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INLEIDING

ACRONIEMEN/AFKORTINGEN

Het doel van dit document is om een algemeen overzicht te geven van de belangrijkste functies van het Connect Touch regelsysteem voor  
de AQUACIAT LD luchtgekoelde koelmachines en AQUACIAT ILD omkeerbare warmtepompen met een koel-/verwarmingsvermogen van 39 tot 
160 kW.

Instructies in deze handleiding worden gegeven als richtlijn voor de juiste manier van installatie, inbedrijfstelling en bediening van het regelsysteem. 
Dit document bevat geen volledige onderhoudsprocedures voor de juiste werking van de apparatuur. Om een correcte werking van de machine te 
garanderen, moet u zich houden aan de voorschriften in deze handleiding en in die van de IOM-handleiding van de machine.

Ondersteuning door een gekwalificeerde technicus van Service wordt zeer aanbevolen om een optimale werking van de apparatuur te garanderen 
en te zorgen voor optimalisatie van alle beschikbare functionaliteiten.

Houd er rekening mee dat dit document mogelijk verwijst naar optionele componenten en bepaalde functies, opties of accessoires die niet 
beschikbaar zijn voor het specifieke apparaat. De omslagafbeeldingen zijn slechts ter illustratie en zijn geen onderdeel van enige aanbieding of 
verkoopcontract.

BELANGRIJK: Alle schermafbeeldingen van het bedieningspaneel in deze handleiding bevatten Engelse tekst. Na wijziging van de taal 
van het systeem, worden alle labels weergegeven in de door de gebruiker geselecteerde taal.

Lees alle instructies voordat u verder gaat met enig werk. Houd rekening met alle veiligheidswaarschuwingen.

De hierin opgenomen informatie is uitsluitend bedoeld om klanten in staat te stellen door de fabrikant geproduceerde apparatuur te bedienen  
en te onderhouden en dient niet te worden gereproduceerd, aangepast, of gebruikt voor enig ander doel zonder voorafgaande toestemming van 
de fabrikant.

In deze handleiding worden de koelcircuits circuit A en circuit B genoemd. De compressoren in circuit A heten A1, A2, A3 en de compressoren in 
circuit B heten B1, B2.

BMS Gebouwbeheerssysteem
DGT Persgastemperatuur
EHS Elektrische verwarmings trap
EXV Elektronisch expansieventiel
DCFC Droge Koeler Vrije Koeling
LED Light Emitting Diod (Lichtgevende diode)
LEN Local Equipment Network (interne communicatiebus)
Local-Off/LOFF Bedrijfstype: Lokaal Uit
Local-On/L-C Bedrijfstype: Local aan modus
Local-Schedule/L-SC Bedrijfstype: Lokaal Aan volgens een tijdschema
Master mode/Mast Bedrijfstype: Master unit (master/slave-combinatie)
Netwerk mode/Net Bedrijfstype: Netwerk
Remote mode/Rem Bedrijfstype: Externe contacten
OAT Buitenluchttemperatuur
SCT Verzadigde condensatietemperatuur
SST Verzadigde zuiggastemperatuur
EWT Waterintredetemperatuur
LWT Wateruittredetemperatuur

De omslagfoto's zijn slechts ter illustratie en zijn geen onderdeel van enige aanbieding of verkoopcontract. Wijzigingen voorbehouden.
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1 - VEILIGHEID
1.1 Veiligheidsrichtlijnen
Het installeren, inbedrijfstellen en onderhoud uitvoeren van apparaten 
kan gevaarlijk zijn als geen rekening wordt gehouden met bepaalde 
eigenschappen van de installatie: bedrijfsdrukken, elektrische 
componenten, spanningen, en de plaats van de installatie (opbouw en 
verhoogde constructies). 

Alleen gekwalificeerde monteurs en volledig getrainde technici mogen 
de apparatuur installeren en opstarten. 

Alle instructies en aanbevelingen in de onderhoudsgids, de 
installatiehandleiding en de bedieningshandleiding en op de op 
de apparatuur, componenten en andere, afzonderlijk, geleverde 
onderdelen dienen te worden gelezen, begrepen en opgevolgd. 

Het niet opvolgen van de door de fabrikant gegeven instructies kan 
leiden tot letsel of schade aan het product.

 ● Volg alle lokale veiligheidsvoorschriften.
 ● Draag een veiligheidsbril en werkhandschoenen.
 ● Gebruik het juiste gereedschap om zware voorwerpen te 

verplaatsen.
 ● Verplaats apparaten voorzichtig en zet ze zachtjes neer.

LET OP

Alleen gekwalificeerde servicetechnici mogen de apparatuur 
installeren en onderhouden.

1.2 Veiligheidsvoorzorgen
Alleen personeel dat gekwalificeerd is volgens de richtlijnen van het 
IEC (IEC = International Electrotechnical Commission) mag toegang 
krijgen tot de elektrische componenten.

Met name moeten alle stroombronnen naar de unit worden uitgeschakeld 
voordat met de werkzaamheden wordt begonnen. Schakel de 
elektrische voeding uit met de hoofdschakelaar of isolatorschakelaar. 

BELANGRIJK: De apparatuur verzendt en ontvangt 
elektromagnetische signalen. Tests hebben uitgewezen dat de 
apparatuur aan alle van toepassing zijnde voorschriften voldoet 
betreffende elektromagnetische compatibiliteit.

LET OP

Gevaar voor elektrocutie! Zelfs als de hoofdschakelaar uit is 
geschakeld, kan er nog steeds spanning staan op bepaalde 
circuits omdat deze mogelijk op een afzonderlijke stroombron zijn 
aangesloten.

LET OP

Gevaar voor brandwonden! Door elektrische stromen kunnen 
onderdelen warm worden. Ga voorzichtig om met stroomleidingen, 
elektrische kabels en goten, afdekpanelen van schakelkasten en 
motorbehuizingen.
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2 - OVERZICHT VAN DE REGELING
2.1 Regelsysteem
AQUACIAT LD (alleen koeling units) en AQUACIAT ILD (warmtepompen) 
units worden geleverd met een Connect Touch regeling dat dient 
als bedieningspaneel en voor de configuratie van de communicatie-
apparaten. 

Connect Touch is een elektronisch regelsysteem voor het regelen van 
de volgende unittypes:
 � AQUACIAT LD luchtgekoelde koelmachines
 � AQUACIAT ILD omkeerbare warmtepompen

Connect Touch kan werken als een stand-alone systeem of het kan 
worden verbonden met het gebouwbeheerssysteem via de Modbus 
TCP/IP, BACnet/IP-communicatie of Lon-communicatie.

De units kunne voorzien zijn van een standaard vast toerental ventilator 
regelsysteem of de optionele variabele toerental ventilatoraandrijvingen 
die het energieverbruik van de unit verlagen tijdens bezette en 
onbezette periodes, en een condensatie- of verdampingsdrukregeling 
en ventilatorsoftstart kunnen verzorgen. 

Voor zowel koelmachines en warmtepompen kan het system 
vast toerental pompen of pompen met variabel toerental met een 
hydromodule regelen. 

BELANGRIJK: Dit document kan verwijzen naar een aantal 
optionele componenten en bepaalde functies, opties of 
accessoires die niet beschikbaar zijn voor de specifieke unit.

2.2 Systeemfunctionaliteiten
Het systeem regelt het opstarten van de compressoren die nodig 
zijn om de ingestelde temperatuur (setpunt) te handhaven aan de 
intrede- dan wel uittredezijde van de waterwarmtewisselaar. Het 
beheert voortdurend de werking van de ventilatoren om de juiste 
koudemiddeldruk in elke circuit te behouden en het houdt toezicht op 
de beveiligingen die de unit beschermen tegen uitval en een optimale 
werking verzekeren.

2.3 Bedrijfstypes
De regeling kan in drie onafhankelijke bedrijfstypes werken: 

 ● Lokaal bedrjf: De unit wordt geregeld door opdrachten vanaf het 
bedieningspaneel.

 ● Regeling op afstand: De unit wordt geregeld door potentiaalvrije 
contacten.

 ● Netwerk bedrijf: De unit wordt geregeld voor opdrachten van het 
netwerk (Modbus RTU). De datacommunicatiekabel wordt gebruikt 
om de unit aan te sluiten op de RS485-communicatiebus.

Wanneer de regelaar autonoom werkt (lokaal of extern), behoudt deze 
alle regelmogelijkheden, maar biedt geen functies van het netwerk. 

LET OP

Noodstop! Door de noodstopopdracht via het netwerk wordt de unit 
gestopt, ongeacht het actieve bedrijfstype.

2.4 Connect Touch
Connect Touch-regelsysteem:
 � Gebruikers kunnen de unit regelen via het Connect Touch 

bedieningspaneel.
 � Biedt webconnectiviteit technologie.
 � Ondersteunt Enhanced Control Management (M2M, Cristo Control, 

Power Control) voor meervoudige koelmachine/warmtepomp 
configuratie.

 � Biedt mogelijkheden voor directe integratie in het GBS (Modbus TCP/
IP standaard, BACnet/IP of Lon als optie).
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3 - ONDERDELEN VAN DE REGELING
3.1 Koelmachine/warmtepomp regeling
De regelaar beheert een aantal mechanismes waarmee de unit effectief kan werken. 

Connect Touch regelt compressoren, vast toerental of toerengeregelde ventilatoren, vast toerental of toerengeregelde pompen voor verdamper/
condensor, enz. 

3.2 Overzicht van de functies

Standaard functies AQUACIAT LD AQUACIAT ILD
4,3"-aanraakscherm x x

GBS-verbinding x x
Scroll-compressortechnologie x x

Storing zoeken x x
Taalpakketten x x

Webconnectiviteit x x
Emailverzending x x
Vorstbeveiliging x x
Regeling koeling x x

Regeling verwarming x
Ontdooimechanisme x

Vrij ontdooimechanisme x
Extra functies

Desuperheater o o
Pompen met vast of variabel toerental o o

Vrije koeling o
Ventilator met hoge statische opvoerhoogte o o

Ventilatoren met variabel toerental o o
Regeling ketel o

Regeling elektrische verwarming o
Communicatieopties

Modbus RTU (RS485) x x
Modbus TCP/IP x x

BACnet/IP o o
LonTalk o o

* X = standaardfunctie, O = optie.
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4 - HARDWARE
4.1 Printplaten
Alle printplaten van het Connect Touch regelsysteem zijn in de 
schakelkast gemonteerd. Zij communiceren via een interne LEN-bus.

Het systeem kan 2 SIOB prints bevatten, waarbij de eerste print wordt 
gebruikt voor het beheren van alle belangrijke ingangen en uitgangen 
van de regelaar, terwijl de tweede SIOB print wordt gebruikt ofwel voor 
het ondersteunen van de derde compressor van circuit A of van twee 
compressoren van circuit B. 

De eerste SIOB print wordt ook wel het moederbord genoemd – het 
moederbord bewaakt voortdurend de informatie die afkomstig is van 
de diverse druk- en temperatuuropnemers. De Connect Touch-regeling 
start op overeenkomstige wijze het programma dat de unit regelt. 

Ook kunnen er maximaal twee (2) AUX1-printen worden 
gemonteerd. De eerste AUX1-print kan extra ingangen en uitgangen 
bevatten voor het bewaken van de koelingstemperatuur van het 
gekoeldwatersysteem (Master/Slave-installatie), voor het detecteren 
van koudemiddellekkage, of de werking van de elektrische verwarming 
of ketel. Deze print wordt alleen gebruikt voor kleinere units (units 
met aan één ventilator) die zijn voorzien van bovengenoemde opties 
(elektrische verwarmingselementen, ketel, enz.). De tweede AUX1-
print is optioneel en wordt gebruikt voor units met de droge koeler optie. 
Deze geeft information die nodig voor het regelen van de vrije koeling 
cyclus.

4.2 Schakelkast
De schakelkast bevat alle printplaten die de unit regelen en het 
bedieningspaneel.

4.3 Voeding van de printplaten
Alle printplaten worden gevoed door een gezamenlijke, geaarde 24 V 
wisselstroombron.

In geval van een stroomonderbreking, herstart de unit automatisch 
zonder dat daar een externe opdracht voor nodig is. Wanneer er 
echter voorafgaand aan deze onderbreking foutmeldingen bestonden, 
dan blijven deze in het geheugen bewaard, waardoor onder bepaalde 
omstandigheden een circuit of de gehele unit niet kan starten.

LET OP

Let op de juiste polariteit bij het aansluiten van de voeding op de 
printplaten, anders kunnen de printplaten beschadigd raken.

4.4 LED's
Alle printplaten controleren en melden doorlopend de juiste werking 
van hun elektronische circuits. Er brand een LED op elke printplaat 
wanneer deze juist functioneert.
 � De rode LED die met een interval van twee seconden knippert, 

duidt een juiste werking aan. Een ander interval geeft een 
printplaat- of softwarefout aan.

 � De groene LED knippert doorlopend op alle printplaten om aan 
te geven dat de printplaat op juiste wijze communiceert via de 
interne bus (LEN-bus). Als de groene LED niet knippert, geeft dit 
een bedradingsprobleem van de LEN-bus of een probleem met de 
configuratie aan.

4.5 Drukopnemers
Drie type opnemers (hoge druk, lage druk en waterdruk) worden 
gebruikt om de verschillende drukken in elk circuit te meten. Deze 
opnemers leveren 0 tot 10 VDC. Ze zijn verbonden met de SIOB-
printplaat.

Persdrukopnemers (hoge druk type)
Deze opnemers meten de persdruk in elk circuit. Deze worden gebruikt 
om de condensordruk te regelen of om capaciteit af te schakelen bij 
hoge druk. Persdruk opnemers zijn aangebracht in de persdrukleidingen 
van elk circuit.

Zuigdrukopnemers (lage druk type)
Deze opnemers meten de zuigdruk in elk circuit. Ze worden gebruikt 
om het EXV, verdamperdruk (in verwarmingsmodus) te regelen en 
controleren zuigdrukbeveiligingen in relatie met het bedrijfsgebied 
van de compressor. Zuigdruk opnemers bevinden zich op de 
gemeenschappelijke zuigleiding van elk circuit.

Pomp intrede/uittrede waterdruk opnemers 
(waterdruktype, optie hydromodule)
Deze opnemers meten de intrede/uittrede druk van de pomp van de 
hydromodule en controleren de waterstroom. Pomp intrede/uittrede 
waterdruk opnemers zijn gemonteerd op de leidingen van de optionele 
hydromodule.

4.6 Temperatuursensoren
Temperatuuropnemers meten doorlopend de temperatuur van 
verschillende onderdelen van de unit om de juiste werking van het 
systeem te waarborgen.

Waterwarmtewisselaar intrede en uittrede 
watertemperatuuropnemers
De in- en uitgaande watertemperatuuropnemers van de 
waterwarmtewisselaar worden gebruikt voor de capaciteitsregeling en 
voor veiligheidsdoeleinden.

Buitenluchttemperatuuropnemer (OAT)
De buitenluchttemperatuuropnemer wordt gebruikt voor opstarten, 
verstellen van het setpunt en vorstbeveiliging.

Zuiggastemperatuuropnemers
Deze opnemers meten de zuiggastemperatuur. Ze worden gebruikt 
voor regeling van het EXV. Zuiggastemperatuuropnemers bevinden 
zich aan de zuigzijde van elk circuit.

Zuiggastemperatuuropnemers uitgang 
buitenbatterij
Wanneer er meerdere buitenbatterijen zijn in één koudemiddelcircuit, 
worden deze opnemers gebruikt om ervoor te zorgen dat alle 
buitenbatterij gelijkelijk worden gebruik. 

Master/slave-watertemperatuuropnemer 
(optioneel)
Deze opnemer meet de gezamenlijke temperatuur van het water voor 
de capaciteitsregeling in master/slave-bedrijf. De opnemer wordt alleen 
geïnstalleerd in het geval van master/slave-units.

Ontdooitemperatuuropnemers 
(warmtepompen)
Deze opnemers worden gebruikt voor het bepalen van het einde van de 
ontdooicyclus voor een gegeven circuit. 
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4.7 Aandrijvingen

Elektronisch expansieventiel
Het elektronisch expansieventiel (EXV) wordt gebruikt om 
de koudemiddelstroom aan te passen aan wijzigingen in de 
bedrijfsomstandigheden van de machine. De hoge nauwkeurigheid 
waarmee het ventiel wordt gepositioneerd, zorgt voor een nauwkeurige 
regeling van de koudemiddelstroom en zuiggasoververhitting.

Stromingsbeveiliging
Voor units zonder interne pomp(en) zorgt de stromingsbeveiliging 
configuratie voor de automatische instelling van het setpunt van de 
minimale waterstroom. De configuratie is afhankelijk van de grootte 
van de unit en wordt automatisch uitgevoerd bij het opstarten. Als de 
stromingsbeveiliging uitvalt schakelt de unit automatisch uit en wordt er 
een alarm gegenereerd.

 

Waterwarmtewisselaar pompen (optioneel)
De regelaar kan een of twee pompen van de waterwarmtewisselaar 
regelen met een vast of variabel toerental en zorgt voor de automatische 
omschakeling tussen deze pompen (zie ook "Pompregeling" op 
pagina 33).

Vierwegklep (warmtepompen alleen)
De regelaar bedient de vierwegklep voor de koeling/verwarming en het 
ontdooien.

4.8 Aansluitingen op het klemmenblok
De op het gebruikersklemmenblok beschikbare aansluitingen kunnen verschillen, afhankelijk van de geselecteerde opties. De volgende tabel 
benoemt de aansluitingen op het gebruikersklemmenblok.

