is een soft stop - de unit gaat terug
naar deellast voordat deze gestopt
wordt.

Of een [Stop] of [Auto] commando
geaccepteerd en opgeslagen wordt, 
is afhankelijk van de onderstaande
hiërachie.
1. Local Auto, Remote Auto en Remote

Stop worden altijd vervangen door
Local Stop.

2. Local Stop, Remote Auto en Remote
Stop worden altijd vervangen door
Local Auto.

3. Local Auto en Remote Auto zullen
altijd door Remote Stop worden
vervangen. Local Stop wordt er niet
door vervangen.

4. Local Auto en Remote Stop worden
altijd vervangen door Remote Auto.
Local Stop wordt er niet door
vervangen.

Door twee keer binnen vijf seconden op
[Stop] te drukken wordt de noodstop
uitgevoerd. De koelmachine gaat niet
eerst naar deellast.
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Parameters en instelpunten binnen elk menu

Menu Parameters/instelpunten Bereik
minimum/maximum

Menu Koelmachinerapport Actief instelpunt gekoeld water
In- en uittredetemperatuur gekoeld water verdamper
In- en uittredetemperatuur gekoeld water condensor
Actief instelpunt ijs-opslag
Actief instelpunt heet water
In- en uittredetemperatuur warm water
Huidige actieve instelpuntgrenzen -17,8°/18,3°C
Waterstroom verdamper/condensor
Temperatuur buitenlucht
Bronnen van instelpunten (Tracer, lokaal CLD, extern)

Menu Aanpassingsrapport Aangepast door de gebruiker (kan maximaal 20 instellingen bevatten)
Menu Koudemiddelrapport Koudemiddeldrukwaarden condensor/verdamper

Koudemiddeltemperatuur in condensor
Koudemiddeltemperatuur in verdamper

Menu Compressorrapport Compressorstatus
Tijd- en starttellers
Stroomsterkte (% RLA)
Olietemperatuur (alleen GP-compressor)

Menu Gebruikersinstellingen Bron setpunt
Extern instelpunt gekoeld water
Extern instelpunt heet water
Werking gekoeldwaterpomp
Vertraging gekoeldwaterpomp uit 1 min/30 min
IJsmachineregeling*
Setpunt ijsmaken beëindigen frontpaneel: -6,6°/-0,5°C
Stop door lage omg. tmp.
Setpunt lage omg. tmp. stop -28,8°/15,5°C
Setpunt stroomgrens frontpaneel 40%/120%
Frontpaneel instelpunt heet water 25°/60°C
Frontpaneel stpnt gekoeld water -17,8°/18,3°C
Ontwerp Delta temperatuur instelpunt 2,2°/16,6°C
Extern instelpunt stroomgrens
Differentiaal naar Start instelpunt 1,1°/16,6°C
Soort reset gekoeld water
Type resetratio
Type Start reset instelpunt
Type Max reset instelpunt 0,0°/11,1°C
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Menu Onderhoudsinstellingen** NIVEAU ÉÉN - Informatie aangepast door de klant

Netspanning unit
Beveiliging over-/onderspanning
Tijd herstartblokkering 30/120 s
Gebalanceerde starts en uren compressor
Talen en eenheden op display
Programmeerbare relaisconfiguratie 1/12
Externe circuitvergrendeling
NIVEAU TWEE - Informatie ingesteld door onderhoudsmonteur

Adres van seriële verbinding 0/64
Functie displayvergrendeling
Instelpunt temperatuur uittredend water
Instelpunt onderbreking lage koelmiddeltemperatuur
Compressor EXV-lucht lage watertemperatuur
Instelpunt condensordruk grens 60/120%
Beveiliging faseonbalans
Beveiliging faseomkering
Superheat instelpunt 2,2°/11,1°C
Circuit 1 reactie EXV-regeling 2/200
Circuit 2 reactie EXV-regeling 2/200
Instelpunt reactie regeling uittredetemperatuur water
Circuit 1 afwijking dode band ventilatorregeling -50/50
Circuit 2 afwijking dode band ventilatorregeling -50/50
NIVEAU DRIE - Informatie over configuratie/beveiliging

Voorvoegsel compressormodelnummer
Aantal compressoren
Instelpunt olieverlies differentiaal
Compressor A Ton
Compressor B Ton
Compressor C Ton
Compressor D Ton
Ventilatorregeling
Circuit 1 ventilator met variabele snelheid
Circuit 2 ventilator met variabele snelheid
Aantal ventilatoren circuit 1
Aantal ventilatoren circuit 2
Starten met lagere inschakelstroomstoot
Stroomoverbelasting compressor A
Stroomoverbelasting compressor B
Stroomoverbelasting compressor C 
Stroomoverbelasting compressor D
Ventilator met halve luchtstroom lage omgevingstemperatuur unit
Tweetoerenmotor lage omgevingstemperatuur unit
Laag geluidsniveau ‘s nachts
Aantal EXV circuit 1
Aantal EXV circuit 2
Soort koudemiddel

Menu Onderhoudstest Expansieventiel testen
Circuitvergrendeling of pompuitschakeling testen
Compressor testen

menu Diagnose Actuele diagnose 
Diagnosegeschiedenis
Handmatige reset van diagnose
Diagnosegeschiedenis wissen

* Optie
** Dit menu heeft drie toegangsniveaus. De regelaar is voorzien van een vergrendelingsfunctie waarmee het display op verzoek na niveau één

vergrendeld kan worden.
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Operationele functies

Intredetemperatuur verdamperwater

Als één of beide compressoren draaien,
bewaakt en vergelijkt de UCM continu
de in- en uittredetemperaturen van het
verdamperwater. Als de temperatuur 
van het intredewater langer dan 55°C-
seconden meer dan 1°C onder de
uittredewatertemperatuur daalt, gebruikt
de UCM dit om een verlies van de
waterstroom door de verdamper aan te
geven. Hierdoor wordt de compressor
van het betreffende circuit uitgeschakeld
en wordt de MMR-diagnose getoond.

Stroomgrens-instelpunt (CLS)

De instelpunten voor de stroomgrens
van het systeem worden ingevoerd via
de menu’s op het Clear Language
Display. Het instelpunt van de
stroomgrens voor elke compressor
wordt getoond in tabel 1.

Tabel 1: Instelpunt stroomgrens

compressor versus instelpunt

stroomgrens koelmachine

Systeem
CLS Een Twee

120% 120 120
100% 120 100
80% 120 80
60% 120 60
40% 80 40

Op basis van de stroomniveaus
ontvangen van de UCM wordt de
schuifklep van de compressor
gemoduleerd om te voorkomen dat 
de actuele stroomsterkte van de
koelmachine het CLS overschrijdt.

Als een compressor wordt
uitgeschakeld, zal het CLS voor de
overgebleven, draaiende compressor
onmiddellijk omhoog gereset worden.
Als een compressor wordt toegevoegd,
zal het CLS voor de draaiende
compressor omlaag gereset worden bij
een snelheid die niet lager is dan 10%
RLA per minuut naar het nieuwe
instelpunt.

Aantal compressoren in werking

Elektronisch expansieventiel (EXV) test

Deze test kan alleen uitgevoerd worden als
de "Stop"-toets is ingedrukt. Hiermee wordt
de correcte werking van de elektronische
expansieventiel en de EXV-module
gecontroleerd.

Nadat de test gestart is op het Clear
Language Display, zal de UCM:

1. De EXV gesloten oversturen
(25 seconden)

2. De EXV open oversturen
(25 seconden)

3. De EXV gesloten oversturen
(25 seconden)

4. Het display resetten om de test uit 
te schakelen en te beëindigen.

De EXV produceert een hoorbare klik 
als deze aangedreven wordt tegen de
eindstoppen. Stap 1 stuurt de EXV 
naar de gesloten positie, zodat het
onderhoudspersoneel van het CLD 
naar de EXV kan gaan.

N.B. Misschien is een gereedschap nodig
om het klikken van de EXV te kunnen
horen, bijvoorbeeld een
schroevendraaier die tussen de EXV en
het oor wordt gehouden.

Beveiliging stroomoverbelasting

De UCM bewaakt continu de
stroomsterkte van de compressor om de
unit te beschermen tegen een te hoge
stroomsterkte of een geblokkeerde rotor.
De beveiliging is gebaseerd op de fase
met de hoogste stroomsterkte en als
grenzen worden overschreden, schakelt
de UCM de compressor uit en toont een
MMR-diagnose.

Regeling uittredetemperatuur gekoeld

water

Als de Auto-toets wordt ingedrukt en
een gekoeldwaterinstelpunt op afstand
is doorgegeven, zal de UCM het
betreffende instelpunt regelen. Anders
wordt het instelpunt op het voorpaneel
geregeld. De regeling wordt tot stand
gebracht door fasering van de
compressoren en door de schuifkleppen
op elke compressor te moduleren.

Bij het opstarten zal de koelmachine niet
verder opladen als de
uittredetemperatuur van het gekoeld
water 0,8 ºC per minuut of sneller daalt.



