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Lees deze bedieningsdocumentatie alvorens het apparaat in bedrijf te nemen. Bewaar
de bedrijfsdocumentatie op een plaats, die voor alle gebruikers te allen tijde toegankelijk
is. Voor eventuele suggesties en op- of aanmerkingen t.b.v. verbeteringen van deze
handleiding, houden wij ons van harte aanbevolen.

Alle vereiste instellingen en eventuele ingrepen in het interne gedeelte van het apparaat
zijn in deze bedieningsdocumentatie beschreven voor de apparaten-software: 0011.

Õ    Zie hoofdstuk 6.2.5 «Software-versie en eenheid aanduiding»

Als zich desondanks problemen voordoen bij de inbedrijfstelling, verzoeken wij u geen
ontoelaatbare handelingen met het apparaat uit te voeren. De aanspaak op garantie
komt daardoor in gevaar. Stelt u zich met ons in verbinding.

Bij retourzendingen van insteekgedeelten van het apparaat, bouwgroepen of
bouwelementen dienen de regelingen volgens de EN 100 015 «Bescherming van
elektrostatische gevoelige apparatuur» te worden aangehouden. Gebruik daarvoor de
voor transport bestemde (6'-verpakkingen.

Wij verzoeken u er rekening mee te houden, dat voor schade, veroorzaakt door ESD,
geen aansprakelijkheid kan worden aanvaard.

ESD = elektrostatische ontladingen

De RWF40… wordt hoofdzakelijk ingezet voor de regeling van temperatuur of druk in
olie- of gasgestookte warmte-opwekkingsinstallaties. Het is een compacte 3-punts
stappenregelaar die zonder directe terugmelding van het corrigerend orgaan, de
brander regelt. Hij kan met een externe schakelaar worden omgeschakeld tot een 2-
punts regelaar voor de besturing van een 2-traps brander. De ingebouwde
thermostaatfunctie schakelt de brander aan en uit. Via een instelbare reactiedrempel
kan worden omgeschakeld naar een grotere brandercapaciteit (bedrijf met grote
belasting).

De gewenste waarde is zowel intern op de regelaar, als extern instelbaar. De gewenste
waarde kan, indien gewenst, worden verschoven m.b.v. een potentiometer.
Met behulp van een buitenvoeler kan het setpoint bovendien weersafhankelijk worden
beïnvloed. Een minimale en maximale begrenzing van de gewenste waarde is
instelbaar. Een zelfinstelfunctie is standaard voorzien.

Het insteekbare gedeelte van de regelaar heeft de afmetingen 96 x 48 x 127,5 mm en is
in het bijzonder geschikt voor de inbouw in schakelpanelen. De regelaar heeft twee
displays met 4 posities en 7 segmenten voor de gemeten waarde (rood) en de gewenste
waarde (groen). Verder is er een “grens waarde“ bewaking opgenomen, waarvan het
schakelgedrag kan worden ingesteld op het configuratieniveau.

Er kan worden gekozen uit 8 verschillende “grens waarde bewakings“ functies.

Een interface RS-485, die dient voor de communcatie met een data-netwerk, is
optioneel leverbaar. Uitgang 5 is optioneel als analoge uitgang leverbaar.

Alle aansluitingen bevinden zich aan de achterkant van het apparaat en worden onder
45°  via schroefklemmen bedraad.

����$OJHPHQH�DDQZLM]LQJHQ

F

G

����%HVFKULMYLQJ

7RHSDVVLQJ

5HJHOLQJ

2SWLHV
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���,QOHLGLQJ
����%ORNVWUXFWXXU