BELANGRIJK: Bepaalde contacten zijn alleen toegankelijk als de unit in Remote mode werkt.

Omschrijving Printplaat Connector / Ingang 
/ Uitgang

Klem Opmerkingen

Aan/uit-contact SIOB (1) - 32-33 Gebruikt om de unit aan en uit te zetten (remote bedrijf)
Tweede setpunt contact SIOB (1) - 65-66 Gebruikt om te schakelen tussen setpunten
Eindschakelaar #1 SIOB (1) - 73-74 Gebruikt om ingestelde capaciteitsbegrenzing te selecteren
Eindschakelaar #2 SIOB (1) - 75-76 Gebruikt om ingestelde capaciteitsbegrenzing te selecteren
Heat/Cool Select SIOB (1) J3 / DI-06 - Gebruikt om te schakelen tussen koelen en verwarmen als de unit 

in Remote mode is (alleen warmtepompen)
Desuperheater contact SIOB (1) J3 / DI-07 - Warmteterugwinning is toegestaan
Analoge begrenzing SIOB (1) - 43-44 4-10 mA-ingang voor setpunt reset
Waterpomp #1 SIOB (1) J6 / IN03-DO-03 - De regeling kan een of twee verdamperpompen regelen en 

omschakelen tussen de twee pompen
Waterpomp #2 SIOB (1) J6 / IN04-DO-04 - Als boven
Bedrijfsrelais SIOB (1) J23 / DO-05 - Geeft aan of de unit klaar is om te starten of in bedrijf is
Alarmrelais SIOB (1) J22 / DO-06 - Geeft alarmen aan
Externe pomp met variabel toerental SIOB (1) J10 / AO-01 - De regeling kan het waterdebiet aansturen via de externe pomp 

met variabel toerental (0-10 V)
Elektrisch verwarming (unittype: 150 tot 300)

Elektrische verwarming trap #1 AUX1 (1) - 51-52 Gebruikt voor het beheren van de elektrische verwarming trap (1)
Elektrische verwarming trap #2 AUX1 (1) - 53-54 Gebruikt voor het beheren van de elektrische verwarming trap (2)
Elektrische verwarming trap #3 AUX1 (1) - 55-56 Gebruikt voor het beheren van de elektrische verwarming trap (3)
Ketel of elektrische verwarming trap #4 AUX1 (1) - 57-58 Gebruikt voor het beheren van de ketelverwarming of elektrische 

verwarming trap (4)
Elektrisch verwarming (unittype: 302 tot 600)

Elektrische verwarming trap #1 SIOB (2) - 51-52 Gebruikt voor het beheren van de elektrische verwarming trap (1)
Elektrische verwarming trap #2 SIOB (2) - 53-54 Gebruikt voor het beheren van de elektrische verwarming trap (2)
Elektrische verwarming trap #3 SIOB (2) - 55-56 Gebruikt voor het beheren van de elektrische verwarming trap (3)
Ketel of elektrische verwarming trap #4 SIOB (2) - 57-58 Gebruikt voor het beheren van de ketelverwarming of elektrische 

verwarming trap (4)

OPMERKING: Raadpleeg het elektrische schema voor meer informatie over de identificatie van de elektrische aansluitklemmen. 

Potentiaalvrij contact aan/uit en koelen/verwarmen
Aan/uit-contacten en koeling/verwarming-contacten worden als volgt geconfigureerd:

Uit Koelen Verwarmen Auto 

Aan/uit-contact [ON_OFF_SW] * open gesloten gesloten open

Koeling/verwarming-contact [HC_SW] open open gesloten gesloten

*Merk op dat koelmachines alleen de aan/uit-contact configuratie hebben.

Off : Unit is gestopt.

Koeling : Unit mag starten met koelen.

Programmering : Unit mag starten met verwarmen (warmtepompen alleen).

Auto : Unit mag koelen of verwarmen, volgens de omschakelwaarden. Als de automatische omschakeling is ingeschakeld (Heat/Cool Select 
[HC_SEL], GENUNIT), wordt het bedrijfstype geselecteerd op basis van OAT (buitentemperatuur).

4 - HARDWARE
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Potentiaalvrij contact setpunt selectie
Deze potentiaalvrije ingang wordt gebruikt om tussen setpunten te schakelen. Deze is alleen actief wanneer de regeling in Remote bedrijf wordt 
gebruikt.

Koelen Verwarmen  

Setpunt 1 Setpunt 2 Setpunt 1 Setpunt 2

Setpunt selectie-contact [SP_SW] open gesloten open gesloten

Potentiaalvrij contact capaciteitsbegrenzing
Drie stappen van de capaciteitbegrenzing op basis van twee potentiaalvrije contacten kunnen worden gebruikt om de capaciteit van de unit te 
begrenzen. 

100% Limit 1 Limit 2 Limit 3

Capaciteitsbegrenzing contact 1 [LIM_SW1] open gesloten open gesloten

Capaciteitsbegrenzing contact 2 [LIM_SW2] open open gesloten gesloten

Merk op dat wanneer LIM_SW1 gesloten is, de elektrisch verwarming uitgeschakeld is.

4 - HARDWARE
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①

⑭

⑬

⑫

⑪ ⑩

② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

⑧

⑨

① Home-knop ⑧ OAT (buitenluchttemperatuur)
② Hoofdmenu-knop ⑨ Condensorventilatoren 
③ Warmtewisselaar (verdamper / condensor) ⑩ EXV (elektronisch expansieventiel)
④ Compressor ⑪ Instelpunt
⑤ Gebruikersslot (beperkte menutoegang) ⑫ LWT (wateruittredetemperatuur)
⑥ Unitstatus ⑬ EWT (waterintredetemperatuur)
⑦ Alarmdisplay ⑭ Waterpomp (optioneel)

Aansluitingen
Aansluitingen bevinden zich aan de onderkant van het bedieningspaneel.

 
USB Modbus

(RS485)
Elektrische voeding
(24 VAC)

Ethernet LEN

Kenmerken van het Connect Touch-bedieningspaneel
 � 4,3”-kleurenaanraakscherm met snelle weergave van alarmen, 

actuele bedrijfsstatus van de unit, enz.  
 � Resistieve aanraakschermtechnologie
 � Webconnectiviteit
 � Ondersteuning van diverse talen

WAARSCHUWING

Als de Touch Pilot langere tijd niet is gebruikt, wordt het welkomscherm 
weergegeven en wordt dit vervolgens donker. De regelaar is altijd 
actief en de bedrijfsmodus blijft ongewijzigd. Druk op een willekeurige 
plek op het scherm voor toegang tot de Touch Pilot bediening en het 
welkomscherm wordt weergegeven.

Het Connect Touch-bedieningspaneel omvat de volgende schermen:
 � Welkomscherm (startscherm)
 � Synoptiekscherm 
 � Selectiescherm bedrijfsmodus
 � Data-/configuratieschermen 
 � Scherm voor wachtwoordinvoer en taalselectie
 � Alarmschermen
 � Parameteraanpassingsscherm
 � Tijdsschemascherm
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5.1 Connect Touch menustructuur

Basistoegang  
(0 = gebruikerswachtwoord)

Gebruikerswachtwoord 
vereist

Verklaring:

HoofdmenuHome Aan-/afmelden Start / Stop Alarm menu

Control Identification

General Config

Holiday

Reset Config User Configuration

Pump Configuration

Broadcast

Network Parameters

Heat/Cool Config

Date/Time

Schedule

Configuratie menu 

Hoofdmenu

ModbusRTU Config.

ModbusTCP/IP Config.

Netwerkparameter menu

General Parameters

Runtime Miscellaneous Status

Inputs

Temperature

DC Free Cooling Status

Modes

Outputs

Pressure

Setpoint Configuration

Pump Status

Reset Alarms

Alarm History

Current Alarms

Alarm menu

Bedrijfstypes

Algemene parameters

Status ingangen

Draaiuren

Bedrijfstype status

Algemene configuratie

Reset configuratie

Vakantie menu

Modbus RTU configuratie

Identificatie controle

Modbus over TCP/IP configuratie

Drukken

Pompstatus

Diverse status

Configuratie menu

Verwarmen/Koelen configuratie

Alarmreset

Schema menu

Huidige alarmen

Datum/tijd configuratie

Alarmgeschiedenis

Temperaturen

Status uitgangen

Droge koeler vrije koeling status

Instellingen

Pompconfiguratie

Gebruikersconfiguratie

Uitzend menu

Netwerkparameters 
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HOME-SCHERM

Home-knop Hoofdmenu-knop Terug-knop

Home-scherm 
weergegeven

Hoofdmenu weergegeven Ga terug naar het vorige scherm

Inlog-knop Start/Stop-knop Alarm-knop

Basistoegang Unit is gestopt Geen alarm actief op de unit

Gebruikerstoegang Unit draait

Knipperend pictogram: Deelalarm 
(een circuit betrokken bij het 
bestaande alarm) of waarschuwing 
(geen actie nodig op de unit).

Vast pictogram: Alarm(en) actief 
op de unit.

ANDERE SCHERMEN

Inlogscherm Parameterscherm(en)

Login: Inloggen geavanceerde toegang bevestigen Veranderingen opslaan

Logout: Gebruikerstoegangsniveau resetten en 
teruggaan naar het beginscherm 

Wijzigingen annuleren

Forceerscherm (override) Navigatieknoppen

Forcering instellen: Het huidige commando 
onderdrukken

(indien mogelijk)

Wanneer het menu meer dan één pagina bevat: 
Ga naar de vorige pagina

Forceren opheffen: Het geforceerde commando 
verwijderen

Wanneer het menu meer dan één pagina bevat: 
Ga naar de volgende pagina

5.2 Connect Touch toetsen

5 - GEBRUIK VAN HET CONNECT TOUCH BEDIENINGSPANEEL
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5.3 Lezen van het welkomscherm
Het Welkomscherm is het eerste scherm dat wordt weergegeven nadat 
het bedieningspaneel is gestart. Het geeft de toepassingsnaam aan en 
het huidige softwareversienummer.
 � Om het Welkomscherm te verlaten en naar het Home-scherm te 

gaan, drukt op de Home-knop.

① Home-knop
② Softwareversienummer
③ Informatieberichtvak

Informatieberichtvak
De informatie weergegeven in de statusbalk onderaan het scherm 
omvat relevante berichten betreffende de huidige gebruikersactie.

BERICHT STATUS
COMMUNICATION FAILURE! De apparatuurregelaar reageerde niet bij het 

lezen van de tabelinhoud.
ACCESS DENIED! De apparatuurregelaar weigert toegang tot een 

van de tabellen.
LIMIT EXCEEDED! De ingevoerde waarde overschrijdt de parameter 

limiet.
Save changes? Er zijn wijzigingen aangebracht. Het afsluiten 

moet worden bevestigd door op Save of Cancel 
te drukken.

HIGHER FORCE IN EFFECT! De apparatuurregelaar weigert Force of Auto 
commando.

Te veel gebruikers verbonden!
Probeer het later opnieuw ...

Er zijn te veel gebruikers op dit moment 
verbonden (ALLEEN WEBINTERFACE).

5.4 Verkennen van het synoptiekscherm
Met het synoptiekscherm kunt u de damp-koelingcyclus bewaken. Het 
diagram geeft de huidige status van de unit weer, met informatie over de 
capaciteit, de status van de pompen van de waterwarmtewisselaar en de 
voorgedefinieerde setpuntparameter.

Alle functies van de unit zijn toegankelijk door te drukken op de 
Hoofdmenu-knop.

De bel rechtsboven in het scherm gaat branden 
wanneer er een fout wordt gedetecteerd. 

BELANGRIJK: Het synoptiekscherm kan verschillen, afhankelijk 
van de pompconfiguratie.

5.5 Unit starten/stoppen
Als de unit uit staat (Lokaal Uit), drukt u op de Start/Stop-knop om de lijst 
met bedrijfsmodi te zien en de gewenste modus te selecteren.

Local On Lokaal Aan: De unit is in de lokale regelingsmodus en mag 
starten.

Local Schedule Lokaal Schema: De unit is in de lokale regelingsmodus en 
mag starten als de periode bezet is.

Network Netwerk: De unit wordt geregeld door middel van 
opdrachten via het netwerk en mag starten als de periode 
bezet is.

Remote Bediening op afstand: De unit wordt geregeld door middel 
van externe opdrachten en mag starten als de periode 
bezet is.

Master Master: De unit werkt als master in de master/slave-
combinatie en mag starten als de periode bezet is.

BELANGRIJK: Let op bij het openen van het menu, dat het 
huidig geselecteerde item overeenkomt met de laatst werkende 
bedrijfsmodus. Dit scherm is alleen zichtbaar als de unit niet draait. 
Als de unit draait, dan krijgt u het bericht Stoppen bevestigen te 
zien.

① ② ③

Home Start/Stop

Hoofdmenu Huidige regelparameters Login Alarmen

5 - GEBRUIK VAN HET CONNECT TOUCH BEDIENINGSPANEEL
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5.5 Unit starten/stoppen (vervolg)
Om de unit te starten
1. Druk op de Start/Stop-knop.
2. Selecteer het gewenste bedrijfstype.
3. Het welkomscherm wordt weergegeven.

Om de unit te stoppen
1. Druk op de Start/Stop-knop.
2. Bevestig het uitschakelen van de unit door te drukken op Confirm 

Stop of annuleer het uitschakelen van de unit door te drukken op 
de Back-knop.

5.6 Instellen van het schema
De regelaar beschikt over twee tijdschema’s, waarbij de eerste 
(OCCPC01S) wordt gebruikt voor het regelen van het starten en 
stoppen van de unit en de tweede (OCCPC02S) voor het regelen van 
het dubbele setpunt.

De gebruiker kan acht bezettingsperiodes in de regelaar instellen, 
waarbij voor elke periode de volgende elementen moeten worden 
opgegeven:
 � Dag van de week: Selecteer de dagen waarop de periode bezet is.
 � Bezettingstijd ("bezet van" tot "bezet tot"): Stel de bezettingstijden 

voor de geselecteerde dagen in.
 � Tijd verlengen: Verleng de geprogrammeerde tijd indien nodig. 

Deze parameter kan worden gebruikt in geval van onverwachte 
gebeurtenissen. Voorbeeld: Als de unit normaal geprogrammeerd 
is om te werken van 8:00 tot 18:00, maar u op een dag de 
airconditioning langer wilt laten werken, stel dan deze tijdverlenging 
in. Als de parameter instelt op "2", dan eindigt de bezetting om 
20:00.

Om het start/stop-schema voor de regelaar in te stellen
1. Ga naar het hoofdmenu.
2. Navigeer naar het Configuratiemenu (alleen ingelogd gebruikers) 

en selecteer Schedule  (SCHEDULE).
3. Ga naar OCCPC01S.
4. Selecteer de gewenste vinkjes om de bezetting van de unit op 

specifieke dagen in te stellen.
5. Definieer de tijd van de bezetting.
6. Als het tijdschema is ingesteld, wordt de geselecteerde periode 

aangegeven in de vorm van een groene strook op de tijdlijn. 
7. Druk op de knop Save om uw veranderingen op te slaan of op 

de knop Cancel om het scherm te verlaten zonder wijzigingen te 
maken.

① Selectie van dagen voor het tijdschema
② Begin en eind van het schema
③ Opslaan
④ Annuleren
⑤ Vorige tijdsperiode
⑥ Volgende tijdsperiode

BELANGRIJK: Alleen ingelogde gebruikers hebben toegang  
tot het Configuratiemenu (zie ook "Inloggen als gebruiker" op 
pagina 15).

③ ④ ⑤

①②

⑥

5 - GEBRUIK VAN HET CONNECT TOUCH BEDIENINGSPANEEL
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5.7 Beheren van de instellingen van het 
display
In het aanmeldscherm kan de gebruiker de taal van de regelaar 
selecteren, het eenhedenstelsel wijzigen (imperiaal of metrisch) en een 
wachtwoord invoeren voor toegang tot meer regelopties.

Om het aanmeldscherm te openen, drukt u op de Login-knop in de 
rechterbovenhoek van het scherm..

5.7.1  Instellingen van de toegangsbeveiliging
Beveiliging op gebruikersniveau zorgt ervoor dat alleen bevoegde 
gebruikers kritische parameters van de unit kunnen wijzigen. 

① Cursor die de geselecteerde taal aangeeft 
② Knop “aangemeld”
③ Knop “afgemeld”
④ Wachtwoord dialoogvenster
⑤ Eenhedenstelsel: Metrisch/Imperiaal

BELANGRIJK: Alleen ingelogde gebruikers hebben toegang tot 
het Configuratiemenu.

WAARSCHUWING

Wij adviseren u met klem het standaard wachtwoord van het 
bedieningspaneel te wijzigen om te voorkomen dat ongekwalificeerde 
personen parameters kunnen veranderen.

Het wachtwoord mag alleen bekend zijn bij personen die 
gekwalificeerd zijn om de unit te beheren.

5.7.2 Inloggen als gebruiker
Alleen ingelogde gebruikers hebben toegang tot de te configureren 
parameters van de unit. Het standaard gebruikerswachtwoord is "11".

Om in te loggen als gebruiker
1. Druk op de Login-knop om het aanmeldscherm te openen. 
2. Druk op het wachtwoordveld.

3. Een invulveld verschijnt.

4. Voer het wachtwoord (11) in en druk op OK. 
5. Het aanmeldscherm verschijnt.
6. Druk op de knop Save om uw veranderingen op te slaan of op 

de knop Cancel om het scherm te verlaten zonder wijzigingen te 
maken.