Werkingsprincipes van de
UCM-CLD Module

RLC-SVU02F-NL10

Reset gekoeld water (CWR)

Als optie zal de UCM het instelpunt van
de gekoeldwatertemperatuur resetten op
basis van de retourwatertemperatuur of
de buitenluchttemperatuur. De CSR-
module is nodig om de CWR uit te voeren.

Het onderstaande kan geselecteerd
worden:

Een van vier soorten resets, van boven
naar beneden, in de juiste volgorde:

geen CWR

RESET RETOURWATERTEMPERATUUR

RESET ZONETEMPERATUUR

RESET BUITENLUCHTTEMPERATUUR

Onderbreking uittredewatertemperatuur

Deze temperatuuronderbreking biedt
bescherming tegen bevriezing door een
lage uittredewatertemperatuur. Het
instelpunt is in de fabriek ingesteld 
maar kan ook via het menu
Onderhoudsinstellingen worden
gewijzigd. Temperaturen onder het
instelpunt zijn er de oorzaak van dat 
de UCM de verlaging van het
koelmachinevermogen versnelt, 
zelfs zodanig dat de compressor
uitgeschakeld zal worden. Een niet-
blokkerende diagnose wordt
gegenereerd als de LWT langer dan 
16 seconden onder de onderbreking ligt.

Er moet minimaal 2,7°C zitten tussen 
de onderbrekingstemperatuur en het
instelpunt van het voorpaneel en de
actieve instelpunten van het gekoeld
water. Op het Clear Language Display
kan geen temperatuur van het
voorpaneel of actief
gekoeldwatertemperatuur ingesteld
worden die minder dan 2,7°C boven de
onderbrekingstemperatuur ligt. Op de
tweede regel staat:

Beperkt door onderbrekingsinstelpunt
(+) om te wijzigen

Als de onderbreking van de temperatuur
van het uittredewater hoger ingesteld is,
handhaaft het Clear Language Display
het minimum van 2,7°C en verhoogt het
automatisch de instellingen op het
voorpaneel en de instelpunten van het
actief gekoeld water, indien nodig.

Indien het frontpaneel of actief-
gekoeldwaterinstelpunten zijn bijgesteld,
dan toont het display het volgende
wanneer de “enter“ toets wordt
ingedrukt:

FRONTPANEEL GEKOELDWATER-
INSTELPUNT IS VERHOOGD

ALS GEVOLG VAN WIJZIGING
ONDERBREKINGSINSTELPUNT

Indien de uittredewatertemperatuur
beneden het onderbrekingsinstelpunt
valt terwijl de bekrachtiging van de
compressoren wordt gestopt, dan zal het
een IFW diagnose genereren. Als de
uittredewatertemperatuur onder het
onderbrekingsinstelpunt daalt terwijl 
de compressoren 16°C-seconden lang
bekrachtigd worden, zal de unit op basis
van een MAR-diagnose stoppen.
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Onderbreking lage

koudemiddeltemperatuur

Beide circuits zijn beveiligd tegen een
verzadigde koudemiddeltemperatuur van
de verdamper die onder deze instelling
daalt. Het onderbrekingsinstelpunt moet
minimaal 8°C lager zijn dan het
instelpunt van het voorpaneel of actieve
gekoeldwaterinstelpunten. Zie tabel 2
voor de correcte instellingen.

Er moet een verschil van minimaal 8°C
zijn tussen de
onderbrekingstemperatuur en actieve
gekoeldwaterinstelpunten. Het Clear
Language display staat de instelling van
de gekoeldwatertemperatuur lager dan
8°C boven deze onderbrekingstemperatuur
niet toe, en het display zal de laatst
geldige temperatuur knipperend
weergeven.

Als de onderbreking van de temperatuur
van het uittredewater hoger ingesteld is,
handhaaft het Clear Language Display
het minimum van 8°C en verhoogt het
de instellingen van de instelpunten van
het gekoeld water, indien nodig.

Indien de gekoeldwaterinstelpunten zijn
bijgesteld, dan toont het display het
volgende wanneer de “Enter“ toets
wordt ingedrukt:

FRONTPANEEL GEKOELDWATER-
INSTELPUNT IS VERHOOGD

ALS GEVOLG VAN WIJZIGING
ONDERBREKINGSINSTELPUNT

Indien de temperatuur van het verzadigd
verdamperkoudemiddel voor een circuit
langer dan 16°C-seconden beneden dit
instelpunt daalt zal het circuit worden
uitgeschakeld en zal er een CMR
diagnose worden weergegeven.

Tabel 2: Instelpunten temperatuur uittredend vloeistof

°C °C °C % °C
5 1,5 -3,9 0 0
4 1 -4,4 10 -4
3 0 -5,4 13 -5
2 -1 -6,4 16 -7
1 -2 -7,4 18 -8
0 -3 -8,4 20 -9

-1 -4 -9,4 22 -10
-2 -5 -10,4 24 -11
-3 -6 -11,4 26 -13
-4 -7 -12,4 27 -13
-5 -8 -13,4 29 -15
-6 -9 -14,4 31 -16
-7 -10 -15,4 32 -17
-8 -11 -16,4 33 -18
-9 -12 -17,4 34 -19

-10 -13 -18,4 36 -20
-11 -14 -19,4 36 -20
-12 -15 -20,4 37 -21

Temperatuur
uittredend
koelwater

Onderbreking
uittredewater-
temperatuur

Onderbreking lage
koudemiddel-
temperatuur

Aanbevolen %
EG

Vriespunt
oplossing
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Gebalanceerde compressorstarts en -

uren

Deze functie wordt
ingeschakeld/uitgeschakeld in
gebalanceerde starts en uren (menu
Onderhoudsinstellingen). Als deze
functie ingeschakeld is, start de UCM de
compressor met het minste aantal starts
en stopt hij de compressor met het
hoogste aantal bedrijfsuren, op basis
van de teller ”compressorstarts“ en de
teller ”compressoruren“. Hierdoor
worden de uren en starts gelijkmatig
verdeeld over beide compressoren.

Beveiliging faseonbalans

Het Clear Language Display bewaakt de
stroomsterkte in elke fase en berekent
het percentage onbalans als volgt:

% onbalans = (Ix - I gemiddeld)
I gemiddeld

I gemiddeld = (I1 + I2 + I3) / 3

Ix = fase met het grootste verschil t.o.v. 
I gemiddeld (ongeacht het teken).

Indien de bescherming tegen
ongebalanceerde fase (menu
Onderhoudsinstellingen) is vrijgegeven
en de gemiddelde driefasige
stroomsterkte is hoger dan 80% RLA, 
en het percentage van onbalans zal
volgens berekeningen 15% overschrijden,
dan zal de UCM de compressor
uitschakelen en een CMR diagnose
weergeven.

Beveiliging omgekeerde rotatie

De Clear Language Display bewaakt de
inkomende stroomsterkte tijdens het
opstarten en schakelt de compressor
binnen één seconde uit als faseomkering
waargenomen wordt.

VVOOOORRZZIICCHHTTIIGG

De fasevolgorde tijdens de installatie

van de unitvoeding moet zorgvuldig

geregeld worden om de compressor te

beschermen tegen omgekeerde rotatie.

Beveiliging oliestand te laag

De logica van de UCM vergelijkt de
inkomende olietemperatuur bij de
compressor met de verzadigde
condensortemperatuur om vast te
stellen of een olieleiding verstopt is.

Het differentiaal tussen de
binnenkomende olie- en verzadigde
condensortemperaturen wordt het
”instelpunt van het olieverliesdifferentiaal“
genoemd in het menu
Onderhoudsinstellingen.

Indien de inkomende olietemperatuur
langer dan 30 minuten 2°C onder de
verzadigde condensortemperatuur daalt,
wordt het circuit uitgeschakeld door een
CMR-diagnose. De diagnose wordt
gepresenteerd als:

OLIESYSTEEMSTORING - CIRCUIT X

Instellingen DIP-schakelaar

DIP-schakelaars compressoroverbelasting.

IPC-adres

Met het IPC-adres wordt het adres ingesteld voor de Inter-Processor Communicatie
van de Clear Language Display modules. Hieronder staan de instellingen van de IPC
DIP-schakelaars voor de modules.

Module
IPC DIP A20-1 A20-2 A52 A9

schakelaar SW1 SW2 SW1 SW2 SW1 SW1
1 UIT Basis UIT Basis UIT UIT
2 UIT AAN UIT AAN UIT UIT
3 Motor Motor
4 RLA RLA
5
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2-10 V (DC)/4-20 mA ingang voor het

externe gekoeldwaterinstelpunt (CWS) of

het stroomgrensinstelpunt (CLS)

Wanneer ofwel externe CWS dan wel
externe CLS op de optionele module A9
wordt gebruikt, moeten posities 1 en/of
2 op de DIP schakelaar SW1 worden
ingesteld om het type signaalbron dat de
klant heeft gekozen te accommoderen,
ofwel 2-10 V (DC) dan wel 4-20 mA.
Positie SW1-1 stelt 2-10 V (DC)/4-20 mA
voor externe CLS. De ”OFF“-instelling
configureert de externe ingang op 
2-10 V (DC)/4-20 mA voor het externe
CLS. De ”OFF”-instelling configureert 
de externe ingang voor 2-10V (DC), de
”ON”-instelling configureert de externe
ingang voor 4-20 mA.

Regeloptie uittredetemperatuur

condensorwater - model RTWB

Indien de machine wordt geleverd met
de regeloptie LCWT (karakter 49, positie
3), moet de DIP-schakelaar op module A9
ingesteld worden op de positie ”ON.”
Deze optie regelt de
uittredewatertemperatuur (LCWT) van 
de condensor (CDS) op basis van een
instelpunt van de
warmwatertemperatuur (HWSP).

Instellingen mechanische regeling

De instellingen voor de hogedrukschakelaar worden hieronder getoond:

Drukschakelaar Goedkeuring Sluiten Open
B51 PED 19-20 bar 22-23 bar
Hoge druk Tsjechische Republiek

Polen
B23 PED 1,5 bar 0,5 bar
Lage druk Tsjechische Republiek

Polen
-4°C<LWTE<+15°C

B23 PED 1,2 bar 0,2 bar
Lage druk Tsjechische Republiek

Polen
-12°C<LWTE<-4°C

Afbeelding 3: Installatie watertemperatuursensor - Model RTWB

Klemkoppeling

Spanmoer

Behuizing koppeling

1/2" NPT x 1-1/2" grote koppeling

Grenzen

In de verwarmingsmodus kan de
koelmachine geen gekoeld water leveren
voor een proces. De uittredetemperatuur
van het gekoeld water wordt niet
geregeld. De UCM zorgt alleen voor de
beveiligingen (waterstroom en
bevriezing).

De optie biedt een contact om de
verdamper- en condensorpompen te
starten/stoppen. Andere apparatuur zoals
kleppen (2 weg/3 weg), warmtewisselaars,
variabelvolumepompen of andere
apparatuur worden geregeld door een
ander systeem.

Condensorwater temperatuursensoren -

RTAD Totale en Gedeeltelijke

Warmteterugwinning

UCM-CLD geeft de uittredende en
intredende watertemperatuur boven
70,1°C niet aan, terwijl de temperatuur
voor units met Totale
Warmteterugwinning op de extra
regelaar hoger zou kunnen zijn. Deze
condities verschijnen alleen in de
koelmodus. Dit is niet schadelijk voor het
functioneren van de koelmachine. 



Werkingsprincipes van de

UCM-CLD Module

RLC-SVU02F-NL14

Regelmodule

warmwatermodus - optie

model RTWB

Benodigde onderdelen 

De volgende onderdelen worden in het
regelpaneel van de unit geïnstalleerd:

• Eén extra A70 bord met display

• Eén CDS LWT sensor + een door de klant
te installeren dompelhuls

De sensor wordt aangesloten op klem
B3 en GND van aansluitblok J2 van de
A70 module.

Volgorde van handelingen

• Koelmodus

De unit werkt als een standaard
koelmachine (d.w.z. de koelmachine
regelt de uittredetemperatuur van het
gekoeld water). De condensorpomp
wordt aangestuurd door het UCM-relais.
De koelmachine gebruikt het
koelingsinstelpunt dat gedefinieerd is in
de A70 module

• Verwarmingsmodus

In de verwarmingsmodus regelt de
koelmachine de uittredetemperatuur van
het condensorwater. De op de A70 module
aangesloten temperatuursensor moet zich
in de aansluiting van het
uittredecondensorwater bevinden,
stroomafwaarts van de condensor. De
regeling wordt uitgevoerd door het laden
en ontladen van de koelmachine. Om de
koelmachine te laden of ontladen wordt
een reset van het gekoeldwaterinstelpunt
toegepast (d.w.z. instelpunt verlagen =
laden; instelpunt verhogen = ontladen).
De condensorpomp is altijd in werking.
De verdamperpomp wordt nog steeds
geregeld door de UCM en is altijd in
bedrijf. De koelmachine gebruikt het
verwarmingsinstelpunt dat gedefinieerd 
is in de A70 module

De koelmachine wordt gestopt als de
uittredetemperatuur van het
condensorwater hoger is dan het
instelpunt + het ”differentiaal om te
stoppen“. De koelmachine start als de
uittredetemperatuur van het
condensorwater lager is dan het
instelpunt - het ”differentiaal om te
starten“.

• Sensorstoring

In de verwarmingsmodus en als de
sensor van de uittredetemperatuur van
het CDS-water defect is, wordt de
koelmachine gestopt en het alarmrelais
van de A70 module bekrachtigd. 
De koelmachine kan in de koelmodus
bediend worden als de
uittredetemperatuursensor van het 
CDS-water defect is.

Interactie A70 module en UCM

Gekoeldwaterinstelpunt: De A70 module
stuurt het gekoeldwaterinstelpunt aan
m.b.v. een lineair signaal van een
analoge uitgang van de A70 module
naar de ingang van het externe
gekoeldwaterinstelpunt van de UCM.

Koelmachine aan/Uit: De A70 module
stuurt de koelmachine aan (aan of uit)
m.b.v. een droog contact van de 
A70 module naar de externe start/stop
ingang van de UCM.

CDS pomprelais: De A70 module stuurt
het condensorpomprelais aan.

In de verwarmingsmodus regelt de
koelmachine de uittredetemperatuur 
van het condensorwater. De A70
warmtepompmodule stuurt een extern
gekoeldwaterinstelpunt naar de UCM.
Dit analoge signaal (in de fabriek
ingesteld op 4-20 mA) wordt constant
gereset om overeen te komen met de
verwarmingsbelasting.

• Instelpunt daalt laad de koelmachine

• Instelpunt stijgt ontlaad de
koelmachine

Merk op dat de UCM nog steeds als een
gekoeldwaterregelaar werkt.

Op de UCM-CLD moet de parameter
”Extern gekoeldwaterinstelpunt“
ingeschakeld zijn.



Werkingsprincipes van de

UCM-CLD Module

15RLC-SVU02F-NL

Lokale/Externe unit regelmodus

Vanuit het Instellingen menu, kan de
eindgebruiker de regelmodus selecteren.

- Regelmodus: Nee

In dit geval komen de actieve koeling en
verwarming instelpunten en de
Verwarmen/Koelen selectie van het
frontpaneel (Gebruikers Instellingen 1).

- Regelmodus: Gedeeltelijk

In dit geval komen de actieve koeling 
en verwarming instelpunten van het
frontpaneel (Gebruikers Instellingen 1).
De Verwarmen/Koelen selectie komt van
de externe Koelen/Verwarmen ingang.

- Regelmodus: Volledig

In dit geval komen de actieve koeling 
en verwarming instelpunten en de
Verwarmen/Koelen selectie van de
externe analoge en digitale ingangen.

- AI: Externe koeling instelpunt ingang
(configureerbaar)

Deze ingang wordt gevoed met 0-1 V of
4..20 mA. De configuratie (vanuit het
menu “Gebruiker Instellingen 2) staat 
0-1 V of 4..20 mA signalen toe. 
Dit signaal zorgt voor een koeling
instelpunt tussen -17,8°C en 18,3°C.

N.B.: De A70 module schaalt de waarde
automatisch tussen -12°C en 15°C.

N.B.: De configuratie van de ingang
moet gebeuren vóór het aansluiten van
enig signaal.

Zie tabel 4 voor de instellingsregel.

- AI: Externe verwarming instelpunt
ingang (configureerbaar)

Deze ingang wordt gevoed met 0-1 V of
4..20 mA. De configuratie staat 0-1 V of
4..20 mA signalen toe. Dit signaal zorgt
voor een verwarming instelpunt tussen
25°C en 60°C.

N.B.: De configuratie van de ingang
moet gebeuren vóór het aansluiten van
enig signaal.

Zie tabel 3 voor de instellingsregel.

- DI: Externe AAN/UIT ingang

Deze ingang wordt normaal gevoed met
24 Vac. Deze ingang wordt de externe
Auto/Uit unit. 

0V "Open" : unit uit

24 V AC "Dicht" : unit aan

- DI: Externe Verwarmen/Koelen ingang
(configureerbaar)

Deze ingang wordt normaal gevoed met
24 Vac. Deze ingang wordt de externe
Verwarmen/Koelen modusschakelaar. 

0V "Open" : Koelen

24 V AC "Dicht" : Verwarmen

Tabel 4: Invoerwaarden versus extern gekoeldwater-instelpunt

3,6 7,2 -10
4,6 9,2 -5
5,6 11,3 0
6,7 13,3 5
7,7 15,4 10

Resulterend
heetwater-instelpunt

(°C)
Spanning
(V (DC))

Stroomst
erkte
(mA)
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Als een circuituitschakeling -
handmatige reset (CMR) - of een
machineuitschakeling - handmatige reset
(MMR) - is opgetreden, knippert de LED
aan de rechterkant van het display.
Anders is deze alarm-LED uitgeschakeld.