5.7.3 Wachtwoord veranderen
Het gebruikerswachtwoord kan worden gewijzigd in het 
Configuratiemenu. 

Om uw wachtwoord te veranderen
1. Ga naar het hoofdmenu.
2. Navigeer naar het Configuratiemenu (alleen ingelogd gebruikers) 

en selecteer User Configuration (USERCONF).

3. Selecteer het invoerveld van het gebruikerswachtwoord en voer 
uw nieuwe wachtwoord in.

4. Druk op OK. Het Gebruikers configuratiescherm verschijnt.
5. Druk op de knop Save om uw veranderingen op te slaan of op 

de knop Cancel om het scherm te verlaten zonder wijzigingen te 
maken

② ③ ④ ⑤

①

5 - GEBRUIK VAN HET CONNECT TOUCH BEDIENINGSPANEEL
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5.7.4 Taal van het display
De taal van het display kan worden gewijzigd in het aanmeldscherm 
van het bedieningspaneel.

Om de taal van het display te veranderen
1. Druk op de Login-knop om het aanmeldscherm te openen.
2. Selecteer de nieuwe taal van het display.

3. Druk op de knop Save om uw veranderingen op te slaan of op 
de knop Cancel om het scherm te verlaten zonder wijzigingen te 
maken.

BELANGRIJK: De gebruiker kan nieuwe talen toevoegen aan de 
Connect Touch-regelaar. 
Neem voor meer informatie over het aanpassen van de talen, 
contact op met uw lokale dealer.

5.7.5 Eenhedenstelsel
Het is mogelijk het eenhedenstelsel te kiezen dat gebruikt wordt op het 
bedieningspaneel van de regelaar.

Om het eenhedenstelsel te veranderen
1. Druk op de Login-knop om het aanmeldscherm te openen.
2. Selecteer het eenhedenstelsel.

3. Druk op de knop Save om uw veranderingen op te slaan of op 
de knop Cancel om het scherm te verlaten zonder wijzigingen te 
maken.

5.8 Bekijken van de parameters van  
de unit
Het hoofdmenuscherm geeft toegang tot de belangrijkste 
regelparameters, waaronder algemene parameters, in- en 
uitgangsstatussen, etc.
 � Druk voor toegang tot het menu op de knop Main menu 

(Hoofdmenu) linksboven in het synoptiekscherm.
 � Specifieke parameters van de unit kunnen worden geopend door 

te drukken op het pictogram dat overeenkomt met de gewenste 
categorie. 

 � Om terug te gaan naar het synoptiekscherm, drukt u op de Home-
knop.

Algemene parameters van de unit
Het scherm Algemene parameters geeft toegang tot een set algemene 
unit parameters. 
 � Om het scherm van de Algemene parameters te openen: ga 

naar het Hoofdmenu en selecteer General Parameters 
(GENUNIT).

 � Druk op de Omhoog/Omlaag-knoppen om te navigeren tussen 
de schermen.

① Instelbare parameter

①

5 - GEBRUIK VAN HET CONNECT TOUCH BEDIENINGSPANEEL
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5.9 Wijzigen van de parameters van de unit
Het configuratiemenu geeft toegang tot een aantal door de gebruiker 
te wijzigen parameters, zoals pompconfiguratie, schemamenu, 
enz. Het configuratiemenu is met een wachtwoord beveiligd (zie 
ook "Inloggen als gebruiker" op pagina 15).

 � Druk op het veld van de aan te passen parameter en voer de 
benodigde wijzigingen in. 

 � Druk op de Omhoog/Omlaag-knoppen om te navigeren tussen 
de schermen.

 � Als alle nodige wijzigingen zijn aangebracht, drukt u op de knop 
Save om uw veranderingen op te slaan of op de knop Cancel om 
het scherm te verlaten zonder wijzigingen te maken.

5.10 Overbruggen van de systeemconfigu-
ratie
In bepaalde gevallen is het mogelijk om de systeemconfiguratie te 
overbruggen. Het overbruggingsscherm biedt de mogelijkheid om een 
bepaalde selectie (tijdelijk) te overbruggen. 

Druk voor toegang tot het Overbruggingsscherm op het forceerbare 
punt op het gegevensscherm. Merk op dat niet alle parameters kunnen 
worden overbrugd door de regelaar.

① Geforceerde waarde
② Forcering instellen
③ Auto

①

③②

5 - GEBRUIK VAN HET CONNECT TOUCH BEDIENINGSPANEEL
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6.1 Webinterface
De Connect Touch-regelaar kan worden benaderd via een webbrowser 
(Internet Explorer, Mozilla Firefox, etc.). Voor de verbinding is een pc 
met een webbrowser met Java vereist.

LET OP

Gebruik firewalls en VPN voor een veilige verbinding.

6.2 Openen van de webinterface
Voer voor toegang tot de Connect Touch-regelaar het IP-adres van de 
regelaar in de adresbalk van de webbrowser in.

 
Standaard adres van de unit: 169.254.0.1. Dit adres kan worden 
veranderd.

BELANGRIJK: Er zijn niet meer dan twee webverbindingen tegelijk 
mogelijk.

LET OP

Om veiligheidsredenen kan de unit niet worden gestart/gestopt via 
webinterface.

Alle andere handelingen, met inbegrip van het bewaken van de 
parameters of de configuratie van de unit, kunnen worden uitgevoerd 
via de webbrowser interface.

6.3 Beheren van de instellingen van de 
webbrowser
Minimale webbrowserconfiguratie:
 � Internet Explorer (versie 8 of hoger) of Mozilla Firefox (versie 26 of 

hoger). Voeg in de geavanceerde verbindingsopties het IP-adres 
van de Touch Pilot toe aan de uitzonderingenlijst. Gebruik geen 
proxyserver.

 � Java-platform (versie 6 of hoger). Verwijder in het configuratiescherm 
het vinkje bij Keep temporary files on my computer (Houd tijdelijke 
bestanden op mijn computer) en gebruik een directe verbinding.

BELANGRIJK: Twee gebruikers kunnen tegelijk aangesloten zijn 
met gelijke prioriteit. Bedenk dat de altijd laatste wijziging wordt 
toegepast.

6 - WEBVERBINDING 
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7 - CONNECT TOUCH INRICHTEN – MENUSTRUCTUUR VAN HET DISPLAY
7.1 Hoofdmenu
Pictogram Weergegeven tekst* Omschrijving Naam

 
General Parameters Algemene parameters GENUNIT

 
Temperature Temperaturen TEMP

 
Pressure Drukken PRESSURE

 
Setpoint Instellingen SETPOINT

 
Inputs Status ingangen INPUTS

 
Outputs Status uitgangen OUTPUTS

 
Pump Status Pompstatus PUMPSTAT

 
DC Free Cooling Status Droge koeler vrije koeling status DCFC_STA

 
Miscellaneous Status Diverse status MSC_STAT

 
Runtime Draaiuren RUNTIME

 
Modes Bedrijfstype status MODES

 
Configuration Menu Configuratie menu CONFIG

*  Afhankelijk van de geselecteerde taal (standaard Engels).

LET OP

Sommige tabellen kunnen parameters bevatten die niet kunnen 
worden geconfigureerd omdat de unit niet is voorzien van bepaalde 
functies.
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Menu Algemene parameters – GENUNIT

Puntnaam Status Unit Weergegeven tekst* Omschrijving
1 CTRL_TYP 0 tot 2 - Local=0 Net.=1 Remote=2 Bedrijfstype: 0 = Lokaal, 1 = Netwerk, 

2 = Bediening op afstand
2 STATUS xxx - Running Status Unit status: 0 = Uit, 1 = Draait, 2 = Stopt, 3 

= Uitgesteld, 4 = Uitgeschakeld, 5 = Klaar, 
6 = Onderdrukken, 7 = Ontdooien, 8 = 
Bedrijfstest, 9 = Test

3 ALM xxx - Alarm State Alarmstatus
4 min_left 0 tot 0 min Minutes Left for Start  Minuten tot het opstarten van de unit
5 HEATCOOL Heat/Cool status Verwarming/koeling status
6 HC_SEL 0 tot 2 - Heat/Cool Select Verwarming/koeling selectie
7 0=Cool 1=Heat 2=Auto 0=Koelen, 1=Verwarmen, 2=Auto
8 SP_SEL 0 tot 2 - Setpoint Select     Setpunt selectie
9 0=Auto. 1=Spt1. 2=Spt2 0 = Auto, 1 = Setpunt 1, 2 = Setpunt 2
10 SP_OCC nee/ja - Setpoint Occupied?      Setpunt bezet?
11 CHIL_S_S Uitschakelen/inschakelen - Net.: Cmd Start/Stop Unit start/stop via Netwerk: Als de unit 

in Netwerkmodus is, kan een start/stop-
opdracht worden geforceerd

12 CHIL_OCC nee/ja - Net.: Cmd Occupied    Unit tijdschema via Netwerk: Als de unit 
in Netwerkmodus is, kan de geforceerde 
waarde worden gebruikt in plaats van de 
werkelijke bezettingsstatus

13 CAP_T 0 tot 100 % Percent Total Capacity Totale unitcapaciteit 
14 CAPA_T 0 tot 100 % Circuit A Total Capacity Totale capaciteit, circuit A
15 CAPB_T 0 tot 100 % Circuit B Total Capacity Totale capaciteit, circuit B
16 DEM_LIM 0 tot 100 % Active Demand Limit Val Actieve capaciteitsbegrenzing: Als de unit in 

Netwerkmodus is, wordt de minimum waarde 
gebruikt vergeleken met de status van het 
externe limietschakelaarcontact en het 
setpunt van de capaciteitsbegrenzing

17 SP - °C / °F Current Setpoint        Huidig setpunt
18 CTRL_PNT -20,0 tot 67,0

-4,0 tot 153,0
°C
°F

Control Point Regelpunt: Temperatuur van het water dat 
de unit moet produceren

19 EMSTOP Uitschakelen/inschakelen - Emergency Stop Noodstop
* Afhankelijk van de geselecteerde taal (standaard Engels).

Menu temperatuur – TEMP

Puntnaam Status Unit Weergegeven tekst* Omschrijving
1 EWT - °C / °F Entering Water Temp Waterintredetemperatuur: Gebruikt voor 

capaciteitsregeling
2 LWT - °C / °F Leaving Water Temp Wateruittredetemperatuur: Gebruikt voor 

capaciteitsregeling
3 OAT - °C / °F External Temperature Buitenluchttemperatuur: Gebruikt voor het 

bepalen van een aantal regelmechanismes 
zoals omschakeling verwarmen/koelen, 
werking koeling/verwarming, ontdooicyclus

4 CHWSTEMP - °C / °F Common Master/Slave Temp Gemeenschappelijke master/slave 
temperatuur

5 SCT_A - °C / °F Saturated Cond Tmp A Verzadigde condensatietemperatuur, circuit A
6 SST_A - °C / °F Saturated Suction Tmp A Verzadigde zuiggastemperatuur, circuit A
7 SCT_B - °C / °F Saturated Cond Tmp B Verzadigde condensatietemperatuur, circuit B
8 SST_B - °C / °F Saturated Suction Tmp B Verzadigde zuiggastemperatuur, circuit B
9 DEFRT_A - °C / °F Defrost Temp Cir A Ontdooitemperatuur, circuit A 

(warmtepompen alleen)
10 DEFRT_2 - °C / °F Defrost Temp Second Coil Ontdooitemperatuur op de tweede batterij op 

circuit A (warmtepompen alleen)
11 sgtc1 - °C / °F Suction Gas Temp Coil 1 Zuiggastemperatuur batterij 1
12 sgtc2 - °C / °F Suction Gas Temp Coil 2 Zuiggastemperatuur batterij 2
13 wtot - °C / °F Water Tank Output Temp Water buffer uitgang temperatuur

* Afhankelijk van de geselecteerde taal (standaard Engels).

7 - CONNECT TOUCH INRICHTEN – MENUSTRUCTUUR VAN HET DISPLAY
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Menu druk – PRESSURE

Puntnaam Status Unit Weergegeven tekst* Omschrijving
1 DP_A - kPa / PSI Discharge Pressure A Compressor persdruk, circuit A
2 SP_A - kPa / PSI Suction Pressure A Compressor zuigdruk, circuit A
3 DP_B - kPa / PSI Discharge Pressure B Compressor persdruk, circuit B
4 SP_B - kPa / PSI Suction Pressure B Compressor zuigdruk, circuit B

* Afhankelijk van de geselecteerde taal (standaard Engels).

Menu ingangen – INPUTS

Puntnaam Status Unit Weergegeven tekst* Omschrijving
1 ONOFF_SW geopend/gesloten - Remote On/Off Switch Extern aan-uit-contact
2 HC_SW geopend/gesloten - Remote Heat/Cool Switch Extern verwarmen/koelen contact
3 on_ctrl xxx - Current Control Huidige regelcyclus: Uit, Koelen aan, 

Verwarmen aan, Auto aan 
4 SETP_SW geopend/gesloten - Remote Setpoint Switch Extern setpunt-contact
5 LIM_SW1 geopend/gesloten - Limit Switch 1 Capaciteitsbegrenzing contact 1
6 LIM_SW2 geopend/gesloten - Limit Switch 2 Capaciteitsbegrenzing contact 2
7 LIM_ANAL - mA Limit Analog Input Begrenzing analoge ingang 4-20 mA
8 FLOW_SW geopend/gesloten - Flow Switch Waterwisselaar stromingsbeveiliging
9 leak_v - V Leakage detector #1 val Lekdetector 1
10 leak_2_v - V Leakage detector #2 val Lekdetector 2
11 DSHT_SW geopend/gesloten - Desuperheater Switch Desuperheater contact
12 PWRIN_ST geopend/gesloten - Power Input Stable Opgenomen vermogen stabiel
13 HP_SWA geopend/gesloten - HP Switch Circuit A Hogedrukschakelaar, circuit A
14 HP_SWA3B geopend/gesloten - HP Switch Circuit A3/B Hogedrukschakelaar, circuit A of circuit B

* Afhankelijk van de geselecteerde taal (standaard Engels).

Menu uitgangen – OUTPUTS

Puntnaam Status Unit Weergegeven tekst* Omschrijving
1 CP_A1 uit/aan - Compressor A1 Output Compressor A1 status
2 CP_A2 uit/aan - Compressor A2 Output Compressor A2 status
3 CP_A3 uit/aan - Compressor A3 Output Compressor A3 status
4 FAN_A1LS uit/aan - Fan A1LS Output Ventilator A1 laag toerental status
5 FAN_A1HS uit/aan - Fan A1HS Output Ventilator A1 hoog toerental status
6 FAN_A2LS uit/aan - Fan A2LS Output Ventilator A2 laag toerental status
7 FAN_A2HS uit/aan - Fan A2HS Output Ventilator A2 hoog toerental status
8 HD_POS_A - % Head Pressure Position A Persdruk, circuit A
9 EXVPosA - % EXV Position Circuit A EXV positie, circuit A
10 EXVNPosA - % EXV Next Pos Circuit A EXV volgende positie, circuit A
11 RV_A uit/aan - 4 Way Refrigerant ValveA 4-weg koudemiddelklep, circuit A: Gebruikt 

voor het beheren van koelen/verwarmen/
ontdooien (warmtepompen)

12 CP_B1 uit/aan - Compressor B1 Output Compressor B1 status
13 CP_B2 uit/aan - Compressor B2 Output Compressor B2 status
14 FAN_B1LS uit/aan - Fan B1LS Output Ventilator B1 laag toerental status
15 FAN_B1HS uit/aan - Fan B1HS Output Ventilator B1 hoog toerental status
16 HD_POS_B - % Head Pressure Position B Persdruk, circuit B
17 EXVPosB - % EXV Position Circuit B EXV positie, circuit B
18 EXVNPosB - % EXV Next Pos Circuit B EXV volgende positie, circuit B
19 RV_B uit/aan - 4 Way Refrigerant ValveB 4-weg koudemiddelklep, circuit B: Gebruikt 

voor het beheren van koelen/verwarmen/
ontdooien (warmtepompen)

20 C_HEATER uit/aan - Cooler & Drain Pan Heatr Waterwarmtewisselaar / Opvangbak 
verwarming

21 BOILER uit/aan - Boiler Command Ketel status
22 EHS_STEP - - Electrical Heat Stage Elektrische verwarming trappen

23 tnk_hpow - kW Water Tank EHS power Water buffer elektrische verwarming 
vermogenstrap

24 ALARM_R uit/aan - Alarm Relay Status Alarm relais status
25 RUN_R uit/aan - Running Status Unit AAN relais
26 OIL_VALV uit/aan - Oil Valve Status Olieklep status 

* Afhankelijk van de geselecteerde taal (standaard Engels).
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Menu pompstatus – PUMPSTAT

Puntnaam Status Unit Weergegeven tekst* Omschrijving
1 CPUMP_1 uit/aan - Water Pump #1 Command Waterpomp #1 commando
2 CPUMP_2 uit/aan - Water Pump #2 Command Waterpomp #2 commando
3 ROT_PUMP nee/ja - Rotate Pumps Now? Rotatie van de waterpompen
4 W_P_IN - kPa / PSI Inlet Water Pressure Intredewaterdruk
5 W_P_OUT - kPa / PSI Outlet Water Pressure Uittredewaterdruk
6 WP_CALIB nee/ja - Water Pressure Calibrat IJken waterdruk opnemer
7 WP_OFFST - kPa / PSI Water Pressure Offset IJkwaarde waterdruk opnemer
8 DP_FILTR - kPa / PSI Delta Water Press. Filt Delta waterdruk filtratie
9 WP_MIN - kPa / PSI Mini Water Pressure Minimum waterdruk
10 WAT_FLOW - l/s / GPS Water Flow Waterdebiet status
11 CAPPOWER - kW Actual Power Capacity Actueel vermogen capaciteit
12 p_dt_spt - ^C / ^F Water DT Setpoint Water perstemperatuur setpunt
13 p_dp_spt - kPa / PSI Water DP Setpoint Water persdruk setpunt
14 drvp_pct - % Pump Drive Percent Pomp aandrijving percentage
15 drvp_pwr - kW Pump Drive Power Pomp aandrijving vermogen
16 drvp_i - A Pump Drive Amps Pomp aandrijving (A)
17 drvp_ver xxx - Pump Drive Version Pomp aandrijving versie

* Afhankelijk van de geselecteerde taal (standaard Engels).