Als er geen diagnoseberichten zijn,
wordt het geselecteerde menuonderdeel
constant weergegeven. Als de
diagnosetoets ingedrukt is en er geen
actieve diagnoses zijn, is het volgende te
zien op het display:

Als een systeemfout is opgetreden,
wordt een van de onderstaande
diagnoseberichten weergegeven:

*** Informatiewaarschuwing ***

Er een informatieve waarschuwing
opgetreden maar is opgeheven 

“druk op (Volgend)”

*** Er is een circuituitschakeling
opgetreden! ***

Er heeft zich een circuituitschakeling
voorgedaan maar is opgeheven 

“druk op (Volgend)”

*** Er is een machineuitschakeling
opgetreden! ***

Er heeft zich een machineuitschakeling
voorgedaan maar is opgeheven 

“druk op (Volgend)”

GEEN ACTIEVE DIAGNOSE AANWEZIG

Als meer dan één diagnose aanwezig is,
wordt alleen de actieve diagnose met de
hoogste prioriteit uitgebreid toegelicht.
Als de diagnoses bijvoorbeeld in de
onderstaande volgorde voorkomen
voordat de gebruiker terugkeert - IFW,
MMR, CMR -, verschijnt het volgende 
op het display:

omdat de MMR de hoogste prioriteit
heeft. Als de gebruiker echter door het
menu schuift naar ”Laatste diagnose“,
toont de [Diagnosebeschrijving] echter
zowel de CMR-diagnose als de IFW. Als
de ”Volgende“ toets wordt ingedrukt,
toont het display alle andere actieve
diagnoses en de diagnosegeschiedenis.

De prioriteit van de actieve diagnoses,
van hoog naar laag, is:

Machineuitschakeling - handmatige 
reset (MMR)

Machineuitschakeling - automatische
reset (MAR)

Circuituitschakeling - handmatige 
reset (CMR)

Circuituitschakeling - automatische 
reset (CAR)

Infowaarschuwing (IFW)

*** Er is een machineuitschakeling
opgetreden! ***
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Standaardbeschrijving

Getoonde code Type Beschrijving
Storing 87
Extern gekoeldwaterinstelpunt controleren: IFW - Waarde buiten bereik
Storing 89
Extern stroomgrensinstelpunt controleren: IFW - Waarde buiten bereik
Storing 8A
Gekoeldwaterstroom (intredewatertemperatuur): MMR 1) Intredewatertemperatuur < uittredewatertemperatuur

2) Geen waterstroom
3) Defecte EVP-sensor

Storing 8E
Intredetemperatuursensor verdamperwater MMR - Defecte sensor
Storing 8F
Koudemiddeltemperatuursensor condensor - circuit 1: MMR - Defecte sensor
Storing 90
Koudemiddeltemperatuursensor condensor - circuit 2: MMR - Defecte sensor
Storing 93
Koudemiddeltemperatuursensor verdamper - circuit 1: MMR - Defecte sensor
Storing 94
Koudemiddeltemperatuursensor verdamper - circuit 2: MMR - Defecte sensor
Storing 9A
Intredetemperatuursensor condensorwater: IFW - Defecte sensor
Storing 9b
Uittredetemperatuursensor condensorwater: IFW - Defecte sensor
Storing A0
Zonetemperatuursensor: IFW - Defecte sensor
Storing A1
Temperatuursensor buitenlucht: IFW - Defecte sensor
Storing Ab
Uittredetemperatuursensor verdamperwater: MMR - Defecte sensor
Storing b5
Lagedrukonderbreking - circuit 1: CMR - LP-drukschakelaar geopend
Storing b6
Lagedrukonderbreking - circuit 2: CMR - LP-drukschakelaar geopend
Storing bA
Overbelastingsafschakeling - compressor A: CMR - Stroomsterkte overschreden
Storing bb
Overbelastingsafschakeling - compressor B: CMR - Stroomsterkte overschreden
Storing bC
Overbelastingsafschakeling - compressor C: CMR - Stroomsterkte overschreden
Storing bd
Overbelastingsafschakeling - compressor D: CMR - Stroomsterkte overschreden
Storing bE
Hogedrukonderbreking - compressor C: CMR - HP te hoog
Storing bF
Hogedrukonderbreking - compressor D: CMR - HP te hoog
Storing C5
Lage gekoeldwatertemperatuur (unit uit): IFW - Vorstbeveiliging
Storing C6
Lage gekoeldwatertemperatuur (unit aan): MAR - Vorstbeveiliging
Storing CA
Magneetschakelaar - compressor A: MMR - Gelaste magneetschakelaar compressor
Storing Cb
Magneetschakelaar - compressor B: MMR - Gelaste magneetschakelaar compressor
Storing CC
Magneetschakelaar - compressor C: MMR - Gelaste magneetschakelaar compressor
Storing Cd
Magneetschakelaar - compressor D: MMR - Gelaste magneetschakelaar compressor
Storing d7
Overspanning: MAR - Spanning 10% > nominaal
Storing d8
Onderspanning: MAR - Spanning 10% < nominaal
Storing Ed
Beveiliging gekoeldwaterstroom: MAR - Stroomschakelaar langer dan 6 s geopend
Storing F5
Hogedrukonderbreking - compressor A: MMR - HP te hoog
Storing F6
Hogedrukonderbreking - compressor B: MMR - HP te hoog
Storing Fd
Ingang noodstop: MMR - Ingang noodstop geopend
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Standaardbeschrijving

Getoonde code Type Beschrijving
Storing 180
Overschakeling starter - compressor A: CMR 1) Controlesignaal overschakeling niet ontvangen

2) Controle-ingang geshunt
Storing 181
Overschakeling starter - compressor B: CMR 1) Controlesignaal overschakeling niet ontvangen

2) Controle-ingang geshunt
Storing 182
Overschakeling starter - compressor C: CMR 1) Controlesignaal overschakeling niet ontvangen

2) Controle-ingang geshunt
Storing 183
Overschakeling starter - compressor D: CMR 1) Controlesignaal overschakeling niet ontvangen

2) Controle-ingang geshunt
Storing 184
Faseomkering - compressor A: CMR - Fase omgekeerd
Storing 185
Faseomkering - compressor B: CMR - Fase omgekeerd
Storing 186
Faseomkering - compressor C: CMR - Fase omgekeerd
Storing 187
Faseomkering - compressor D: CMR - Fase omgekeerd
Storing 190
Lage oververhitting - circuit 1: CMR - Oververhitting < 1°C gedurende meer dan 1333°C x sec
Storing 191
Lage oververhitting - circuit 2: CMR - Oververhitting < 1°C gedurende meer dan 1333°C x sec
Storing 194
Lage koudemiddeltemperatuur verdamper - Crct 1: CMR 
Storing 195
Lage koudemiddeltemperatuur verdamper - Crct 2: CMR 
Storing 198
Lage oliestroom - compressor A: CMR - Oliestroomschakelaar langer dan 20 s geopend
Storing 199
Lage oliestroom - compressor B: CMR - Oliestroomschakelaar langer dan 20 s geopend
Storing 19A
Lage oliestroom - compressor C: CMR - Oliestroomschakelaar langer dan 20 s geopend
Storing 19b
Lage oliestroom - compressor D: CMR - Oliestroomschakelaar langer dan 20 s geopend
Storing 19C
Faseverlies - compressor A: CMR - Verlies van 1 of meer fases
Storing 19d
Faseverlies - compressor B: CMR - Verlies van 1 of meer fases
Storing 19E
Faseverlies - compressor C: CMR - Verlies van 1 of meer fases
Storing 19F
Faseverlies - compressor D: CMR - Verlies van 1 of meer fases
Storing 1A0
Vermogensverlies - compressor A: CAR - Verlies van alle drie de fases in bedrijf
Storing 1A1
Vermogensverlies - compressor B: CAR - Verlies van alle drie de fases in bedrijf
Storing 1A2
Vermogensverlies - compressor C: CAR - Verlies van alle drie de fases in bedrijf
Storing 1A3
Vermogensverlies - compressor D: CAR - Verlies van alle drie de fases in bedrijf
Storing 1A4
Communicatieverlies Tracer: IFW - Verlies van externe informatie
Storing 1A5
Oliestroomregeling - compressor A: CMR - Probleem in oliecircuit
Storing 1A6
Oliestroomregeling - compressor B: CMR - Probleem in oliecircuit
Storing 1A7
Oliestroomregeling - compressor C: CMR - Probleem in oliecircuit
Storing 1A8
Oliestroomregeling - compressor D: CMR - Probleem in oliecircuit
Storing 1A9
EXV elektrisch aandrijvingscircuit - koudemiddelcircuit 1: CMR 1) EXV bedrading

2) Defecte UCM
3) Defecte EXV
4) Defect EXV-relais

- Koudemiddeltemperatuur < Instelpunt langer dan 30°C x sec

- Koudemiddeltemperatuur < Instelpunt langer dan 30°C x sec
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Standaardbeschrijving

Getoonde code Type Beschrijving
Storing 1AA
EXV elektrisch aandrijvingscircuit - koudemiddelcircuit 2: CMR 1) EXV bedrading

2) Defecte UCM
3) Defecte EXV
4) Defect EXV-relais

Storing 1Ad
Geheugenfout type I: IFW 
Storing 1AE
Lage verschildruk - circuit 1: CMR - Delta P < 2,8bar langer dan 2 min.
Storing 1AF
Lage verschildruk - circuit 2: CMR - Delta P < 2,8bar langer dan 2 min.
Storing 1b2
Ernstige faseonbalans - compressor A: CMR 
Storing 1b3
Ernstige faseonbalans - compressor B: CMR 
Storing 1b4
Ernstige faseonbalans - compressor C: CMR 
Storing 1b5
Ernstige faseonbalans - compressor D: CMR 
Storing 1b6
Instelling compressoroverbelasting - compressor A: IFW - Instelling van de compressoroverbelasting controleren
Storing 1b7
Instelling compressoroverbelasting - compressor B: IFW - Instelling van de compressoroverbelasting controleren
Storing 1b8
Instelling compressoroverbelasting - compressor C: IFW - Instelling van de compressoroverbelasting controleren
Storing 1b9
Instelling compressoroverbelasting - compressor D: IFW - Instelling van de compressoroverbelasting controleren
Storing 1bA
Faseonbalans - compressor A: CMR - Faseonbalans >15%
Storing 1bb
Faseonbalans - compressor B: CMR - Faseonbalans >15%
Storing 1bC
Faseonbalans - compressor C: CMR - Faseonbalans >15%
Storing 1bd
Faseonbalans - compressor D: CMR - Faseonbalans >15%
Storing 1bE
Wikkelingstemperatuur - compressor A: CMR - Wikkelingstemperatuur > 105°C
Storing 1bF
Wikkelingstemperatuur - compressor B: CMR - Wikkelingstemperatuur > 105°C
Storing 1C0
Wikkelingstemperatuur - compressor C: CMR - Wikkelingstemperatuur > 105°C
Storing 1C1
Wikkelingstemperatuur - compressor D: CMR - Wikkelingstemperatuur > 105°C
Storing 1C6
Hoge verschildruk - circuit 1: CMR - LB/HP drukverschil > 24,5 bar
Storing 1C7
Hoge verschildruk - circuit 2: CMR - LB/HP drukverschil > 24,5 bar
Storing 1d1
Geheugenfout type II: IFW - RAM fout
Storing 1d2
Geheugenfout type III: IFW - RAM fout
Storing 1d3
Aanzuigtemperatuursensor compressor - circuit 1: CMR - Defecte sensor
Storing 1d4
Aanzuigtemperatuursensor compressor - circuit 2: CMR - Defecte sensor
Storing 1d7
Beveiliging faseomkering verloren - compressor A: CMR - Beveiliging faseomkering niet actief
Storing 1d8
Beveiliging faseomkering verloren - compressor B: CMR - Beveiliging faseomkering niet actief
Storing 1d9
Beveiliging faseomkering verloren - compressor C: CMR - Beveiliging faseomkering niet actief
Storing 1dA
Beveiliging faseomkering verloren - compressor D: CMR - Beveiliging faseomkering niet actief
Storing 1db
Gekoppeld EXV elektrisch aandrijvingscircuit - koudemiddelcircuit 1: CMR - EXV elektrische aandrijving defect
Storing 1dC
Gekoppeld EXV elektrisch aandrijvingscircuit - koudemiddelcircuit 2: CMR - EXV elektrische aandrijving defect
Storing 1dd
Hoge olietemperatuur - compressor A: CMR - Olietemperatuur > 77°C

- Faseonbalans > 30%, controleer de stroomtransformator 
en unitvoeding

- Faseonbalans > 30%, controleer de stroomtransformator 
en unitvoeding

- Faseonbalans > 30%, controleer de stroomtransformator 
en unitvoeding

- Faseonbalans > 30%, controleer de stroomtransformator 
en unitvoeding

- NOVRAM probleem, unit is ingesteld voor werken op 
standaardinstelling
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Standaardbeschrijving

Getoonde code Type Beschrijving
Storing 1dE
Hoge olietemperatuur - compressor B: CMR - Olietemperatuur > 77°C
Storing 1dF
Hoge olietemperatuur - compressor C: CMR - Olietemperatuur > 77°C
Storing 1E0
Hoge olietemperatuur - compressor D: CMR - Olietemperatuur > 77°C
Storing 1E1
Storing oliesysteem - compressor A: CMR 
Storing 1E2
Storing oliesysteem - compressor B: CMR 
Storing 1E3
Storing oliesysteem - compressor C: CMR 
Storing 1E4
Storing oliesysteem - compressor D: CMR 
Storing 1E5
Sensor olie-intredetemperatuur - compressor A: CMR - Defecte sensor
Storing 1E6
Sensor olie-intredetemperatuur - compressor B: CMR - Defecte sensor
Storing 1E7
Sensor olie-intredetemperatuur - compressor C: CMR - Defecte sensor
Storing 1E8
Sensor olie-intredetemperatuur - compressor D: CMR - Defecte sensor
Storing 2A1
Storing aandrijving condensorventilator met variabele 
snelheid - circuit 1: IFW - Verkeerde variabele ventilatorsnelheid na 5 pogingen
Storing 2A2
Storing aandrijving condensorventilator met variabele 
snelheid - circuit 2: IFW - Verkeerde variabele ventilatorsnelheid na 5 pogingen

Opmerking:
MMR: Machineuitschakeling handmatige reset.
MAR: Automatische reset na machineuitschakeling.
CMR: Circuituitschakeling handmatige reset.
CAR: Automatische reset na circuituitschakeling.
IFW: Waarschuwing ter informatie.

- Olietemperatuur < verzadigde condensortemperatuur 
langer dan 30 min

- Olietemperatuur < verzadigde condensortemperatuur 
langer dan 30 min

- Olietemperatuur < verzadigde condensortemperatuur 

- Olietemperatuur < verzadigde condensortemperatuur 
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Communicatiestoringen

Getoonde code Beschrijving
Storing 410 Communicatieverlies van lokaal displaypaneel
Storing 412 Communicatiestoring koelmachinemodule naar optionele module
Storing 413 Communicatiestoring koelmachinemodule naar EXV-module
Storing 414 Communicatiestoring koelmachinemodule naar module compressor A
Storing 415 Communicatiestoring koelmachinemodule naar module compressor B
Storing 416 Communicatiestoring koelmachinemodule naar module compressor C
Storing 417 Communicatiestoring koelmachinemodule naar module compressor D
Storing 418 Communicatiestoring koelmachinemodule naar gekoppelde EXV-module
Storing 431 Communicatiestoring EXV-module naar koelmachinemodule
Storing 434 Communicatiestoring EXV-module naar module compressor A
Storing 435 Communicatiestoring EXV-module naar module compressor B
Storing 436 Communicatiestoring EXV-module naar module compressor C
Storing 437 Communicatiestoring EXV-module naar module compressor D
Storing 441 Communicatiestoring module compressor A naar koelmachinemodule
Storing 443 Communicatiestoring module compressor A naar EXV-module
Storing 445 Communicatiestoring module compressor A naar module compressor B
Storing 451 Communicatiestoring module compressor B naar koelmachinemodule
Storing 453 Communicatiestoring module compressor B naar EXV-module
Storing 454 Communicatiestoring module compressor B naar module compressor A
Storing 461 Communicatiestoring module compressor C naar koelmachinemodule
Storing 463 Communicatiestoring module compressor C naar EXV-module
Storing 467 Communicatiestoring module compressor C naar module compressor D
Storing 471 Communicatiestoring module compressor D naar koelmachinemodule
Storing 473 Communicatiestoring module compressor D naar EXV-module
Storing 476 Communicatiestoring module compressor D naar module compressor C
Storing 481 Communicatiestoring gekoppelde EXV-module naar koelmachinemodule
Storing 483 Communicatiestoring gekoppelde EXV-module naar EXV-module
Storing 484 Communicatiestoring gekoppelde EXV-module naar module compressor A
Storing 485 Communicatiestoring gekoppelde EXV-module naar module compressor B
Storing 486 Communicatiestoring gekoppelde EXV-module naar module compressor C
Storing 487 Communicatiestoring gekoppelde EXV-module naar module compressor D



Regelaar voor hydraulische
module/vrije koeling/
warmteterugwinning/RTWB
warmtepomp toepassingen
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De bedoeling van deze sectie is het tonen van beschikbare schermen m.b.t. de extra
regelaar die wordt gebruikt om Vrije koeling/Warmteterugwinnings-toepassing (versie
1.0) en hydraulische modules te regelen. De ingebouwde bedieningseenheid biedt: 
• Een LCD-scherm (1), 4 regels van 20 tekens met achtergrondverlichting
• 6 knoppen (2) t/m (7)

Bedieningsinterface

2 = Alarmknop: Gebruikt voor het tonen of handmatig resetten van de alarmen.
De rode LED brandt wanneer er minimaal een alarmmelding is opgemerkt.