Menu DC vrije koeling status – DCFC_STA

Puntnaam Status Unit Weergegeven tekst* Omschrijving
1 oat - °C / °F OAT Free Cooling Buitenluchttemperatuur Vrije koeling
2 lwt - °C / °F FC Leaving Water Temp Vrije koeling uittredewatertemperatuur
3 wloop - °C / °F FC Water Loop Temp Vrije koeling watersysteemtemperatuur
4 m_dcfc - - Free Cooling Mode Active Status vrijekoelingsmodus
5 dcfc_cap - % FC Capacity Capaciteit in vrije koelingsmodus
6 f_stage - - Fix Speed Fans Stage Actueel vast toerental ventilator trap 
7 vf_speed - % Varifan Speed Actueel variabel ventilatortoerental
8 pid_out - % PID Output PID uitgang waarde
9 FC_HOUR - uur DCFC Operating Hours Vrije koeling draaiuren
10 FC_FAN1S - - DCFC Fan Stage 1 Start Aantal starts, vrije koeling ventilator trap 1
11 FC_FAN1H - uur DCFC Fan Stage 1 Hours Draaiuren, vrije koeling ventilator trap 1
12 FC_FAN2S - - DCFC Fan Stage 2 Start Aantal starts, vrije koeling ventilator trap 2
13 FC_FAN2H - uur DCFC Fan Stage 2 Hours Draaiuren, vrije koeling ventilator trap 2
14 FC_FAN3S - - DCFC Fan Stage 3 Start Aantal starts, vrije koeling ventilator trap 3
15 FC_FAN3H - uur DCFC Fan Stage 3 Hours Draaiuren, vrije koeling ventilator trap 3
16 FC_FAN4S - - DCFC Fan Stage 4 Start Aantal starts, vrije koeling ventilator trap 4
17 FC_FAN4H - uur DCFC Fan Stage 4 Hours Draaiuren, vrije koeling ventilator trap 4
18 FC_FAN5S - - DCFC Fan Stage 5 Start Aantal starts, vrije koeling ventilator trap 5
19 FC_FAN5H - uur DCFC Fan Stage 5 Hours Draaiuren, vrije koeling ventilator trap 5
20 FC_FAN6S - - DCFC Fan Stage 6 Start Aantal starts, vrije koeling ventilator trap 6
21 FC_FAN6H - uur DCFC Fan Stage 6 Hours Draaiuren, vrije koeling ventilator trap 6
22 FC_FAN7S - - DCFC Fan Stage 7 Start Aantal starts, vrije koeling ventilator trap 7
23 FC_FAN7H - uur DCFC Fan Stage 7 Hours Draaiuren, vrije koeling ventilator trap 7
24 FC_VFANS - - DCFC Variable Fan Start Aantal starts, vrije koeling variabel toerental 

ventilator
25 FC_VFANH - uur DCFC Variable Fan Hours Draaiuren, vrije koeling variabel toerental 

ventilator
* Afhankelijk van de geselecteerde taal (standaard Engels).
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Menu Diverse Status – MSC_STAT

Puntnaam Status Unit Weergegeven tekst* Omschrijving
1 m_ecopmp nee/ja - Eco Pump Mode Active Pomp wordt periodiek uitgeschakeld als de 

unit stand-by is
* Afhankelijk van de geselecteerde taal (standaard Engels).

Menu Draaitijd – RUNTIME

Puntnaam Status Unit Weergegeven tekst* Omschrijving
1 hr_mach - uur Machine Operating Hours Draaiuren unit
2 st_mach - - Machine Starts Number Aantal unit starts
3 hr_cp_a1 - uur Compressor A1 Hours Draaiuren, compressor A1
4 st_cp_a1 - - Compressor A1 Starts Aantal starts, compressor A1
5 hr_cp_a2 - uur Compressor A2 Hours Draaiuren, compressor A2
6 st_cp_a2 - - Compressor A2 Starts Aantal starts, compressor A2
7 hr_cp_a3 - uur Compressor A3 Hours Draaiuren, compressor A3
8 st_cp_a3 - - Compressor A3 Starts Aantal starts, compressor A3
9 hr_cp_b1 - uur Compressor B1 Hours Draaiuren, compressor B1
10 st_cp_b1 - - Compressor B1 Starts Aantal starts, compressor B1
11 hr_cp_b2 - uur Compressor B2 Hours Draaiuren, compressor B2
12 st_cp_b2 - - Compressor B2 Starts Aantal starts, compressor B2
13 hr_cpum1 - uur Water Pump #1 Hours Draaiuren, waterpomp 1
14 hr_cpum2 - uur Water Pump #2 Hours Draaiuren, waterpomp 2
15 hr_fana1 - uur Circuit A Fan #1 Hours Draaiuren, ventilator 1, circuit A
16 st_fana1 - - Circuit A Fan #1 Starts Aantal starts, ventilator 1, circuit A
17 hr_fana2 - uur Circuit A Fan #2 Hours Draaiuren, ventilator 2, circuit A
18 st_fana2 - - Circuit A Fan #2 Starts Aantal starts, ventilator 2, circuit A
19 hr_fanb1 - uur Circuit B Fan #1 Hours Draaiuren, ventilator 1, circuit B
20 st_fanb1 - - Circuit B Fan #1 Starts Aantal starts, ventilator 1, circuit B
21 nb_def_a - - Circuit A Defrost Number Aantal ontdooicycli, circuit A
22 nb_def_b - - Circuit B Defrost Number Aantal ontdooicycli, circuit B

* Afhankelijk van de geselecteerde taal (standaard Engels).
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Menu Bedrijfstype – MODES

Puntnaam Status Unit Weergegeven tekst* Omschrijving
1 m_delay nee/ja - Delay Active Vertraging actief (bij omschakelen tussen 

bedrijfstypes)
2 m_2ndspt nee/ja - Second Setpoint Active Tweede setpunt actief (tijdens onbezette 

periodes)
3 m_reset nee/ja - Reset Active Reset is actief
4 m_limit nee/ja - Demand Limit Active Capaciteitsbegrenzing actief
5 m_ramp nee/ja - Ramp Loading Active Snelheid capaciteitsopbouw actief
6 m_cooler nee/ja - Cooler Heater Active Verwarmingselement warmtewisselaar actief
7 m_pmprot nee/ja - Pump Rot Active Pompwisseling actief
8 m_pmpper nee/ja - Pump Per Active Periodiek pomp starten actief
9 m_night nee/ja - Night Low Noise Active Stil nachtbedrijf actief
10 m_SM nee/ja - System Manager Active Systeem manager actief
11 m_leadla nee/ja - Master Slave Active Master/Slave actief
12 m_auto nee/ja - Auto Changeover Active Automatische omschakeling actief
13 m_heater nee/ja - Electric Heat Active Elektrische verwarming actief
14 m_lo_ewt nee/ja - Heating Low EWT Lockout Vergrendeling verwarmingsbedrijf, 

intredewater te koud
15 m_boiler nee/ja - Boiler Active Verwarmingsketel actief
16 m_ice nee/ja - Ice Mode Active IJsbedrijf actief
17 m_defr_a nee/ja - Defrost Active On Cir A Ontdooien actief, circuit A
18 m_defr_b nee/ja - Defrost Active On Cir B Ontdooien actief, circuit B
19 m_sst_a nee/ja - Low Suction Circuit A Lage zuigtemperatuur, circuit A
20 m_sst_b nee/ja - Low Suction Circuit B Lage zuigtemperatuur, circuit B
21 m_dgt_a nee/ja - High DGT Circuit A Hoge persgastemperatuur, circuit A
22 m_dgt_b nee/ja - High DGT Circuit B Hoge persgastemperatuur, circuit B
23 m_hp_a nee/ja - High Pres Override Cir A Hoge druk overbrugging, circuit A
24 m_hp_b nee/ja - High Pres Override Cir B Hoge druk overbrugging, circuit B
25 m_sh_a nee/ja - Low SuperHeat Circuit A Lage oververhitting, circuit A
26 m_sh_b nee/ja - Low SuperHeat Circuit B Lage oververhitting, circuit B

* Afhankelijk van de geselecteerde taal (standaard Engels).

Menu Setpoint – SETPOINT 

Puntnaam Status Standaard Unit Weergegeven tekst* Omschrijving
1 csp1 -28,9 tot 20,0 

-20,0 tot 68,0
7.0
44.6

°C
°F

Cooling Setpoint 1 Koeling setpunt 1

2 csp2 -28,9 tot 20,0 
-20,0 tot 68,0

7.0
44.6

°C
°F

Cooling Setpoint 2 Koeling setpunt 2

3 hsp1 25,0 tot 55,0
77,0 tot 131,0

38.0
100.4

°C
°F

Heating Setpoint 1 Verwarming setpunt 1

4 hsp2 25,0 tot 55,0
77,0 tot 131,0

38.0
100.4

°C
°F

Heating Setpoint 2 Verwarming setpunt 2

5 ramp_sp 0,1 tot 1,1
0,2 tot 2,0

0.6
1.0

°C
°F

Heating Ramp Loading Snelheid van de capaciteitsbijschakeling

6 cauto_sp 3,9 tot 50,0
39,0 tot 122,0

23.9
75.0

°C
°F

Cool Changeover Setpt Koeling omschakelen setpunt

7 hauto_sp 0 tot 46,1
32,0 tot 115,0

17.8
64.0

°C
°F

Heat Changeover Setpt Verwarming omschakelen setpunt

8 lim_sp1 0 tot 100 100 % Switch Limit Setpoint 1 Setpoint capaciteitsbegrenzing 1
9 lim_sp2 0 tot 100 100 % Switch Limit Setpoint 2 Setpoint capaciteitsbegrenzing 2
10 lim_sp3 0 tot 100 100 % Switch Limit Setpoint 3 Setpoint capaciteitsbegrenzing 3
11 min_sct 26,7 tot 60,0

80,0 tot 140,0
40.0
104.0

°C
°F

Desuperheater Min Sct Desuperheater minimum verzadigde 
condensatietemperatuur

* Afhankelijk van de geselecteerde taal (standaard Engels).
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7.2 Configuratie menu (CONFIG)
Pictogram Weergegeven tekst* Omschrijving Naam

 
General Config Algemene configuratie GENCONF

 
Pump Configuration Pompconfiguratie PUMPCONF

 
Heat/Cool Config Verwarmen/Koelen configuratie HCCONFIG

 
Reset Config Reset configuratie RESETCFG

 
User Configuration Gebruikersconfiguratie USERCONF

 
Schedule Schema menu SCHEDULE

 
Holiday Vakantie menu HOLIDAY

 
Broadcast Uitzend menu BROADCAST

 
Date/Time Datum/tijd configuratie DATETIME

 
Control Identification Identificatie controle CTRL_ID

Network Parameters Netwerkparameters 
(Modbus configuratie) NETWORKS

*  Afhankelijk van de geselecteerde taal (standaard Engels).

LET OP

Sommige tabellen kunnen parameters bevatten die niet kunnen 
worden geconfigureerd omdat de unit niet is voorzien van bepaalde 
functies.

Menu Algemene configuratie – GENCONF

Puntnaam Status Standaard Unit Weergegeven tekst* Omschrijving
1 lead_cir 0 tot 2 0 - Cir Priority Sequence Circuit prioriteit volgorde

- 0=Auto 1=A Lead 2=B Lead 0 = Automatisch omschakelen
1 = Circuit A lead 
2 = Circuit B lead

2 seq_typ nee/ja nee - Staged Loading Sequence Getrapte capaciteitsopbouw (dubbelcircuit 
units)

3 ramp_sel nee/ja nee - Ramp Loading Select Capaciteitsbijschakeling volgorde
4 off_on_d 1 tot 15 1 min Unit Off to On Delay Unit inschakelvertraging
5 nh_limit 0 tot 100 100 % Night Capacity Limit Nachtbedrijf capaciteitsbegrenzing
6 nh_start 00:00 00:00 - Night Mode Start Hour Start-uur nachtbedrijf
7 nh_end 00:00 00:00 - Night Mode End Hour Stop-uur nachtbedrijf

* Afhankelijk van de geselecteerde taal (standaard Engels).
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Menu Pompconfiguratie – PUMPCONF

Puntnaam Status Standaard Unit Weergegeven tekst* Omschrijving
1 pump_seq 0 tot 4 0 - Water Pumps Sequence Waterpompen volgorde

    0 = No Pump
    1 = One Pump Only
    2 = Two Pumps Auto
    3 = Pump#1 Manual
    4 = Pump#2 Manual

0 = Geen pomp
1 = alleen 1 pomp (units met 1 pomp)
2 = twee pompen automatische regeling
3 = Pomp 1 geselecteerd (units met 2 
pompen)
4 = Pomp 2 geselecteerd (units met 2 
pompen)

2 pump_del 24 tot 3000 48 uur Pump Auto Rotation Delay Omschakeltijd tussen de pompen
3 pump_per nee/ja nee - Pump Sticking Protection Vastloopbeveiliging pomp
4 pump_sby nee/ja nee - Stop Pump During Standby Pomp gestopt wanneer unit stand-by is 

(warmtepompen alleen)
5 pump_loc nee/ja ja - Flow Checked if Pump Off Waterdebiet wordt gecontroleerd wanneer 

pomp uit is
* Afhankelijk van de geselecteerde taal (standaard Engels).

Menu Verwarmen/Koelen configuratie – HCCONFIG

Puntnaam Status Standaard Unit Weergegeven tekst* Omschrijving
1 auto_sel nee/ja nee - Auto Changeover Select Verwarming/Koeling automatisch 

omschakelen
2 cr_sel 0 tot 3 0 - Cooling Reset Select Koeling resetten 
3 hr_sel 0 tot 3 0 - Heating Reset Select Verwarming resetten

0=None, 1=OAT,     
2=Delta T, 3= Analog 4-20mA

0 = Geen reset
1 = Reset gebaseerd op OAT
2 = Reset gebaseerd op delta T
3 = Reset gebaseerd op analoge ingang 
4-20 mA

4 heat_th -20,0 tot 0,0
-4,0 tot 32,0

-15,0
5.0

°C
°F

Heating OAT Threshold Verwarming OAT drempel

5 boil_th -15,0 tot 15,0
5,0 tot 59,0

-9,9
14.2

°C
°F

Boiler OAT Threshold Verwarmingsketel OAT drempel
(warmtepompen alleen)

6 ehs_th -5,0 tot 21,1
23,0 tot 70,0

5.0
41.0

°C
°F

Elec Stage OAT Threshold Elektrische verwarmingstrap OAT drempel

7 both_sel nee/ja nee - HSM Both Command Select HSM commando
8 ehs_back nee/ja nee - 1 Elec Stage For Backup Elektrische verwarming trap voor back-up
9 ehs_pull 0 tot 60 0 min Electrical Pulldown Time Elektrische inschakeltijd: Dit definieert de tijd 

tussen het starten van de unit en het bepalen 
of de elektrische verwarmingstrap moet 
worden gestart

10 ehs_defr nee/ja nee - Quick EHS For Defrost Snelle elektrische verwarming gebruikt voor 
ontdooien

11 tnk_plim 0 tot 60 60 kW Tank EHS Power limit Water buffer elektrische verwarming trap 
vermogensbegrenzing

12 tnk_alrt nee/ja ja - Tank EHS Efficiency alert Stel waarschuwing in voor lage efficiëntie van 
elektrische verwarmingssysteem

* Afhankelijk van de geselecteerde taal (standaard Engels).
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Menu Reset configuratie – RESETCFG

Puntnaam Status Standaard Unit Weergegeven tekst* Omschrijving
1 COOLING RESET Koeling reset parameters
2 oatcr_no -10,0 tot 51,7

14,0 tot 125,0
°C
°F

OAT No Reset Value OAT geen resetwaarde

3 oatcr_fu -10,0 tot 51,7
14,0 tot 125,0

°C
°F

OAT Full Reset Value OAT volle resetwaarde

4 dt_cr_no 0 tot 13,9
0 tot 25,0

^C
^F

Delta T No Reset Value Delta T geen resetwaarde

5 dt_cr_fu 0 tot 13,9
0 tot 25,0

^C
^F

Delta T Full Reset Value Delta T volle resetwaarde

6 I_cr_no 0 tot 20 mA Current No Reset Value Huidige geen resetwaarde
7 I_cr_fu 0 tot 20 mA Current Full Reset Value Huidige volle resetwaarde
8 cr_deg -16,7 tot 16,7

-30,0 tot 30,0
^C
^F

Cooling Reset Deg. Waarde Koeling resetwaarde

9 HEATING RESET Verwarming reset parameters
10 oathr_no -10,0 tot 51,7

14,0 tot 125,0
°C
°F

OAT No Reset Value OAT geen resetwaarde

11 oathr_fu -10,0 tot 51,7
14,0 tot 125,0

°C
°F

OAT Full Reset Value OAT volle resetwaarde

12 dt_hr_no 0 tot 13,9
0 tot 25,0

^C
^F

Delta T No Reset Value Delta T geen resetwaarde

13 dt_hr_fu 0 tot 13,9
0 tot 25,0

^C
^F

Delta T Full Reset Value Delta T volle resetwaarde

14 I_hr_no 0 tot 20 mA Current No Reset Value Huidige geen resetwaarde
15 I_hr_fu 0 tot 20 mA Current Full Reset Value Huidige volle resetwaarde
16 hr_deg -16,7 tot 16,7

-30,0 tot 30,0
^C
^F

Heating Reset Deg. Waarde Verwarming resetwaarde

* Afhankelijk van de geselecteerde taal (standaard Engels).

Menu Gebruiker configuratie – USERCONF

Puntnaam Status Standaard Unit Weergegeven tekst* Omschrijving
1 use_pass - 11 - User Password           De wachtwoord dat nodig is om het menu 

Gebruiker configuratie te openen
2 alert_r nee/ja nee - Alarm Relay for Alerts? Alarm relais status. Alarm uitgangsrelais 

wordt gebruikt voor "alarm" + "waarschuwing"
* Afhankelijk van de geselecteerde taal (standaard Engels).

Menu Schedule – SCHEDULE (Schemamenu)

Puntnaam Status Standaard Unit Weergegeven tekst* Omschrijving
1 OCCPC01S - - - OCCPC01S - Schedule Menu Tijdsschema Unit aan/uit
2 OCCPC02S - - - OCCPC02S - Schedule Menu Tijdsschema Unit aan/uit

* Afhankelijk van de geselecteerde taal (standaard Engels).
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Menu Holiday – HOLIDAY (Vakantiemenu)

Puntnaam Status Standaard Unit Weergegeven tekst* Omschrijving
1 HOL-MON 0-12 0 - Holiday Start Month Vakantie startmaand
2 HOL-DAY 0-31 0 - Start Day Vakantie startdag
3 HOL-LEN 0-99 0 - Duration (days) Vakantie duur (dagen)

* Afhankelijk van de geselecteerde taal (standaard Engels).

Menu Uitzenden – BROADCAST (BROCASTS)

Puntnaam Status Standaard Unit Weergegeven tekst* Omschrijving
1 broadcst 0 tot 2 2 Activate Niet van toepassing
OAT Uitzending
2 oatbusnm 0 tot 239 0 Bus Bus nummer van de unit met de 

buitenluchttemperatuur opnemer
3 oatlocad 0 tot 239 0 Element Element nummer van de unit met 

buitenluchttemperatuur
4 dayl_sel Uitschakelen/

inschakelen
uitschakelen Daylight Savings Select Zomer-/wintertijd activering

Daylight Savings Select – Zomer tijd (Aanvang)
5 Startmon 1 tot 12 3 Month Maand
6 Startdow 1 tot 7 7 Day of Week (1=Monday) Dag van de week (1 = Maandag)
7 Startwom 1 tot 5 5 Week Number of Month Week van de maand
Daylight Savings Select – Winter tijd (Einde)
8 Stopmon 1 tot 12 10 Month Maand
9 Stopdow 1 tot 7 7 Day of Week (1=Monday) Dag van de week (1 = Maandag)
10 Stopwom 1 tot 5 5 Week Number of Month Week van de maand

* Afhankelijk van de geselecteerde taal (standaard Engels).

Menu Datum/tijd – DATETIME

Puntnaam Status Standaard Unit Weergegeven tekst* Omschrijving
Datum (DD/MM/YY)
1 d_of_m 1 tot 31 - Day of month Dag van de maand
2 maand 1 tot 12 - Month of year Maand
3 jaar 0 tot 99 - Year Jaar
4 dow Maandag-Zondag - Day of Week Dag van de week
Tijd (HH:MM)
5 uur 0 tot 24 uur Hour Uur
6 minuut 0 tot 59 min Minute Minuten
Zomertijd aan
7 dlig_on nee/ja - Daylight sav. time on Zomertijd aan/uit
8 nee/ja - Today is a holiday De huidige dag is een vakantiedag
9 tom_hol nee/ja - Tomorrow is a holiday De volgende dag is een vakantiedag

* Afhankelijk van de geselecteerde taal (standaard Engels).

Menu Identificatie regelaar – CTRL_ID

Puntnaam Status Standaard Unit Weergegeven tekst* Omschrijving
1 AQLD / AQILD Device description Apparaat 
2 Location description Plaats 
3 ECG-SR-XXY Software Part Number Software versie
4 Serial Number Serienummer (MAC adres)

* Afhankelijk van de geselecteerde taal (standaard Engels).
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7.3 Netwerkparameter menu (NETWORKS)
Pictogram Weergegeven tekst* Omschrijving Naam

ModbusRTU Config. Modbus RTU configuratie MODBUSRS

 
Modbus TCP/IP Config. Modbus over TCP/IP configuratie MODBUSIP

* Afhankelijk van de geselecteerde taal (standaard Engels).

OPMERKING: Raadpleeg de Modbus-documentatie voor meer informatie over de Modbus-optie en de configuratie ervan.

LET OP

Sommige tabellen kunnen parameters bevatten die niet kunnen worden 
geconfigureerd omdat de unit niet is voorzien van bepaalde functies.

Menu ModbusRTU Config – MODBUSRS

Puntnaam Status Standaard Unit Weergegeven tekst* Omschrijving
1 modrt_en nee/ja 0 - RTU Server Enable RTU server ingeschakeld 
2 ser_UID 1 tot 255 1 - Server UID Server unieke identificatie
3 metric nee/ja 1 - Metric Unit Metrische eenheid selectie
4 swap_b 0 tot 1 0 - Swap Bytes Swap bytes optie
5 0 = Big Endian 0 = Big Endian
6 1 = Little Endian 1 = Little Endian
7 baudrate 9600 tot 38400 9600 - Baudrate Baud rate
8 pariteit 0 tot 4 0 - Parity Pariteit
9 0 = no parity 0 = geen pariteit
10 1  = odd parity 1 = oneven pariteit
11 2 = even parity 2 = even pariteit
12 3 = force parity low 3 = kracht pariteit laag
13 4 = force parity high 4 = kracht pariteit hoog
14 stop_bit 0 tot 1 0 - Stop bit number Stop bit nummer
15 0= one stop bit 0= een stop bit
16 1= two stop bit 1= twee stop bit

Menu Modbus TCP/IP Config – MODBUSIP

Puntnaam Status Standaard Unit Weergegeven tekst* Omschrijving
1 modip_en nee/ja 0 - TCP/IP Server Enable TCP/IP server inschakelen
2 ser_UID 1 tot 255 1 Server UID Server unieke identificatie
3 port_nbr 0 tot 65535 502 - IP Port Number IP-poortnummer
4 metric nee/ja 1 - Metric Unit Metrische eenheid selectie
5 swap_b 0 tot 1 0 - Swap Bytes Swap bytes optie
6 0 = Big Endian 0 = Big Endian
7 1 = Little Endian 1 = Little Endian

7.4 Alarm menu
Pictogram Weergegeven tekst* Omschrijving Naam

 
Reset Alarms Alarmreset ALARMRST

 
Current Alarms Huidige alarmen CUR_ALM

 
Alarm History Alarmgeschiedenis ALMHIST1

*  Afhankelijk van de geselecteerde taal (standaard Engels).
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8.1 Regeling starten/stoppen unit
De status van de unit wordt bepaald door een aantal factoren, 
waaronder de bedrijfstypes, actieve overbruggingen, geopende 
contacten, master/slave-configuratie of alarmen (geactiveerd door de 
bedrijfsomstandigheden).

De tabel hieronder geeft een overzicht van het bedrijfstype [ctrl_typ] en 
de bedrijfsstatus met betrekking tot de volgende parameters:
 � Bedrijfstype: Dit bedrijfstype is geselecteerd met behulp van de 

Start/Stop-knop op het bedieningspaneel.

LOFF Lokaal uit
L-C Lokaal aan
L-SC Lokaal schema
rEM Op afstand (Remote)
Net Netwerk
MASt Master unit

 � Forceer commando start/stop [CHIL_S_S]: Het commando 
geforceerd starten/stoppen kan worden gebruikt om de koelmachine 
status te regelen in de Netwerkmodus.

Commando ingesteld op stoppen: De unit wordt gestopt. 
Commando ingesteld op starten: De unit draait volgens 
schema 1.

 � Status extern start/stop-contact [Onoff_sw]: Het start/stop-
contact kan worden gebruikt om de koelmachine status te regelen 
in de Externe bedrijfsmodus.

 � Regeltype master [ms_ctrl]: Wanneer de unit de master is in een 
opstelling met twee koelmachines, kan de master lokaal, extern, of 
via een netwerk worden geregeld.

 � Start/stop tijdschema [chil_occ]: Bezette of niet bezette status 
van de unit.

 � Netwerknoodstopopdracht [EMSTOP]: Als dit is geactiveerd, 
wordt de unit uitgeschakeld, ongeacht de actieve bedrijfsmodus.

 � Algemeen alarm: De unit wordt uitgeschakeld vanwege een fout.

Actieve bedrijfsmodus Parameterstatus Resultaat

LOFF L-C L-SC rEM Net MASt Forceer 
commando 
start/stop

Extern 
start/stop-
contact

Regeltype 
master

Start/stop 
tijdschema

Netwerk-
noodstop

Algemeen 
alarm

Regel-
type

Status 
van de 
unit

- - - - inschakelen - - uit

- - - - - ja - uit

actief - - - - - - lokaal uit

actief - - - onbezet - - lokaal uit

actief - uit - - - - op 
afstand

uit

actief - - - onbezet - - op 
afstand

uit

actief uitschakelen - - - - - netwerk uit

actief - - - onbezet - - netwerk uit

actief - - lokaal onbezet - - lokaal uit

actief - uit op afstand - - - op 
afstand

uit

actief - - op afstand onbezet - - op 
afstand

uit

actief uitschakelen - netwerk - - - netwerk uit

actief - - netwerk onbezet - - netwerk uit

actief - - - - uitschakelen nee lokaal aan

actief - - - bezet uitschakelen nee lokaal aan

actief - on_cool - bezet uitschakelen nee op 
afstand

aan

actief - on_heat - bezet uitschakelen nee op 
afstand

aan

actief - on_auto - bezet uitschakelen nee op 
afstand

aan

actief inschakelen - - bezet uitschakelen nee netwerk aan

actief - - lokaal bezet uitschakelen nee lokaal aan

actief - on_cool op afstand bezet uitschakelen nee op 
afstand

aan

actief - on_heat op afstand bezet uitschakelen nee op 
afstand

aan

actief - on_auto op afstand bezet uitschakelen nee op 
afstand

aan

actief inschakelen - netwerk bezet uitschakelen nee netwerk aan

BELANGRIJK: Als de unit bezig is met stoppen of als er een opdracht is om de unit te stoppen, worden de compressoren een voor een 
gestopt. 
In geval van een noodstop, stoppen alle compressoren op hetzelfde moment.
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8 - STANDAARD REGELINGEN EN OPTIES
8.2 Verwarming / Koeling / Stand-by
De Connect Touch regeling bepaalt de verwarmings-/koelingsstatus van de unit. 

KOELMACHINES KUNNEN ALLEEN WERKEN IN KOELINGSBEDRIJF.
WARMTEPOMPEN KUNNEN WERKEN IN KOELINGS- OF VERWARMINGSBEDRIJF.
Bij een warmtepomp kan de gebruiker de automatische verwarming/koeling omschakeloptie inschakelen (auto_sel, HCCONFIG – Heat/Cool 
Config). De optie moet handmatig worden ingesteld (standaard is de automatische omschakeling uitgeschakeld).

 ● Wanneer de buitenluchttemperatuur de grenswaarde voor koeling overschrijdt, dan wordt het koelingsbedrijf gestart.
 ● Wanneer de buitenluchttemperatuur onder de grenswaarde voor koeling is, dan wordt het verwarmingsbedrijf gestart.
 ● Wanneer de buitenluchttemperatuur tussen bovengenoemde omschakelsetpunten is, dan koelt noch verwarmt de unit. Hij is stand-by, wat 

betekent dat de compressoren zijn gestopt en dat de waterpomp kan draaien zonder mechanische koeling of verwarming. Het is echter 
mogelijk de pomp te stoppen in stand-by als de parameter [pump_sby] in het menu Pompconfiguratie (PUMPCONF) is ingesteld op "yes".

Afbeelding 2: Omschakeling verwarmen/koelen voor warmtepompen.

Bedrijfsmodus regeling
De bedrijfsmodus, d.w.z. koelen of verwarmen, wordt bepaald op basis 
van de volgende parameters:
 � Type van de regeling: Lokaal, op afstand of netwerk.
 � Lokale selectie verwarmen/koelen [hc_sel]: Selectie verwarmen/

koelen als de unit in de Lokale modus werkt.

 

 � Externe selectie verwarmen/koelen [onsw_cr]: Selectie 
verwarmen/koelen als de unit in de Op afstand modus werkt.

 � Netwerk selectie verwarmen/koelen [HC_SEL]: Selectie 
verwarmen/koelen als de unit in de Netwerkmodus werkt.

 � Buitenluchttemperatuur [OAT]: Selectie verwarmen/koelen als 
de automatische omschakeling is ingeschakeld.

Regeltype Verwarmen/
Koelen (lokaal)

Verwarmen/Koelen 
(op afstand)

Verwarmen/Koelen 
(netwerk)

Buitenluchttemperatuur ** Bedrijfsmodus

lokaal koeling - - - koelen
lokaal verwarmen - - - verwarmen
lokaal auto* - - >cauto_sp + 1 K koelen
lokaal auto* - - <hauto_sp -1 K verwarmen
lokaal auto* - - hauto_sp + 1 K < oat < cauto_sp -1 K stand-by
lokaal - on_cool - - koelen
lokaal - on_heat - - verwarmen
lokaal - on_auto - >cauto_sp +1 K koelen
lokaal - on_auto - <hauto_sp  - 1 K verwarmen
op afstand - on_cool - - koelen
op afstand - on_heat - - heat
op afstand - on_auto - >cauto_sp + 1 K koelen
op afstand - on_auto - <hauto_sp - 1 K verwarmen
op afstand - on_auto - hauto_sp + 1K< oat < cauto_sp – 1K stand-by
netwerk - - koelen - koelen
netwerk - - verwarmen - verwarmen
netwerk - - auto* >cauto_sp + 1 K koelen
netwerk - - auto* <hauto_sp - 1 K verwarmen
netwerk - - auto* hauto_sp + 1K< oat < cauto_sp - 1 K stand-by

*  Als automatisch omschakelen is geselecteerd in de gebruikersconfiguratie; anders standaard ingesteld op "koeling".
**   cauto_sp = koeling omschakelsetpunt;h auto_sp = verwarming omschakelsetpunt; oat = buitenluchttemperatuur.

VERWARMING KOELINGSTAND-BY

Buitenluchttemperatuur 

Verwarmings-drempel Koelings-drempel
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8.3 Verwarming / Koeling selectie
Zoals hierboven reeds is aangegeven geldt de verwarming/koeling 
selectie alleen voor warmtepompen. De keuze verwarmen/koelen 
kan op verschillende manieren worden geregeld, afhankelijk van het 
actieve bedrijfstype. Standaard is koelen geselecteerd.

Verwarmen/koelen kan als volgt worden bepaald: 
 � Lokaal op de unit met behulp van het HC_SEL item in het 

GENUNIT menu. 
 � Extern via het contact voor selectie van verwarmen/koelen, als de 

unit in de externe bedrijfsmodus (Remote) staat.
 � Via een netwerkopdracht als de unit in de Netwerkmodus (Network) 

staat.

Verwarmen/Koelen kan handmatig worden ingesteld door de 
gebruiker of automatisch door de regeling. Wanneer verwarming/
koeling automatisch is, dan bepaalt de buitenluchttemperatuur het 
omschakelen van verwarmen/koelen/stand-by (cauto_sp and hauto_
sp, SETPOINT). De automatische omschakeling is optioneel en vereist 
gebruikersconfiguratie (HC_SEL, GENUNIT - Algemene parameters).

Instellen koelen/verwarmen/automatisch bedrijfstype
1. Ga naar het hoofdmenu.

2. Selecteer General Parameters  (GENUNIT) (Algemene 
parameters).

3. Stel Heat/Cool Select [HC_SEL] (Selectie verwarmen/koelen) in.

Heat/Cool Select [HC_SEL] (Selectie verwarmen/koelen)
0 Koelen
1 Verwarmen
2 Automatische omschakeling

Inschakelen omschakeling verwarmen/koelen/automatisch
1. Navigeer naar het Configuratiemenu (alleen ingelogde gebruikers).

2. Selecteer Heat/Cool Config  (HCCONFIG) (Verwarmen/
Koelen config).

3. Stel Auto Changeover Select [auto_sel] in.

Auto Changeover Select [auto_sel]
Nee/Ja Ja

Instellen setpunt omschakeling koelen
1. Ga naar het hoofdmenu.

2. Selecteer Setpoint  (SETPOINT) (setpunt).
3. Stel Cool Changeover Setpt [cauto_sp] in.

Cool Changeover Setpt [cauto_sp]
3,9 tot 50,0ºC 23,9ºC
39,0 tot 122,0ºF 75,0ºF

Instellen setpunt omschakeling verwarmen
1. Ga naar het hoofdmenu.