3 = Programmaknop: Voor het instellen van de verschillende parameters van de
werking (veiligheidsparameters, drempels).

4 = Escape-knop: Voor het teruggaan naar de standaardweergave

5, 6 = Omhoog en omlaag pijlen: Voor de regeling van het actueel weergegeven
scherm en de instelling van de regelparameters

7 = Validatieknop: Voor het bewegen van lijn naar lijn in het momenteel weergegeven
scherm en om de ingestelde gegevens te bevestigen.

N.B.: Naast de masker definitie zijn het instellingsbereik (tussen haakjes of vet voor
aparte gegevens) en de standaardwaarde (onderstreept) van elke parameter
aangegeven.

Prg Esc

1 2 3 4

5 6 7
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Logica van de regeling

Het inschakelen van de regeling

Tijdens het inschakelen worden alle
uitgangen buiten werking gesteld.

Reactie in geval van storing

• Storing op intredende
watertemperatuursensor (EWT):
Een storing op deze sensor (waarde
buiten bereik) zal de retourwater
temperatuurregeling tijdens de
bevriezingsbescherming door
inschakeling van de pomp buiten
werking stellen.

• Storing op temperatuursensor
omgevingslucht (OAT):
Een storing op deze sensor (waarde
buiten bereik) zal de
verwarmingsuitvoer inschakelen en de
bevriezingsbescherming door
inschakeling van de pomp in werking
stellen.

• Geen waterstroom wanneer de pomp
in werking is gesteld (benodigd) of WFP:
Indien de waterstroom invoer langer
dan 20 sec open is (geen stroming)
terwijl de pomp is benodigd voor
koeling of voor bevriezingsbescherming
door deze in te schakelen, dan wordt er
een automatisch vergrendelalarm
geactiveerd. Gedurende de eerste 
10 seconden van dit stromingsalarm zal
de module naar de reservepomp
overschakelen om te trachten een
waterstroom te verkrijgen.

• Waterstroom zonder inschakelen van
de pomp (eis):
Indien de waterstroom invoer langer
dan 30 sec gesloten is (stroming
vastgesteld) zonder pompverzoek en
zonder een handbediende geforceerde
inschakeling, dan zal er een
automatisch vergrendelalarm worden
geactiveerd.

Bevriezingsbescherming

weerstandsregeling

Deze toepassing moet het elektrische
verwarmingscommando regelen om de
unit tijdens lage omgevingstemperatuur
te beschermen wanneer UCM-CLD geen
inschakeling van de pomp vereist. 

Elektrische verwarming AAN/UIT

Indien de omringende luchttemperatuur
lager is dan het instelpunt van de
verwarmingsinschakeling -1°C, dan
wordt de verwarmingsuitgang
geactiveerd. Wanneer de
omgevingstemperatuur +1°C boven het
instelpunt bereikt dan wordt de uitgang
gedeactiveerd.

Pompregeling

Deze toepassing moet 2 pompen regelen
die in parallelle wijze op het
verdampercircuit van een RTAD unit zijn
gemonteerd. 
• Pomp start en stop

Wanneer er een pompverzoek door de
UCM-CLD module wordt gestuurd en
wanneer het systeem in werking is, dan
is de regeling verantwoordelijk voor het
inschakelen van één van de twee
pompen (1 per keer). Op het elektrische
paneel zit een hardware veiligheid die
ervoor zorgt dat beide pompen niet
tegelijkertijd worden gestart.

• Automatische omschakeling bij een
pompstoring:
Wanneer er een defect optreedt bij een
in bedrijf zijnde pomp zal de regeling
automatisch de andere pomp
inschakelen en de defecte pomp
stilzetten.

• Automatische overschakeling bij een
storing in de waterstroom:
Wanneer er een verlies in waterstroom
wordt bespeurd zal de regeling de
reservepomp automatisch inschakelen
om te trachten water in de kring
stromend te houden. Indien het alarm
blijft bestaan of indien de tweede pomp
buiten bedrijf is, dan wordt er een auto-
vergrendelalarm geactiveerd.

• Pomp overschakeling bij het opstarten
van een pomp:
Wanneer er een nieuw verzoek om
een pomp op te starten verschijnt, 
dan wordt er op de pomp een pomp-
overschakeling uitgevoerd om de
mechanische afdichtingen van de
pomp te ontzien. 

• Bevriezingsbescherming door
inschakeling van de pomp:
Wanneer de UCM-CLD niet verlangt
dat de pomp wordt ingeschakeld en
de omgevingstemperatuur lager is
dan het instelpunt van de elektrische
verwarming bevriezingsbescherming,
maar boven 0°C ligt, dan wordt er
cyclisch een waterpomp geactiveerd
(5 min AAN, 10 min UIT
programmeerbaar). Indien de
omgevingstemperatuur lager is dan
0°C, dan draait de pomp continu. 
Deze bescherming kan worden
gedeactiveerd.
Hoewel, indien de temperatuur van de
omgevingslucht lager is dan het lage
omgeving instelpunt (basisinstelling 
-18°C), dan wordt de
bevriezingsbescherming
d.m.v.inschakeling van de pomp weer
geactiveerd. 
In alle gevallen zal een
temperatuurregeling van de
retourwatertemperatuur de
watertemperatuur van de kring binnen
de perken houden. Indien deze
temperatuur 5 min lang boven de
+15°C (programmeerbaar) komt, 
dan wordt de pomp 10 min

(programmeerbaar) lang stilgezet en
zal vervolgens overeenkomstig deze
timers in- en uitschakelen.
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Module en uitgangen/invoeren

Gebruik van de invoeren-uitgangen 

Naam Functie Klem

EWT J2: B1(+) / GND(0)

OAT Temperatuursensor omgevingslucht J2: B2(+) / GND(0)
Voeding voor binaire invoeren 24V J4: IDC1(0)

Pomp1_In Storing pomp 1 J4: ID1(ac) / IDC1(0)
Pomp2_In Storing pomp 2 J4: ID2(ac) / IDC1(0)
FS_In Stroomschakelaar invoer J4: ID3(ac) / IDC1(0)
Systeem Systeem AAN/UIT invoer J4: ID4(ac) / IDC1(0)
Pomp_Req J4: ID5(ac) / IDC1(0)

Gemeenschappelijke relais uitgangen J9: C1
Pomp1_Uit Pomp 1 uitgang J9: N01(ac) / C1
Pomp2_Uit Pomp 2 uitgang J9: N02(ac) / C1
Verwarmingen Elektrische verwarmingen uitgang J9: N03(ac) / C1

Gemeenschappelijke relais uitgangen J10: C4
FS_Uit Stroomschakelaar uitgang naar de UCM-CLD J10: N04(ac) / C4
Ja_Alarm Cliënt informatie uitgang J11: N05(ac) / C5

J11: C5

Ja_Alarm Cliënt informatie uitgang J11: NC5(ac) / C5

Opgenomen vermogen naar de module pCOXS

(50 VA min alleen voor de module)

Temperatuursensor 
instroomwater EVP

Inschakeling van de pomp verzoek van 
de UCM-CLD

Gemeenschappelijke relais uitgangen 
Cliënt informatie

J1: G(24Vac) / G0
(neutraal, verbonden 
met de aarde)
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Hydraulische module optie

Permanente weergave

Toegang tot dit masker heeft plaats met de Esc toets vanaf een willekeurig ander
masker. Het programma keert er na 5 min. automatisch naar terug.

1 = Naam van toepassing en versie nummer
2 = Momentele datum en tijd 
3 = Omringende luchttemperatuur 
4 = Unit status:

"Pomp 1 draait" Pomp 1 draait
"Pomp 2 draait" Pomp 2 draait
"Geen pomp verzoek" Geen pomp verzoek verstuurd door de UCM-CLD
"Pomp 1 OVD" Handmatige onderdrukking van pomp 1
"Pomp 2 OVD" Handmatige onderdrukking van pomp 2
"Systeem UIT" Systeem is UIT
"WFP actief" Winter bevriezingsbescherming door pomp is actief
"Alarm" Er is een alarm geactiveerd

Toegang tot ondermenu's

Toegang tot dit masker met gebruikmaking van de Prg toets. Het ondermenu zal
worden geselecteerd met gebruikmaking van de Omhoog en Omlaag toetsen en
geselecteerd met gebruikmaking van de Enter knop.

1 = Menu Beeldschermgegevens
2 = Menu Instellingen
3 = Menu Klok
4 = Menu Unit configuratie
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Menu Beeldschermgegevens
Het volgende masker wordt met de Omhoog en Omlaag toetsen geopend.