2. Selecteer Setpoint  (SETPOINT) (setpunt).
3. Stel Heat Changeover Setpt [hauto_sp] in.

Heat Changeover Setpt [hauto_sp]
0 tot 46,1ºC 17,8ºC
32,0 tot 115,0ºF 64,0ºF

OPMERKING: om het koeling/verwarming setpunt te kunnen 
veranderen, moet u zijn ingelogd als een gebruiker (zie ook 
"Inloggen als gebruiker" op pagina 15).

8.4 Extra verwarming (warmtepompen)
AQUACIAT ILD warmtepompen kunnen zijn uitgerust met een ketel of 
elektrische verwarmingselementen. 

De ketel wordt gebruikt als vervangende verwarming als mechanische 
verwarming onvoldoende of niet mogelijk is vanwege een lage 
buitentemperatuur. 

De elektrische verwarmingselementen kunnen worden ingeschakeld 
om te voldoen aan de vraag naar verwarming als de mechanische 
verwarming onvoldoende is.

8.4.1 Regeling ketel
De ketel kan worden geactiveerd wanneer de unit uit is wegens een 
storing of kan ook gebruikt worden als extra verwarming wanneer de 
bedrijfscondities niet geschikt zijn voor mechanische verwarming.

De ketel wordt geactiveerd als de buitenluchttemperatuur lager is dan de 
door de gebruiker geconfigureerde drempel van de buitentemperatuur 
voor de ketel. Deze is standaard ingesteld op -10°C (14°F).

Verwarmingsketel OAT drempel instellen
1. Navigeer naar het Configuratiemenu (alleen ingelogde gebruikers).

2. Selecteer Heat/Cool Config  (HCCONFIG) (Verwarmen/
Koelen config).

3. Stel Boiler OAT Threshold [boil_th] (Ketel OAT drempel) in.

Boiler OAT Threshold [boil_th] (Ketel OAT drempel)
-15,0 tot 15,0ºC -9,9°C
5,0 tot 59,0ºF 14,2°F

8.4.2 Regeling elektrische verwarming
De elektrische verwarmingstrappen kunnen worden geactiveerd als 
aanvullende verwarming als de buitenluchttemperatuur lager is dan de 
door de gebruiker gedefinieerde buitentemperatuur voor de elektrische 
verwarming. Deze is standaard ingesteld op 5°C (41°F).

De elektrisch verwarming is toegestaan wanneer aan alle van de 
volgende voorwaarden is voldaan:
 � De unit werkt op 100% capaciteit.
 � De elektrische afschakeltijd is verstreken [ehs_pull].
 � De buitenluchttemperatuur is lager dan de 

buitenluchttemperatuurdrempel [ehs_th].

Er zijn vier elektrische verwarmingstrappen, waarbij de laatste 
elektrische verwarmingstrap wordt gebruikt als back-up. Dit betekent 
dat normaliter slechts drie verwarmingstrappen zijn toegestaan en de 
vierde wordt alleen gebruikt wanneer de unit uit is door een storing of 
als de verwarmingsbeveiliging actief is.

Wanneer elektrische verwarmingstrappen zijn gemonteerd in 
de optionele water buffer, kan het extra elektrische vermogen 
worden begrensd met de parameter “Tank EHS power Limit”. De 
gebruiker kan ervoor kiezen een waarschuwing te gebruiken als 
de temperatuurverhoging achterblijft bij de verwachting (Tank EHS 
efficiency Alert).

Elektrische verwarmingstrap OAT drempel instellen
1. Navigeer naar het Configuratiemenu (alleen ingelogde gebruikers).

2. Selecteer Heat/Cool Config  (HCCONFIG) (Verwarmen/
Koelen config).

3. Stel Elec Stage OAT Threshold [ehs_th]  
(Elektr. trap OAT drempel) in.

Elec Stage OAT Threshold [ehs_th] (Elektr. trap OAT drempel)
-5,0 tot 21,0ºC 5,0°C
23,0 tot 70,0ºF 41,0°F

BELANGRIJK: Elektrische verwarming is NIET toegestaan als de 
capaciteitsbegrenzing actief is op de unit (zie ook paragraaf 8.9).
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8.5 Pompregeling
De regeling kan een of twee gekoeldwaterpompen aansturen, door de 
aan/uit-status en toerental van elke pomp te bepalen. Beide pompen 
kunnen niet tegelijkertijd lopen. De pomp wordt ingeschakeld wanneer 
deze optie is geconfigureerd en wanneer de unit loopt.

De pomp wordt uitgeschakeld wanneer de unit uitgeschakeld wordt 
vanwege een alarm, tenzij de fout een vorstbeveiligingsfout is. De pomp 
kan worden gestart bij bepaalde bedrijfsomstandigheden wanneer de 
koelerverwarming actief is.

Als de pomp een storing heeft en er een tweede pomp beschikbaar is, 
wordt de unit gestopt en opnieuw gestart met de tweede pomp. Als er 
geen pomp beschikbaar is, wordt de unit uitgeschakeld. 

De configuratie-opties kunnen verschillen naar gelang het beschikbare 
aantal en type van de pompen (pompen met een vast of een variabel 
toerental).

8.5.1 Pompen met variabele toerentalregeling
AQUACIAT LD koelmachines en AQUACIAT ILD warmtepompen 
kunnen zijn uitgerust met een of twee toerengeregelde pompen. 

Pompen met een variabel toerental geven de mogelijkheid tot het 
besparen van de energiekosten, zorgen voor een nauwkeurige regeling 
van het waterdebiet en verbeteren de algehele prestaties van het 
systeem. De frequentieregelaar regelt continu het waterdebiet om het 
stroomverbruik van de pomp bij vollast en deellast te minimaliseren. 

De volgende waterdebietregelingen zijn mogelijk:
1) Vaste toerentalregeling (de regeling garandeert een constant 

pomptoerental op basis van de compressorcapaciteit). 

2) Regeling van het waterdebiet op basis van constant drukverschil 
(de regeling werkt voortdurend aan het toerental van de pomp om 
een constant drukverschil te garanderen).

3) Regeling van het waterdebiet op basis van een constant 
temperatuurverschil over de waterwarmtewisselaar.

BELANGRIJK: Het configureren van het pomptoerental mag alleen 
door servicetechnici worden gedaan.

8.5.2 Configuratie van de pompen
De regeling kan de geïntegreerde pompen met vast of variabel toerental 
aansturen, evenals externe pompen (met vast of variabel toerental).  
Pompen met variabel toerental kunnen ook worden geconfigureerd als 
pompen met vast toerental.

De basis pompconfiguratie kan worden uitgevoerd via het 
Configuratiemenu (PUMPCONF – Pompconfiguratie). Alleen ingelogde 
gebruikers hebben toegang tot het menu. De unit moet worden gestopt.

Pompvolgorde instellen
1. Navigeer naar het Configuratiemenu (alleen ingelogde gebruikers).

2. Selecteer Pump Configuration  (PUMPCONF) 
(Configuratie pomp).

3. Stet Pumps Sequence [pump_seq] (Pompvolgorde) in.

Water Pumps Sequence [pump_seq]
0 Geen pomp
1 Alleen 1 pomp
2 Twee pompen automatisch
3 Pomp nr. 1 handmatig
4 Pomp nr. 2 handmatig

8.5.3 Automatische pompselectie
Als er twee pompen worden geregeld en de omschakelfunctie is 
geselecteerd (PUMPCONF - Pompconfiguratie), dan probeert de regeling 
de draaitijd van de pomp gelijkelijk te verdelen in overeenstemming 
met de geconfigureerde pomp omschakelingvertraging. Als deze 
vertraging is verstreken, dan wordt de omkeerschakelfunctie van de 
pomp geactiveerd.

Omschakeltijd tussen de pompen instellen
1. Navigeer naar het Configuratiemenu (alleen ingelogde gebruikers).

2. Selecteer Pump Configuration  (PUMPCONF) 
(Configuratie pomp).

3. Stel Pump Rotation Delay [pump_del] in.

Pump Rotation Delay [pump_del]
24 tot 3000 u 48 u

8.5.4 Configuratie van externe pompen
Voor units met externe pompen kunnen pompen met vast of variabel 
toerental beschikbaar zijn.

Externe pompen kunnen als volgt worden geconfigureerd:

Beschikbare pomp Pumps Sequence [pump_seq] 
(Pompvolgorde)

Geen pomp 0 (geen pomp)
Een pomp  
(met vast of variabel toerental)

1 (alleen 1 pomp)

Twee pompen  
(met vast of variabel toerental)

2 (twee pompen automatisch)
3 (pomp nr. 1 handmatig)
4 (pomp nr. 2 handmatig)

Units zonder geïntegreerde pompen zijn wel voorzien van een 
flowbeveiliging. Voor meer informatie over aandrijvingen, zie 
Droogloopbeveiliging in paragraaf 4.7.

8.5.5 Pompbescherming
De regeling biedt de mogelijkheid om de pomp elke dag om 14:00 
uur automatisch te starten gedurende 2 seconden wanneer de unit is 
uitgeschakeld. 

Als de unit is uitgerust met twee pompen, dan wordt de eerste pomp 
gestart op even dagen en de tweede pomp wordt gestart op oneven 
dagen. Het regelmatig starten van de pomp voor een paar seconden 
verlengt de levensduur van de pomp lagers en de dichtheid van de 
pomp afdichting. 

Periodiek kort starten van de pomp kan worden geselecteerd via het 
Configuratiemenu (PUMPCONF – Pompconfiguratie).

Periodiek starten van de pomp instellen
1. Navigeer naar het Configuratiemenu (alleen ingelogde gebruikers).

2. Selecteer Pump Configuration  (PUMPCONF) 
(Configuratie pomp).

3. Stel Pump Sticking Protection [pump_per] (Pomp 
vastloopbescherming) in.

Pump Sticking Protection [pump_per] (Pomp 
vastloopbescherming)
Nee/Ja Ja

8.5.6 Eco pomp bedrijfstype
Wanneer de unit stand-by is (er is geen vraag naar verwarming of 
koeling), kan de Connect Touch regeling geconfigureerd worden om de 
pomp tijdelijk te stoppen om energie te besparen.

Deze optie kan alleen door servicetechnici worden geconfigureerd.

Controleren van de Eco pomp configuratie
1. Ga naar het hoofdmenu.

2. Selecteer Miscellaneous Status (MSC_STAT) (Diverse 
status).

3. Controleer Eco Pump Mode Active [m_ecopmp] (eco 
pompbedrijfstype actief).

Eco Pump Mode Active [m_ecopmp]
Nee/Ja

8 - STANDAARD REGELINGEN EN OPTIES



 AQUACIAT NL - 34  

LOKAAL BEDRIJFSTYPE
Verwarming/Koeling Setpoint selectie (lokaal) Setpoint contact Status schema 2 Actieve setpunt
Koelen sp-1 - - Koeling setpunt 1
Koelen sp-2 - - Koeling setpunt 2
Koelen auto - bezet Koeling setpunt 1
Koelen auto - onbezet Koeling setpunt 2
Verwarmen sp-1 - - Verwarming setpunt 1
Verwarmen sp-2 - - Verwarming setpunt 2
Verwarmen auto - bezet Verwarming setpunt 1
Verwarmen auto - onbezet Verwarming setpunt 2

EXTERN BEDRIJFSTYPE
Verwarming/Koeling Setpoint selectie (lokaal) Setpoint contact Status schema 2 Actieve setpunt
Koelen - sp1 - Koeling setpunt 1
Koelen - sp2 - Koeling setpunt 2
Verwarmen - sp1 - Verwarming setpunt 1
Verwarmen - sp2 - Verwarming setpunt 2

NETWERKBEDRIJFSTYPE
Verwarming/Koeling Setpoint selectie (lokaal) Setpoint contact Status schema 2 Actieve setpunt
Koelen sp-1 - - Koeling setpunt 1
Koelen sp-2 - - Koeling setpunt 2
Koelen auto - bezet Koeling setpunt 1
Koelen auto - onbezet Koeling setpunt 2
Koelen auto - - Koeling setpunt 2
Verwarmen sp-1 - - Verwarming setpunt 1
Verwarmen sp-2 - - Verwarming setpunt 2
Verwarmen auto - bezet Verwarming setpunt 1
Verwarmen auto - onbezet Verwarming setpunt 2
Verwarmen auto - - Verwarming setpunt 2

8.6 Hydromodule optie
Met de hydromodule optie kan het waterdebiet doorlopend worden 
bewaakt (PUMPSTAT – Pump Status). 

De hydromodule biedt de mogelijkheid om de volgende parameters te 
meten:
 � In- en uitgaande waterdruk. 
 � Debiet waterwarmtewisselaar.

Het waterdebiet is gebaseerd op het drukverschil tussen de in- en 
uitgaande waterdruk en de weerstandscurves. 

Hydromodule optie met pompen met een variabel toerental
Voor units met variabel toerenpompen zorgt deze optie voor de 
automatische aanpassing van het toerental van de pomp, benodigd om 
het juiste waterdebiet te behouden. 

De regeling van het waterdebiet kan zijn op basis van 
het compressorgebruik, constant drukverschil of constant 
temperatuurverschil. Zie ook "Pompen met variabele toerentalregeling" 
op pagina 33.

8.7 Regelpunt
Het regelpunt is de temperatuur van het water dat de unit moet 
produceren. De benodigde capaciteit kan worden verlaagd afhankelijk 
van de unit belasting en bedrijfsomstandigheden.

Regelpunt = actieve setpunt + setpuntverstelling
Het regelpunt wordt berekend op basis van het actieve setpunt en 
de setpuntverstelling. De geforceerde waarde kan worden gebruikt in 
plaats van elke andere setpuntberekening, alleen wanneer de unit in 
netwerk bedrijfstype staat.

Controleren van het regelpunt
1. Ga naar het hoofdmenu.

2. Selecteer General Parameters  (GENUNIT)  
(Algemene parameters).

3. Controleer Control Point [CTRL_PNT] (regelpunt).

8.7.1 Actieve setpunt
Er kunnen twee setpunten geselecteerd worden, waarvan het eerste 
setpunt wordt gebruikt tijdens bezette periodes, en het tweede tijdens 
onbezette periodes.

Afhankelijk van het huidige bedrijfstype, kan het actieve setpunt 
handmatig worden geselecteerd via het Hoofdmenu (GENUNIT 
- Algemene parameters), met de potentiaalvrije contacten, met 
netwerkopdrachten of automatisch met het setpunttijdschema 
(schema 2). 

De volgende tabellen geven een overzicht van de mogelijke selecties 
afhankelijk van het gebruikte bedrijfstype (lokaal / extern / netwerk) en 
de volgende parameters:
 � Bedrijfsmodus verwarmen of koelen [HC_SEL]: Verwarmen/

Koelen selectie (GENUNIT – General Parameters).
 � Setpoint selectie [SP_SEL]: Met Setpoint selectie kan het actieve 

setpunt worden geselecteerd als de unit in de Lokale bedrijfsmodus 
is (GENUNIT – Algemene parameters).

 � Status setpuntschakelaar [SETP_SW]: Externe setpuntschakelaar 
(INPUTS – Ingangen).

 � Bezette staat van dubbel setpunt tijdschema [SP_OCC]: Schema 
voor setpuntelectie.
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8.7.2 Reset
Setpoint verstelling betekent dat het actieve setpunt wordt aangepast, 
zodat minder machinecapaciteit benodigd is. In koelbedrijf wordt het 
setpunt verhoogd, terwijl in de verwarmingsbedrijf dit wordt verlaagd. 

De Setpoint verstelling kan gebaseerd zijn op de volgende 
mogelijkheden:
 � OAT (buitenluchttemperatuur) wat een indicatie geeft voor de 

belastingstrends voor het gebouw.
 � Retourwatertemperatuur (deze delta T is een indicatie voor de 

gemiddelde gebouwbelasting).
 � Speciale 4-20 mA-ingang. 

De methode voor setpunt verstelling en de betreffende parameters 
kunnen worden geconfigureerd in het Hoofdmenu (RESETCFG – 
Resetconfiguratie). Als reactie op een verandering in de bron van de 
verstelling (bijv. buitenluchttemperatuur) zal het setpunt gewoonlijk 
versteld worden om het rendement van de unit te verbeteren.

De mate van setpunt verstelling wordt bepaald door lineaire interpolatie 
op basis van de volgende parameters:
 � Een referentie waarbij de verstelling nul is (geen setpunt verstelling).
 � Een referentiewaarbij de verstelling maximaal is (max. setpunt 

verstelling).
 � De maximale verstelling.

Reset voorbeeld in koelingsbedrijf:

20 Verstelling gebaseerd op OAT 25

0 Verstelling gebaseerd op delta T 3

4 Verstelling gebaseerd op analoge ingang 20

no_reset Selectie full_reset

Verklaring:
A:  Waarde maximale verstelling
B:  Referentie voor nul verstelling
C:  Referentie voor maximum verstelling
D:  Gebouwbelasting

8.8 Optie droge koeler vrije koeling
AQUACIAT LD koelmachines kunnen zijn uitgerust met een droge koeler 
om het energieverbruik te verlagen en daarmee de kosten te verlagen. 

Door de installatie van een droge koeler is "vrije koeling" mogelijk - een 
methode waarbij lage buitenluchttemperatuur wordt gebruikt voor het 
koelen van water dat later wordt gebruikt in het airconditioningssysteem. 
Het systeem is het meest effectief als de buitenluchttemperatuur lager 
is dan 0°C (32°F).

Vrije koeling starten
Het vrije koeling bedrijfstype is ingeschakeld wanneer de 
buitenluchttemperatuur voor vrije koeling [oat] lager is dan de 
temperatuur van het watersysteem en de grenswaarde voor het starten:

oat  <  wloop –  start_th

oat : Vrije koeling buitenluchttemperatuur

wloop : Vrije koeling watersysteem temperatuur

start_th : Vrije koeling starten grenswaarde 
  (alleen voor servicetechnici)

NB.: [wloop] en [oat] temperaturen die gemeten zijn door de 
regelaar zijn alleen lezen waarden die gecontroleerd kunnen 
worden in het menu DC vrije koeling status (DCFC_STA).

Controleren van de temperatuur van het droge koeler 
watersysteem.
1. Ga naar het hoofdmenu.

2. Selecteer DC Free Cooling Status (DCFC_STA)  
(DC vrije koeling status).

3. Controleer Free Cooling Water Loop Temp [wloop].  

FC Water Loop Temp [wloop]
°C / °F

Controleren van de vrije koeling buitenluchttemperatuur
1. Ga naar het hoofdmenu.

2. Selecteer DC Free Cooling Status (DCFC_STA)  
(DC vrije koeling status).

3. Controleer OAT Free Cooling [oat]. 

OAT Free Cooling [oat]
°C / °F

Vrije koeling stoppen
Als blijkt dat het koelend vermogen van de droge koeler onvoldoende is 
om het koeling setpunt te bereiken, dan wordt de mechanische koeling 
gestart. 

De vrije koeling wordt normaliter gestopt wanneer de 
buitenluchttemperatuur voor vrije koeling [oat] hoger is dan de 
temperatuur van het watersysteem en de grenswaarde voor het 
starten/stoppen:

oat > wloop - start_th + stop_th

oat : Vrije koeling buitenluchttemperatuur

wloop : Vrije koeling watersysteem temperatuur

start_th : Vrije koeling starten grenswaarde 
  (alleen voor servicetechnici)

stop_th : Vrije koeling stoppen grenswaarde 
  (alleen voor servicetechnici)

Wanneer de vrije koeling capaciteit 100% is, dan kan de mechanische 
koeling worden gestart.
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8.9 Capaciteitsbegrenzing
Met het Connect Touch regelsysteem kan de capaciteit van de unit 
voortdurend geregeld worden door de maximum toelaatbare capaciteit 
ervan in te stellen. 

Capaciteitsbegrenzing wordt uitgedrukt in procenten, waarbij een 
maximum waarde van 100% betekent dat er geen capaciteitsbegrenzing 
toegepast is.

De capaciteit van de unit kan worden beperkt:
 � Door gebruikersgestuurde potentiaalvrije contacten. De capaciteit 

van de unit kan nooit hoger worden dan het limietsetpunt dat door 
deze contacten wordt geactiveerd. 

 � Door capaciteitbegrenzing [DEM_LIM] ingesteld via het 
communicatie protocol (systeembeheerder of master unit in de 
Master/Slave-combinatie regeling).

 � Door capaciteitsbegrenzing tijdens nachtbedrijf. De grenswaarde 
tijdens nachtbedrijf is instelbaar als de waarde onder de 
geselecteerde capaciteitslimiet is. 

Limietsetpunten instellen
1. Ga naar het hoofdmenu.

2. Selecteer Setpoint  (SETPOINT) (setpunt).

3. Stel Switch Limit Setpoint 1 / 2 / 3 [lim_sp1 /2/ 3] (Schakel 
limietsetpunt) in.

Switch Limit Setpoint 1 / 2 / 3 [lim_sp1 /2/ 3] (Schakel 
limietsetpunt)
0 tot 100% 100%

Door master-unit ingestelde lag-limiet controleren
1. Ga naar het hoofdmenu.

2. Selecteer General Parameters  (GENUNIT)  
(Algemene parameters).

3. Controleer Active Demand Limit Val [DEM_LIM]  
(Actieve capaciteitsbegrenzing).

Active Demand Limit Val [DEM_LIM]  
(Actieve capaciteitsbegrenzing)
0 tot 100% 100%

Nachtbedrijf limiet instellen
1. Navigeer naar het Configuratiemenu (alleen ingelogde gebruikers).

2. Selecteer General Config (GENCONF) (Algemene config.).

3. Stel Night Capacity Limit [nh_limit] (Nachtcapaciteit limiet) in.

Night Capacity Limit [nh_limit] (Nachtcapaciteit limiet)
0 tot 100% 100%

Afhankelijk van de bron van de setpunt limiet wordt de waarde van 
de actieve capaciteitsbegrenzing (DEM_LIM) ingesteld op de laagste 
waarde. DEM_LIM kan worden overschreven door het netwerk.

Actieve capaciteitsbegrenzing controleren
1. Ga naar het hoofdmenu.

2. Selecteer General Parameters  (GENUNIT)  
(Algemene parameters).

3. Controleer Active Demand Limit Val [DEM_LIM]  
(Actieve capaciteitsbegrenzing).

Active Demand Limit Val [DEM_LIM]  
(Actieve capaciteitsbegrenzing)
0 tot 100% -

8.10 Capaciteitsregeling
De regeling past de capaciteit aan om de gekoeldwatertemperatuur op 
het regelpunt te houden. Compressoren worden gestart en gestopt in 
een geoptimaliseerde volgorde om het aantal starts gelijk te houden 
(waarde gecompenseerd door bedrijfsuren).

8.10.1 Circuitbelastingsvolgorde
Deze functie bepaalt in welke volgorde de circuitcapaciteit wordt 
gewijzigd. De compressorbelasting wordt geregeld door het starten/
stoppen van compressoren. Er zijn twee types belastingsvolgordes, 
d.w.z. gebalanceerde en getrapte belastingsvolgorde, en deze kunnen 
door de gebruiker worden geconfigureerd via het bedieningspaneel 
(GENCONF – Algemene configuratie). 

Gebalanceerde belastingsvolgorde: De regeling zorgt voor een 
evenwichtige verdeling van de capaciteit over alle circuits bij het belasten 
en ontlasten van de machine. Gebalanceerde belastingsvolgorde is de 
standaard volgorde van de regeling.

Getrapte belastingsvolgorde: De regeling belast het leidende circuit 
(lead-circuit) volledig voordat het opvolgende circuit (lag-circuit) 
wordt gestart. Wanneer de belasting afneemt, wordt het lag-circuit 
het eerst ontlast. De getrapte belastingsvolgorde is actief als een van 
de circuits is uitgeschakeld door een storing ervan; als het circuit in 
capaciteitsoverbruggingsmodus is; of als de resterende circuits zijn 
uitgeschakeld of vol belast.

Circuitbelastingsvolgorde instellen
1. Navigeer naar het Configuratiemenu (alleen ingelogde gebruikers).

2. Selecteer General Config (GENCONF) (Algemene config.).

3. Stel Staged loading sequence [seq_typ] (Getrapte 
belastingsvolgorde) in.

Staged Loading Sequence [seq_typ]
Nee/Ja Nee (getrapte belasting NIET actief)

8.10.2 Capaciteit voor multi-circuit unit
Voor units met neer dan één circuit, bepaalt de lead/lag-functie welk 
circuit is het lead circuit is en welk circuit het lag circuit is. Deze functie 
regelt de start/stop-volgorde van twee koudemiddelcircuits, circuit A en 
circuit B genoemd.

Het circuit dat als eerste mag starten is het leidende circuit. Het 
leidende circuit wordt als eerste gebruikt om de capaciteit te verhogen 
en tegelijkertijd moet deze als eerste worden verlaagd bij afnemende 
capaciteit. De lead/lag circuits kunnen handmatig of automatisch 
geselecteerd worden (Cir prioriteit sequentie, GENCONF – Algemene 
configuratie).
 � Handmatige lead/lag circuit bepaling: Circuit A of circuit B 

is geselecteerd als lead circuit. Het geselecteerde circuit heeft 
voorrang op het andere circuit. 

 � Automatische lead/lag circuit bepaling: Het regelsysteem 
bepaalt het lead-circuit om de bedrijfstijden van elk circuit gelijk te 
houden (waarde gewogen door het aantal starts van elk circuit). 
Als gevolg daarvan wordt het circuit met het laagste aantal 
bedrijfsuren altijd het eerst gestart.

Circuitprioriteit instellen
1. Navigeer naar het Configuratiemenu (alleen ingelogde gebruikers).

2. Selecteer General Config (GENCONF) (Algemene config.).

3. Stel Cir Priority Sequence [prio_cir] (Circuitprioriteit) in.

Cir Priority Sequence [lead_cir]
0 Auto
1 Circuit A lead
2 Circuit B lead
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8.11 Nachtbedrijf
Met de functie Nachtbedrijf kunnen de gebruikers de unit configureren 
met specifieke parameters te werken gedurende een specifieke 
tijdsperiode. Gedurende de nachtperiode, wordt de capaciteit beperkt. 
Het aantal draaiende ventilatoren wordt verminderd (alleen in 
koelbedrijf), zodat het geluidsniveau lager is.

De nachtperiode wordt gedefinieerd door een start- en een eindtijd die 
hetzelfde zijn voor elke dag van de week. De nachtbedrijf instellingen 
en de capaciteitsbegrenzing kunnen worden geconfigureerd in het 
Configuratiemenu (GENCONF – Algemene configuratie). 

BELANGRIJK: Alleen ingelogde gebruikers kunnen de nachtbedrijf 
instellingen wijzigen.

8.12 Vakanties
Deze functie wordt gebruikt om 16 vakantieperiodes te definiëren. 
Iedere periode wordt bepaald door drie parameters: de maand, de 
startdag en de duur van de vakantieperiode. 

Tijdens de vakantieperiodes zal de regelaar in bezet of onbezet bedrijf 
staan, afhankelijk van de periodes gevalideerd als vakantieperiodes. 
Elke vakantieperiode kan worden aangepast door de gebruiker via het 
Configuratiemenu (HOLIDAY – Holiday Menu (Vakantiemenu)).

Vakantieperiodes wijzigen
1. Navigeer naar het Configuratiemenu (alleen ingelogde gebruikers).

2. Selecteer Holiday (HOLIDAY) (Vakantie).

3. Kies de vakantieperiode, bijv. HOLDY_01.
4. Stel Holiday Start Month [HOL_MON], begindag [HOL_DAY], Duur 

(dagen) [HOL-LEN] in.

Holiday Start Month [HOL-MON]
0-12 0
Begindag [HOL-DAY]
0-31 0
Duur (dagen) [HOL-LEN]
0-99 0

8.13 Optie desuperheater
AQUACIAT LD koelmachines en AQUACIAT ILD warmtepompen 
kunnen zijn uitgerust met een desuperheater om het energiebeheer 
te verbeteren. 

De desuperheater wordt gebruikt om de hoge druk, hoge temperatuur 
warmte aan het koudemiddel te onttrekken om die te “desuperheaten” 
naar een koudemiddel met een lagere druk. De damp die de 
desuperheater in gaat is niet volledig gecondenseerd; en daarom 
moet de koudemiddeldamp naar een tweede warmtewisselaar worden 
gevoerd waar het condensatieproces plaatsvindt.

Minimale condensatie setpunt instellen
1. Ga naar het hoofdmenu.

2. Selecteer Setpoint  (SETPOINT) (setpunt).

3. Stel Desuperheat Min Sct [min_sct] (Desuperheat min SCT) in.

Desuperheat Min Sct [min_sct]
26,7 tot 60,0 °C 40,0°C
80,0 tot 140,0°F 104,0°F

8.14 Ontdooicyclus voor warmtepompen
Als de buitenluchttemperatuur laag is met een hoge vochtigheidsgraad, 
neemt het risico van ijsvorming op het oppervlak van de buitenbatterij 
toe. Door het ijs op de buitenbatterij wordt de luchtdoorstroming 
belemmerd en nemen de prestaties van de unit af. Om het ijs van 
de batterij te verwijderen, schakelt de regeling de ontdooicyclus in 
wanneer dit nodig is. 

Tijdens de ontdooicyclus, werkt het circuit geforceerd in koelbedrijf. 
Om te voorkomen dat het watersysteem afkoelt, kunnen optionele 
elektrische verwarmingselementen worden ingeschakeld. De 
ontdooicyclus duurt tot het einde van de ontdooitemperatuur is bereikt.

8.15 Vrije ontdooicyclus voor warmtepompen
Het vrije ontdooibedrijf wordt gebruikt om een relatief kleine hoeveelheid 
vorst te verwijderen die zich op het oppervlak van de spoel heeft 
gevormd. In tegenstelling tot de standaard ontdooiingssessie zal bij 
een vrije ontdooiingssessie de warmte (energie) uit de lucht worden 
geabsorbeerd. In het vrije ontdooibedrijf worden de ventilatoren 
geactiveerd en de compressoren uitgeschakeld. Dit bedrijf is het 
efficiëntst als de buitenluchttemperatuur hoger is dan 1°C. 

BELANGRIJK: Als er sprake is van veel vorstafzetting op de spoel, 
zal het standaard ontdooibedrijf worden gestart.

8.16 Master/slave-combinatie
Met het regelsysteem is het mogelijk twee units master/slave aan te 
sturen indien ze zijn gekoppeld via het netwerk (eigen protocol). De 
master unit kan lokaal, op afstand of door netwerk opdrachten geregeld 
worden, terwijl de slave unit in netwerkbedrijf blijft. Alle regelopdrachten 
naar de master/slave-combinatie (starten/stoppen, setpunt selectie, 
capaciteitbegrenzing, enz.) worden behandeld door de unit die is 
geconfigureerd al de master. De opdrachten worden automatisch naar 
de slave unit verzonden. 

Als de master-koelmachine wordt uitgeschakeld terwijl de master/
slave-functie actief is, dan wordt de slave-koelmachine gestopt. Onder 
bepaalde omstandigheden kan de slave-unit eerst worden gestart om 
het aantal draaiuren van de units in evenwicht te houden. 

In geval van een communicatiefout tussen de twee units keert elke unit 
terug naar een autonome bedrijfstype tot de fout wordt hersteld. Als 
de master unit wordt gestopt vanwege een alarm, heeft de slave unit 
toestemming om te starten.

BELANGRIJK: De Master/slave-combinatie mag alleen worden 
geconfigureerd door een servicetechnicus.
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9 - STORING ZOEKEN 
Het regelsysteem heeft vele hulpfuncties voor foutopsporing, waardoor 
de unit beschermd is tegen risico’s die tot uitvallen van de unit zouden 
kunnen leiden.

Met de Connect Touch kunnen alle bedrijfscondities van de unit snel 
gecontroleerd worden. Als er een bedrijfsfout wordt gedetecteerd, 
wordt het alarm geactiveerd.

Merk op dat bepaalde alarmen alleen gebruikt worden om de 
waarschuwen tegen potentieel gevaarlijke situaties en geen effect 
hebben op de werking van unit als zij geactiveerd zijn. Het negeren van 
deze waarschuwingen kan echter een negatieve invloed hebben op de 
werking van het systeem of de unit zelf. 

Voer alle aangegeven corrigerende handelingen uit. Bijvoorbeeld bij 
alarmen die beginnen met 130-xx, moet u direct contact opnemen met 
het onderhoudsbedrijf om de vereiste onderhoudsprocedure(s) te laten 
uitvoeren.

9.1 Storing zoeken
Het bedieningspaneel biedt een snelle weergave van de status van 
de unit.
 � Het knipperende bel pictogram duidt een alarm aan, maar de unit 

is nog in werking.
 � Het verlichte bel pictogram duidt aan dat de unit is uitgeschakeld 

door een gedetecteerde fout.

9.1.1 Huidige alarmen 
Alle op dit moment actieve alarmen ziet u in het Current Alarms (Huidige 
alarmen) menu. Behalve een omschrijving van het alarm, geeft de 
regelaar informatie zoals de datum en tijd waarop het alarm optrad. De 
regeling kan maximaal tien (10) huidige alarmen weergeven.

Lijst van huidige actieve alarmen openen
1. Druk op de Alarm-knop in de rechterbovenhoek van het scherm.

2. Selecteer Current Alarms (CUR_ALM) (Huidige Alarmen).

3. De lijst van actieve alarmen wordt weergegeven.

LET OP

In geval van een stroomonderbreking, herstart de unit automatisch 
zonder dat daar een externe opdracht voor nodig is. Echter, 
eventuele storingen die actief waren op het moment van de 
spanningsonderbreking worden opgeslagen en kunnen in bepaalde 
omstandigheden ervoor zorgen dat een circuit of een unit niet kan 
starten. 

9.1.2 Alarmen resetten 
Alarmen kunnen worden gereset zonder dat de unit gestopt hoeft 
te worden. Alleen gebruikers die ingelogd zijn kunnen alarmen 
resetten (zie ook "Inloggen als gebruiker" op pagina 15). Het alarm 
kan automatisch of handmatig gereset worden door middel van het 
bedieningspaneel of de webinterface (menu Reset Alarms). 

Merk op dat het menu Reset Alarms (Alarm resetten) maximaal vijf (5) 
alarmcodes weergeeft die op dat moment actief zijn in de unit.

Alarmen handmatig resetten
1. Druk op de Alarm-knop in de rechterbovenhoek van het scherm.

2. Selecteer Reset Alarms ( ALARMRST) (Alarm resetten).

3. Stel Alarm Reset in op "Yes" en druk op de knop Set Force.

9.1.3 Alarmgeschiedenis
Informatie betreffende opgeloste alarmen wordt opgeslagen in het 
menu Alarm history (Alarmgeschiedenis).

Alarmgeschiedenis openen
1. Druk op de Alarm-knop in de rechterbovenhoek van het scherm.