Analoge ingangen

1 = Temperatuur retourwater klant
2 = Omringende luchttemperatuur

Digitale ingangen

1 = Pomp 1 (defect, normaal)
2 = Pomp 2 (defect, normaal)
3 = Waterstroom (Nee, Ja)
4 = Systeem validatie (Nee, Ja) 
5 = Pomp verzoek (Nee, Ja)

Digitale uitgangen

1 = Pomp 1 uitgang (Nee, Ja)
2 = Pomp 2 uitgang (Nee, Ja)
3 = Verwarmingen uitgang (Nee, Ja)
4 = Stroomschakelaar uitgang (Nee, Ja)
5 = Alarm uitgang (Nee, Ja)

Tellers

1 = Pomp 1 Draaiuren
2 = Pomp 2 Draaiuren

Pump 1   :  000000 hrs

Pump 2   :  000000 hrs

Pump 1 :   Yes                   Pump 2 : No
Heaters : No
FS_Out    : Yes
Alarm      :  No5

Pump 1 Status:
Pump 2 Status:
Water flow:
Syst:    Yes              Pump In:    Yes

Normal
Normal
Yes

5

Return Wat T

Outside Air T



Hydraulische module regeling

27RLC-SVU02F-NL

Menu Instellingen

Toegang tot elk veld binnen een masker met de Enter toes. Verander de waarde van
het veld met de Omhoog en Omlaag toetsen en bevestig met Enter.

1 = Toegang via wachtwoord, 0000 tot 9999

Gebruikerinstellingen

1 = Pompen rotatie (Nee, Ja)

Menu Klok

1 = Toegang via wachtwoord, 0000 tot 9999

Klok instellingen

1 = Dag van de week (Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za of Zo)
2 = Tijdsinstelling
3 = Instelling van datum (dd/mm/yy)
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Alarmeringen meldingen - hydraulische module toepassing

Alarm scherm
Registratie vroegere

gebeurtenissen
Reset type Opmerkingen Beschrijving

Geen alarm Geen alarm - Geen
Zie toepassings-

status op
hoofddisplay

Alarm 
EWT sensor

Defecte EWT 
sensor Auto Geen regeling op

EWT tijdens WFP

Defecte sensor,
buiten bereik 

-38..+70°C
gedurende +30s

Alarm 
OAT sensor

Defecte OAT 
sensor Auto

Verwarmingen
AAN 

WFP inschakeling

Defecte sensor,
buiten bereik 

-38..+70°C
gedurende +30s

Alarm 
pomp 1

Defecte 
pomp 1 Handmatig Pomp 1 

UIT
Storing op

pomp 1

Alarm 
pomp 2

Defecte 
pomp 2 Handmatig Pomp 2 

UIT
Storing op 

pomp 2

Alarm 
stroomschakelaar

Aan 
Maar geen pomp

vereist

Waterstroom
zonder pomp Auto

Zou een gevolg
kunnen zijn van

een defecte water-
stroomschakelaar

Waterstroom is
ingesteld maar er is
geen pomp vereist

Alarm 
Geen

waterstroom

Geen 
waterstroom Auto Geen

waterstroom 

Waterstroom is niet
ingesteld binnen

20s
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Vrije koeling-toepassing

Permanente weergave

Toegang tot dit masker heeft plaats met de Esc toets vanaf een willekeurig ander
masker. Het programma keert er na 5 min automatisch naar terug.

1 = Naam van toepassing en versie nummer
2 = Momentele datum en tijd
3 = Temperatuur uittredend water
4 = Unit status:

"Chiller Low Ambient" Koelmachine stopte bij lage omgevingstemperatuur
"FC Low Ambient" Vrije koeling gestopt bij lage omgevingstemperatuur
"Chiller" Koelmachine draait
"Chiller, wait => FC" Koelmachine schakelt over naar Vrije koeling
"Chiller => FC" Vrije koeling schakelt over naar koelmachine
"Free Cooling" Vrije koeling is actief
"FC, wait => Chiller" Vrije koeling wacht op het einde van de timer om over te schakelen naar

koelmachine
"FC => Chiller" Koelmachine wacht op het einde van de timer om over te schakelen naar

Vrije koeling
"Chiller, PLC Failure" Koelmachine is vrijgegeven, PLC (Programmable Logic Controller) is in

alarm modus
"PLC Failure" Koelmachine is niet vrijgegeven, PLC is in alarm modus
"Stopped" Systeem is UIT

Toegang tot ondermenu's

Toegang tot dit masker met gebruikmaking van de Prg toets. Het ondermenu zal
worden geselecteerd met gebruikmaking van de Omhoog en Omlaag toetsen en
geselecteerd met gebruikmaking van de Enter knop.

1 = Menu Beeldschermgegevens
2 = Menu Instellingen
3 = Menu Klok
4 = Menu Unit configuratie
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Menu Beeldschermgegevens

Het volgende masker wordt met de Omhoog en Omlaag toetsen geopend.

Analoge ingangen

1 = Temperatuur intredend water
2 = Temperatuur uittredend water
3 = Omringende luchttemperatuur
4 = Actief instelpunt gekoeld water

Bron setpunt

1 = Bron van instelpunt (Frontpaneel, extern, luchtreset, retourwater reset)
2 = Instelpunt actief gekoeld water

"Front Panel" Instelpunten komen van plaatselijke bron
"External" Instelpunten komen van externe bron
"Air Reset" Instelpunten gecorrigeerd overeenkomstig uitlezingen

van luchttemperatuursensor
"Return Water Reset" Instelpunten gecorrigeerd overeenkomstig uitlezingen

van temperatuursensor retourwater
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Digitale ingangen

1 = Systeem (Uit, Aan); NNSB (Uit, Aan)
2 = UCM pomp (niet vereist, vereist)
3 = Stroomschakelaar (OK, niet OK)
4 = Vrije koeling (blokkeren, vrijgeven)

Digitale uitgangen

1 = Ventilatoren 1, 2 en 3 (Uit, Aan)
2 = Ventilatortoerental (laag, hoog)
3 = FC status (Uit, Aan)
4 = UCM vrijgegeven (Uit, Aan)
5 = Systeempomp (Uit, Aan)
6 = Stroomschakelaar (Uit, Aan)
7 = PRG relais (Uit, Aan)
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3 weg ventiel IO

1 = 3WV invoer positie (waarde en invoer analoge spanning)
2 = 3WV uitgang positie (waarde en uitgang analoge spanning)

Gekoeldwaterinstelpunt IO

1 = Extern instelpunt gekoeldwater (waarde en invoer analoge spanning)
2 = Gecorrigeerd water instelpunt uitgang (waarde en uitgang analoge spanning)

Menu Instellingen

Toegang tot elk veld binnen een masker met de Enter toes. Verander de waarde van
het veld met de Omhoog en Omlaag toetsen en bevestig met Enter.

1 = Toegang via wachtwoord, 0000 tot 9999

Gebruikerinstellingen

1 = Uittredend water temperatuur instelpunt (-17,8°C (of LAW +2,8°C)..15°C 
(of HCWSP): 7°C)

2 = Koelmachine Delta temperatuur instelpunt (2°C..10°C: 5°C)
3 = Pomp UIT Vertraging Timer (0..30 min: 1 min)
4 = Programmeerbare relaisfunctie (PLC AAN, PLC storing, FC AAN)

Speed
Low

Relay
Off
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Gekoeldwaterreset CWR

1 = Reset type (Geen, extern, gebaseerd op OAT, gebaseerd op Ret Wat) 

"None" Er is geen verzoek voor een reset ingediend
"External" Reset komt van een externe bron
"Based on OAT" Reset is gebaseerd op buitenluchttemperatuur
"Based on Ret Wat" Reset is gebaseerd op retourwatertemperatuur

2 = Ratio (-80%..120%: 25%)
3 = Start Temperatuur (-15,5°C..54,4°C: 10°C)
4 = Maximum CWR (0°C..11,1°C: 2,7°C)

Menu Klok

1 = Toegang via wachtwoord, 0000 tot 9999

Klok instellingen

1 = Dag van de week (Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za of Zo)
2 = Tijdsinstelling
3 = Instelling van datum (dd/mm/yy)
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Alarm meldingen - Vrije koeling toepassing

Alarm 
scherm

Registratie vroegere
gebeurtenissen

Reset 
type

Unit status Beschrijving

Geen alarm Geen alarm -
Vrije koeling AAN
Koelmachine AAN

Zie status unit op 
Hoofddisplay

Alarm LWT 
sensor

Defecte LWT 
sensor

Auto
Vrije koeling UIT

Koelmachine AAN

Defecte sensor, 
buiten bereik 

-38..+ 60°C gedurende 
+ 30s

Alarm EWT 
sensor

Defecte EWT 
sensor

Auto
Vrije koeling UIT

Koelmachine AAN

Defecte sensor, 
buiten bereik 

-38..+ 60°C gedurende 
+ 30s

Alarm OAT 
sensor

Defecte OAT 
sensor

Auto
Vrije koeling UIT

Koelmachine AAN

Defecte sensor, 
buiten bereik 

-38..+ 60°C gedurende 
+ 30s

Alarm
stroomschakelaar Stroomschakelaar Auto

Vrije koeling UIT
Koelmachine UIT

Geen waterstroom
gedurende 6s

Alarm
laag LWT of EWT

Laag LWT 
of EWT

Auto
Vrije koeling UIT
Koelmachine UIT

LWT of EWT
langer dan 16,6°C*s

onder LAW

Alarm
int (LWT-EWT)

>120°C*s

LWT > EWT
gedurende +120s

Handmatig
Vrije koeling UIT
Koelmachine UIT

LWT-EWT 
boven 120°C*s

Alarm
3WV positie
Diff In vs Uit 

> 10%

3WV Delta
In vs Uit

Handmatig
Vrije koeling UIT
Koelmachine UIT

Diff tussen 3WV
In en Uit > 10%

gedurende meer dan
2*ventiel slagtijd
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Permanente weergave

Toegang tot dit masker heeft plaats met de Esc toets vanaf een willekeurig ander
masker. Het programma keert er na 5 min. automatisch naar terug.