2. Selecteer Alarm History  (ALMHIST1) (Alarmgeschiedenis).

9.1.4 Alarmcodes
Elk alarm heeft een code die gekoppeld is met een bepaald defect. De 
alarmcodes worden weergegeven in het menu Reset Alarms (Alarmen 
resetten). In de menu's Current Alarms (Huidige alarmen) en Alarm 
History (Alarmgeschiedenis) staan de beschrijvingen van het alarm.

9.1.5 E-mailberichten
De regelaar biedt de mogelijkheid om een of twee ontvangers een 
e-mail te sturen telkens wanneer een nieuw alarm optreedt of wanneer 
alle bestaande alarmen zijn gereset. 

OPMERKING: E-mailberichten kunnen alleen worden ingesteld 
door servicetechnici.
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9 - STORING ZOEKEN 
9.2 Alarmen beschrijving
Alarmen

Code Naam Omschrijving Resetten Uitgevoerde actie Mogelijke oorzaak
4601 AUX1_COM_F Verlies van communicatie met 

AUX1-print
Automatisch, als de 
communicatie is hersteld

Unit wordt stilgelegd Bus installatiefout, communicatie 
fout

4602 FC_AUX1_COM_F Verlies van communicatie met 
vrije koeling printplaat 1

Automatisch, als de 
communicatie is hersteld

Vrije koeling is gestopt Bus installatiefout, communicatie 
fout

4901 SIOB_CIR_A_COM_F Verlies van communicatie met 
SIOB-printplaat nummer A

Automatisch, als de 
communicatie is hersteld

Circuit A wordt stilgelegd Bus installatiefout, communicatie 
fout

4902 SIOB_CIR_B_COM_F Verlies van communicatie met 
SIOB-printplaat nummer B

Automatisch, als de 
communicatie is hersteld

Circuit B wordt stilgelegd Bus installatiefout, communicatie 
fout

7001 ILL_FACT_CONF_F Niet toegestane configuratie Handmatig Unit wordt stilgelegd De unit is geconfigureerd met een 
verkeerde waarde

8000 INI_FACT_CONF_F Oorspronkelijke 
fabrieksconfiguratie vereist

Automatisch, als configuratie 
wordt gestart

Unit wordt stilgelegd Het unittype is niet geconfigureerd

9001 M_S_CONFIG_F Master koelmachine configuratie 
fout

Automatisch, als master/slave-
configuratie weer normaal is 
geworden

Master/slave-bedrijf is 
gestopt

Master/slave-configuratie fout

10001 COOLER_FREEZE_F Waterwarmtewisselaar 
vorstbeveiliging

Automatisch (eerste alarm in de 
laatste 24 u) of handmatig

Unit stopt, de 
waterwarmtewisselaar 
pomp draait

Geen waterdebiet, defecte 
thermistor

10005 LOW_SUCTION_A_F Circuit A lage verzadigde 
zuigtemperatuur

Automatisch (eerste alarm in de 
laatste 24 u) of handmatig

Circuit A wordt stilgelegd Drukomvormer defect, EXV 
geblokkeerd of koudemiddel tekort

10006 LOW_SUCTION_B_F Circuit B lage verzadigde 
zuigtemperatuur

Automatisch (eerste alarm in de 
laatste 24 u) of handmatig

Circuit B wordt stilgelegd Drukomvormer defect, EXV 
geblokkeerd of koudemiddel tekort

10008 HIGH_SH_A_F Circuit A hoge oververhitting Handmatig Circuit A wordt stilgelegd Druk opnemer defect, temperatuur 
opnemer defect, EXV geblokkeerd 
of koudemiddel tekort

10009 HIGH_SH_B_F Circuit B hoge oververhitting Handmatig Circuit B wordt stilgelegd Druk opnemer defect, temperatuur 
opnemer defect, EXV geblokkeerd 
of koudemiddel tekort

10011 LOW_SH_A_F Circuit A lage oververhitting Handmatig Circuit A wordt stilgelegd Druk opnemer defect, temperatuur 
opnemer defect, EXV geblokkeerd 
of koudemiddel tekort

10012 LOW_SH_B_F Circuit B lage oververhitting Handmatig Circuit B wordt stilgelegd Druk opnemer defect, temperatuur 
opnemer defect, EXV geblokkeerd 
of koudemiddel tekort

10014 COOLER_LOCK_F Warmtewisselaar beveiliging 
storing

Automatisch (als de unit was 
gestopt) of handmatig

Unit wordt stilgelegd Externe beveiliging aangesproken

10016 CPA1_REVERSE_
ROT_F

Compressor A1 niet gestart of 
drukverhoging niet vastgesteld

Handmatig Compressor A1 
uitgeschakeld

Compressor stroomonderbreker 
of zekering defect, compressor 
schakelaar open

10017 CPA2_REVERSE_
ROT_F

Compressor A2 niet gestart of 
drukverhoging niet vastgesteld

Handmatig Compressor A2 
uitgeschakeld

Compressor stroomonderbreker 
of zekering defect, compressor 
schakelaar open

10018 CPA3_REVERSE_
ROT_F

Compressor A3 niet gestart of 
drukverhoging niet vastgesteld

Handmatig Compressor A3 
uitgeschakeld

Compressor stroomonderbreker 
of zekering defect, compressor 
schakelaar open

10020 CPB1_REVERSE_
ROT_F

Compressor B1 niet gestart of 
drukverhoging niet vastgesteld

Handmatig Compressor B1 
uitgeschakeld

Compressor stroomonderbreker 
of zekering defect, compressor 
schakelaar open

10021 CPB2_REVERSE_
ROT_F

Compressor B2 niet gestart of 
drukverhoging niet vastgesteld

Handmatig Compressor B2 
uitgeschakeld

Compressor stroomonderbreker 
of zekering defect, compressor 
schakelaar open

10029 LOSS_COM_SM_F Verlies van communicatie met 
systeembeheerder

Automatisch, als de 
communicatie is hersteld

Unit keert terug naar stand-
alone bedrijf

Bus installatiefout

10030 LOSS_COM_MS_F Master/slave communicatie fout Automatisch, als de 
communicatie is hersteld

Master/slave-functie wordt 
uitgeschakeld en unit keert 
terug naar stand-alone 
bedrijf

Bus installatiefout

10031 EMSTOP_F Unit is in netwerknoodstop Automatisch als noodstop 
gedeactiveerd is

Unit wordt stilgelegd Netwerk noodstop commando

10032 COOL_PUMP1_F Waterpomp 1 storing Handmatig Unit wordt opnieuw gestart 
met een andere pomp. Als 
geen pomp beschikbaar is, 
stopt de unit

Waterstromingsschakelaar of 
waterpompstoring

10033 COOL_PUMP2_F Waterpomp 2 storing Handmatig Unit wordt opnieuw gestart 
met een andere pomp. Als 
geen pomp beschikbaar is, 
stopt de unit

Waterstromingsschakelaar of 
waterpompstoring
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Code Naam Omschrijving Resetten Uitgevoerde actie Mogelijke oorzaak
10037 REPEATED_HIGH_

DGT_A_F
Circuit A herhaaldelijke 
overbrugging hoge persgas

Automatisch (geen persgas 
overbrugging in 30 min) of 
handmatig

Geen Herhaaldelijke 
capaciteitsvermindering

10038 REPEATED_HIGH_
DGT_B_F

Circuit B herhaaldelijke 
overbrugging hoge druk gas

Automatisch (geen persgas 
overbrugging in 30 min) of 
handmatig

Geen Herhaaldelijke 
capaciteitsvermindering

10040 REPEATED_LOW_
SST_A_F

Circuit A herhaaldelijke 
overbrugging lage 
zuiggastemperatuur

Handmatig Circuit A wordt stilgelegd Herhaaldelijke 
capaciteitsvermindering

10041 REPEATED_LOW_
SST_B_F

Circuit B herhaaldelijke 
overbrugging lage 
zuiggastemperatuur

Handmatig Circuit B wordt stilgelegd Herhaaldelijke 
capaciteitsvermindering

10043 HEAT_LOW_EWT_F Lage waterintredetemperatuur in 
verwarming

Automatisch Geen Lage waterintredetemperatuur in 
verwarmingsbedrijf

10063 HP_SWITCH_A_F Storing hogedrukschakelaar 
circuit A

Handmatig Circuit A wordt stilgelegd Hogedrukschakelaar is open, 
compressor defect

10064 HP_SWITCH_B_F Storing hogedrukschakelaar 
circuit B

Handmatig Circuit B wordt stilgelegd Hogedrukschakelaar is open, 
compressor defect

10097 SENSORS_SWAP_F Warmtewisselaar 
temperatuuropnemers 
verwisseld

Handmatig Unit wordt stilgelegd In- en uittrede watertemperatuur 
opnemers omgekeerd

10099 FLUIDE_FAIL Storing koudemiddellekkage Automatisch Geen Koudemiddellek gedetecteerd
10101 FC_PROCESS_F Vrije koeling proces storing Automatisch Vrije koeling is gestopt Installatie fout
10109 TANK_HTR_LOW_

EFFICIENCY_F
Tank EHS laag rendement 
waarschuwing

Automatisch, als de 
warmteproductie weer normaal is

Geen: Contact opnemen 
met servicedienst

Elektrisch verwarmingselement 
beschadigd of vuil

11202 WL_PRESS_ZERO_
ERROR_F

Watercircuit: Drukverschil niet 
correct

Automatisch, als 
waterdrukverschil weer normaal is

Unit wordt stilgelegd Te lage of hoge waterdruk 
uitlezing

11203 WL_PRESS_TOO_
LOW_F

Watercircuit: Druk te laag Automatisch, als waterdruk 
uitlezing weer normaal is en 
het alarm maximaal 6 keer is 
opgetreden in de laatste 24 uur 
(anders handmatig)

Unit wordt stilgelegd Pomp intrededruk is lager dan 
60 kPa

11204 WL_PUMP_NOT_
STARTED_F

Watercircuit: Pomp niet gestart Automatisch Pomp is gestopt Te lage of hoge pompdruk 
uitlezing

11206 WL_PUMP_
OVERLOAD_F

Watercircuit: Pomp overbelast Automatisch Geen Waterdrukverlies is te laag

11207 WL_LOW_FLOW_F Watercircuit: Debiet te klein Automatisch, als waterdebiet 
uitlezing weer normaal is

Pomp is gestopt Drukverlies watercircuit te groot

11208 WL_PRESS_CROSS_F Watercircuit: Drukopnemers 
gekruist

Handmatig Unit wordt stilgelegd Druk opnemers gekruist

11209 WL_LOW_PRESS_
WARNING_F

Watercircuit: Waarschuwing 
lage druk

Automatisch als waterdruk 
uitlezing weer normaal is

Geen Waterdruk is onder 60 kPa

12001 DP_A_F Circuit A persgasdrukopnemer 
storing

Automatisch als de 
opnemerspanning weer normaal is

Circuit A wordt stilgelegd Defecte drukopnemer

12002 DP_B_F Circuit B persgasdrukopnemer 
storing

Automatisch als de 
opnemerspanning weer normaal is

Circuit B wordt stilgelegd Defecte drukopnemer

12004 SP_A_F Circuit A zuigdrukopnemer 
storing

Automatisch als de 
opnemerspanning weer normaal is

Circuit A wordt stilgelegd Defecte drukopnemer

12005 SP_B_F Circuit B zuigdrukopnemer 
storing

Automatisch als de 
opnemerspanning weer normaal is

Circuit B wordt stilgelegd Defecte drukopnemer

12024 WP_IN_F Storing waterwisselaar intrede 
vloeistofdrukopnemer 

Automatisch als de 
opnemerspanning weer normaal is

Unit wordt stilgelegd Defecte drukopnemer

12025 WP_OUT_F Storing waterwisselaar uittrede 
vloeistofdrukopnemer

Automatisch als de 
opnemerspanning weer normaal is

Unit wordt stilgelegd Defecte drukopnemer

15001 COOL_EWT_F Storing waterwisselaar intrede 
vloeistofthermistor

Automatisch, als de 
opnemerwaarde weer normaal is

Unit wordt stilgelegd Defecte opnemer 

15002 COOL_LWT_F Storing waterwisselaar uittrede 
vloeistofthermistor

Automatisch, als de 
opnemerwaarde weer normaal is

Unit wordt stilgelegd Defecte opnemer 

15003 DEFROST_T_A_F Circuit A ontdooi thermistor 
storing

Automatisch, als de 
opnemerwaarde weer normaal is

Koelbedrijf: Unit blijft werken
Verwarmingsbedrijf: Circuit 
A wordt stilgelegd

Defecte opnemer

15004 DEFROST_T_B_F Circuit B ontdooi thermistor 
storing

Automatisch, als de 
opnemerwaarde weer normaal is

Koelbedrijf: Unit blijft werken
Verwarmingsbedrijf: Circuit 
B wordt stilgelegd

Defecte opnemer

15010 OAT_F Opnemer omgevingstemperatuur 
(OAT)

Automatisch, als de 
opnemerwaarde weer normaal is

Unit wordt stilgelegd Defecte opnemer 

9 - STORING ZOEKEN 
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Code Naam Omschrijving Resetten Uitgevoerde actie Mogelijke oorzaak
15011 CHWSTEMP_F Master/slave 

gemeenschappelijke vloeistof 
thermistor storing

Automatisch, als de 
opnemerwaarde weer normaal is

Master/slave-functie wordt 
uitgeschakeld en elke unit 
keert terug naar stand-
alone bedrijf

Defecte opnemer 

15012 SUCTION_T_A_F Circuit A zuiggas thermistor 
storing

Automatisch, als de 
opnemerwaarde weer normaal is

Circuit A wordt stilgelegd Defecte opnemer 

15013 SUCTION_T_B_F Circuit B zuiggas thermistor 
storing

Automatisch, als de 
opnemerwaarde weer normaal is

Circuit B wordt stilgelegd Defecte opnemer 

15044 SGTC1_F Batterij zuiggas thermistor 
opnemer 1 storing

Automatisch, als de 
opnemerwaarde weer normaal is

Circuit A wordt stilgelegd Defecte opnemer 

15045 SGTC2_F Batterij zuiggas thermistor 
opnemer 2 storing

Automatisch, als de 
opnemerwaarde weer normaal is

Circuit B wordt stilgelegd Defecte opnemer 

15046 FC_WLOOP_F Vrije koeling watersysteem 
thermistor storing

Automatisch, als de 
opnemerwaarde weer normaal is

Vrije koeling is gestopt Defecte opnemer

15047 FC_LWT_F Vrije koeling uittredewater 
thermistor storing

Automatisch, als de 
opnemerwaarde weer normaal is

Vrije koeling is gestopt Defecte opnemer

15048 FC_OAT_F Vrije koeling 
buitenluchttemperatuur water 
thermistor storing

Automatisch, als de 
opnemerwaarde weer normaal is

Buitenlucht-
temperatuuropnemer 
uitlezing (in plaats van 
vrije koeling buitenlucht-
temperatuuropnemer) wordt 
gebruikt

Defecte opnemer

16001 DRV_FAN_A_F Circuit A toerengeregelde 
ventilator storing

Automatisch Circuit A wordt stilgelegd Toerental regelaar defect

17001 DRV_FAN_B_F Circuit B toerengeregelde 
ventilator storing

Automatisch Circuit B wordt stilgelegd Toerental regelaar defect

19001 DRV_WTR_PUMP_F Waterpomp toerenregelaar 
storing

Automatisch Unit is opnieuw gestart met 
een andere pomp. Als geen 
pomp beschikbaar is, wordt 
de unit uitgeschakeld.

Toerental regelaar defect

57001 SIOB_LOW_VOLT_
CIRA_F

Storing lage spanning SIOB 
circuit A

Automatisch, als alarm maximaal 
6 keer is opgetreden in de laatste 
24 uur (anders handmatig)

Unit wordt stilgelegd Onstabiele elektrische voeding of 
elektrisch probleem

57002 SIOB_LOW_VOLT_
CIRB_F

Storing lage spanning SIOB 
circuit B

Automatisch, als alarm maximaal 
6 keer is opgetreden in de laatste 
24 uur (anders handmatig)

Unit wordt stilgelegd Onstabiele elektrische voeding of 
elektrisch probleem

130nn SERVICE_
MAINTNANCE_ALERT

Serviceonderhoud 
waarschuwing

Handmatig Geen: Contact opnemen 
met servicedienst

Service vereist

13005 FGAS_ALERT F-gas controle vereist Handmatig Geen: Contact opnemen 
met servicedienst

Service vereist

OPMERKING: Als de in de tabel hierboven aangeven "uitgevoerde actie" "geen" is, dan betekent dit dat het alarmbericht wel wordt 
weergegeven, maar dat er geen actie op de unit wordt uitgevoerd.
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Om de optimale werking van de apparatuur te verzekeren, alsmede de optimalisering van alle beschikbare functies, is het aan te bevelen om een 
onderhoudscontract met de lokale serviceorganisatie van de fabrikant af te sluiten.

Het contract zorgt ervoor dat uw apparatuur regelmatig wordt gecontroleerd door specialisten, zodat eventuele storingen worden gedetecteerd en 
snel worden gecorrigeerd en geen ernstige schade kan ontstaan aan uw apparatuur.

De fabrikant biedt diverse servicecontracten aan waarmee hooggekwalificeerde professionele HVAC-specialisten voor u klaar staan als 
ondersteuning nodig is. De onderhoudscontracten zijn niet alleen de beste manier om de maximale levensduur van uw apparatuur te waarborgen, 
maar ook, dankzij de expertise van gekwalificeerd personeel, een voordelige manier om uw systeem zo effectief mogelijk te beheren.

Neem contact op met uw leverancier om u te laten informeren over het contract dat het beste aansluit bij uw behoefte.

10 - ONDERHOUD 
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