1 = Naam van toepassing en versie nummer
2 = Momentele datum en tijd
3 = Heet water temperatuur
4 = Unit status:

"Cool Mode Running" De koelmachine draait in de Koelmodus
"Cool&HR Mode Running" De koelmachine draait in de Koel- en

Warmteterugwinningsmodus
"Cool&HR Mode Stopped" De koelmachine is in de Koel- en

Warmteterugwinningsmodus gestopt
"Cool Mode Stopped" De koelmachine is in de Koelmodus gestopt
"HR is Starting" De Warmteterugwinning start
"HR is Stopping" De Warmteterugwinning stopt
"Alarm" De koelmachine is door het Alarm stopgezet

HR Application
    00/00/00
Hot Wat Temp:
Cool&HR Mode

V1.0
00:00
00.0°C
Running
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Toegang tot ondermenu's

Toegang tot dit masker met gebruikmaking van de Prg toets. Het ondermenu zal
worden geselecteerd met gebruikmaking van de Omhoog en Omlaag toetsen en
geselecteerd met gebruikmaking van de Enter knop.

1 = Menu Beeldschermgegevens
2 = Menu Instellingen
3 = Menu Klok
4 = Menu Unit configuratie

Menu Beeldschermgegevens

Het volgende masker wordt met de Omhoog en Omlaag toetsen geopend

Analoge ingangen

1 = Klantfeedback van heet water temperatuur
2 = Circuit 1 druk
3 = Circuit 2 druk
4 = Actief instelpunt heet water

Hot Water Temp:
C1 pressure:
C2 pressure:
Active HWSP:

00.0°C
00.0b
00.0b
00.0°C
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Digitale ingangen

1 = Circuit 1 (Gestopt, Actief)
2 = Circuit 2 (Gestopt, Actief)
3 = Warmteterugwinning status (Geblokkeerd, Vrijgegeven)
4 = Nachtlawaai teruggezet (Uit, Aan)

Digitale uitgangen

1 = Circuit 1 Ventilatortrappen (Uit, Aan) Circuit 1 Geef uitgang vrij (Uit, Aan)
2 = Circuit 2 Ventilatortrappen (Uit, Aan) Circuit 2 Geef uitgang vrij (Uit, Aan)
3 = Programmeerbaar relais (Uit, Aan)

Analoge uitgangen

1 = Uitgang 3-weg ventiel (Waarde en Uitgang Analoge Spanning)
2 = C1 Uitgang Snelheidsomkeerder (Waarde en Uitgang Analoge Spanning)
3 = C2 Uitgang Snelheidsomkeerder (Waarde en Uitgang Analoge Spanning)

000.0% (00.0V)
000.0% (00.0V)
000.0% (00.0V)

3WV:
DV1:
DV2:

CKT
On
On 

FAN1:
FAN2:
PRG Relay:

1
Off
Off
On

2
Off
Off

3
Off
Off

Circuit 1:
Circuit 2:
HR Status:
        NNSB:

Running
Running
Enabled
Off
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Menu Instellingen

Toegang tot elk veld binnen een masker met de Enter toes. Verander de waarde van
het veld met de Omhoog en Omlaag toetsen en bevestig met Enter.

1 = Toegang via wachtwoord, 0000 tot 9999

Gebruikerinstellingen

1 = Heet water temperatuur instelpunt (40..60°C: 50°C)
2 = Programmeerbare Relais functie (PLC ON, PLC storing, HR AAN)

Menu Klok

1 = Toegang via wachtwoord, 0000 tot 9999

Klok instellingen

1 = Dag van de week (Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za of Zo)
2 = Tijdsinstelling
3 = Instelling van datum (dd/mm/yy)

Hot Water SP:

PRG Relay:

50°C

HR ON
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Alarm Meldingen - Warmteterugwinning Toepassing

Alarm 
scherm 

Registratie vroegere
gebeurtenissen

Reset 
type 

Unit status Beschrijving 

Geen alarm Geen alarm -

Warmte
Terugwinning

AAN
Koelmachine

AAN 

Zie status unit op 
Hoofddisplay 

Alarm HWT
Sensor 

Defecte HWT
Sensor Auto 

Warmte
Terugwinning

UIT Koelmachine
AAN 

Defecte sensor, buiten bereik 
-38..+ 85°C gedurende + 30s 

Alarm PRS1
Sensor

Defecte PRS1
Sensor Auto 

Warmte
Terugwinning
AAN Circuit 1

UIT 

Defecte sensor, buiten bereik 
-0,5..+ 30 bar gedurende + 15s 

Alarm PRS2
Sensor

Defecte PRS2
Sensor Auto 

Warmte
Terugwinning
AAN Circuit 2

UIT

Defecte sensor, buiten bereik 
-0,5..+ 30 bar gedurende + 15s
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Permanente weergave

Toegang tot dit masker met gebruikmaking van de "Esc" toets vanaf een willekeurig
ander masker. Het programma keert er na 5 min. automatisch naar terug.

1 = Naam van toepassing en versie nummer
2 = Momentele datum en tijd
3 = Temperatuur Uittredend Water Condensor
4 = Unit status:

Toegang tot ondermenu's

Toegang tot dit masker met gebruikmaking van de "Prg" toets.

1 = Menu Beeldschermgegevens
2 = Menu Instellingen
3 = Menu Klok
4 = Menu Unit configuratie

Het ondermenu zal worden geselecteerd met gebruikmaking van de Omhoog en
Omlaag toetsen en geselecteerd met gebruikmaking van de Enter knop.

Menu Beeldschermgegevens

Het volgende masker wordt met de Omhoog en Omlaag toetsen geopend.

Binaire en Analoge Ingangen

1 = Temperatuur Uittredend Water Condensor
2 = AAN/UIT Unit ingang (Stop, Auto)
3 = Externe werking ingang (Verwarmen, Koelen): getoond als Ext Ctrl aan is
4 = Pomp Verzoek ingang (Geen pomp, Pomp Verz)

Geen Geen alarm

"Alarm" Er is een alarm geactiveerd
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Binaire uitgangen

1 = Actieve Modus (Verwarming, Koeling)
2 = Unit Status (Gestopt, Draait)
3 = CDS Pomp Status (Gestopt, Draait)
4 = Sensor Alarm (Normaal, Alarm)

Actieve instelpunten

1 = Actieve Modus (Verwarming, Koeling)
2 = Verwarming Instelpunt (getoond in Verwarming Modus)
3 = Koeling Instelpunt (getoond in Koeling Modus)

N.B.: "Ext" wordt getoond overeenkomstig de instellingen van de Externe Regeling
(Geen, gedeeltelijk (Modus alleen), Volledig (Modus + Instelpunt))
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Menu Instellingen

Toegang tot elk veld binnen een masker met de Enter toets. Verander de waarde van
het veld met de Omhoog en Omlaag toetsen en bevestig met Enter.

1 = (0000 tot 9999)

Gebruiker Instellingen 1

1 = Front Paneel Verwarming Instelpunt (25,0°C..60,0°C: 35,0°C)
2 = Front Paneel Koeling Instelpunt (-12,0°C..18,0°C: 6,0°C)
3 = Front Paneel Verwarming /Koeling schakelaar (Verwarmen, Koelen)
4 = Externe Regeling (Geen, Geen, Gedeeltelijk, Volledig)

Gebruiker Instellingen 2

1 = Externe Verwarming Instelpunt Ingang Type (0-1V, 4-20mA)
2 = Externe Koeling Instelpunt Ingang Type (0-1V, 4-20mA) 

N.B.: Dit scherm wordt getoond als de Externe regeling is ingesteld op "Volledig"
(Modus + Instelpunt)
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Menu Klok

1 = Toegang via wachtwoord, 0000 tot 9999

Klok instellingen

1 = Dag van de week (Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za of Zo)
2 = Tijdsinstelling
3 = Instelling van datum (dd/mm/yy)

Alarm Meldingen - RTWB Warmtepomp Toepassing

Alarm 
scherm

Registratie vroegere
gebeurtenissen

Reset
type

Opmerkingen Beschrijving

No Alarm No Alarm - Geen Zie toepassings-status op
hoofddisplay

Alarm
CDS LWT 

sensor 

Defecte 
CDS LWT 

sensor

Auto

Koelmachine
gestopt (in

verwarming
modus
alleen) 

Defecte sensor, buiten bereik
-38..+70°C gedurende +60 s
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