��$QDORJH�LQJDQJHQ

��'LJLWDOH�LQJDQJHQ

9RHGLQJ

%UDQGHU�YULMJDYH

��SXQWV�XLWJDQJ

*UHQVZDDUGH�EHZDNLQJ

9RHGLQJ�PHHWZDDUGH�RPYRUPHU

$QDORJH�XLWJDQJ

6HULsOH�LQWHUIDFH

Ingang 1:

voor Pt100, Ni100, Pt1000
temperatuurelementen of 
eenheidssignalen

.HWHOWHPSHUDWXXU

Ingang 2:

voor weerstand 0...1k Ohm
of eenheidssignalen niet 
lineair

([WHUQH�JHZHQVWH��ZDDUGH�
JHZ��ZDDUGH�YHUVFKXLYLQJ

RS485
MOD-Bus-protocol
Baudrate 9600 Baud

Ingang 2:
Gewenste waarde 
verschuiving/-omschakeling

Ingang 3:

voor Pt1000, Ni1000
%XLWHQWHPSHUDWXXU

Voor potentiaalvrije 
contacten

Ingang 1:
Bedrijfsomschakeling

AC 100...240 V
48...63 Hz 10 %:+

Uitgang 1:
-Relais (maakcontact)

Uitgang 2:
-Relais (servomotor open)

Uitgang 3:
-Relais (servomotor dicht)

Uitgang 4:
-Relais (maakcontact)

DC 24 V, 30 mA
(kortsluitvast)

Uitgang 5:
analoge uitgang,
0...10 V,
0...20 mA, 4...20 mA

5
:
)
��
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De tekens voor Ä9RRU]LFKWLJ³ en Ä$WWHQWLH³�worden in deze bedieningsdocumentatie
onder de volgende voorwaarden gebruikt:

9RRU]LFKWLJ Dit teken wordt gebruikt indien als gevolg van het onnauwkeurig of niet opvolgen van
aanwijzingen SHUVRRQOLMN�OHWVHO kan ontstaan!

G $WWHQWLH Dit teken wordt gebruikt indien als gevolg van het onnauwkeurig of niet opvolgen van
aanwijzingen VFKDGH�DDQ�DSSDUDWXXU�RI�GDWD kan ontstaan!

$WWHQWLH Dit teken wordt gebruikt indien bij de behandeling van bouwelementen, die onderhevig
kunnen zijn aan statische ontlading, YHLOLJKHLGVPDDWUHJHOHQ� LQ� DFKW� GLHQHQ� WH
ZRUGHQ�JHQRPHQ�

F $DQZLM]LQJ Dit teken wordt gebruikt als uw aandacht op LHWV�ELM]RQGHUV moet worden gevestigd.

Õ 9HUZLM]LQJ Dit teken wijst op DDQYXOOHQGH� LQIRUPDWLH in andere bedieningsdocumentatie,
hoofdstukken of secties.

abc¹. 9RHWQRRW Voetnoten zijn RSPHUNLQJHQ�� GLH� UHIHUHUHQ� DDQ� EHSDDOGH� WHNVWRQGHUGHOHQ�
Voetnoottekst bestaat uit 2 delen:

1.) De DDQGXLGLQJ in de tekst vindt plaats met hooggeplaatste doorlopende cijfers.

2.) De YRHWQRRWWHNVW staat onderaan de pagina en begint met een getal en een punt.

Q $DQZLM]LQJ
YRRU� XLW� WH
YRHUHQ�DFWLH

Dit teken geeft aan, dat een XLW�WH�YRHUHQ�DFWLH wordt beschreven.

De afzonderlijke handelingen worden met deze ster aangegeven, b.v.:
Q toets s indrukken

PGM
7RHWVHQ Toetsen worden gekaderd weergegeven (m.u.v. pijltoetsen). Er zijn symbolen en

teksten mogelijk. Bij meervoudige bezetting van een toets wordt steeds die tekst
gebruikt, die overeenkomt met de actuele functie.

EXIT
 + s

7RHWVHQ�
FRPELQDWLH

De weergave van toetsen in combinatie met een plusteken betekent, dat eerst de toets
EXIT  moet worden ingedrukt en vastgehouden en daarna een andere toets moet
worden ingedrukt.

����7\SRJUDILVFKH�FRQYHQWLHV

������:DDUVFKXZLQJV�
����������WHNHQV

������$DQZLM]LQJVWHNHQV

������:HHUJDYHVRRUWHQ
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Het typeplaatje is op het huis geplakt. De type-aanduiding bestaat uit de
spanningsvoorziening en het apparatentype.

$SSDUDWHQW\SH 8LWYRHULQJ

RWF40.000A97 Basisversie met 3-punts uitgang

RWF40.001A97 aanvullend met analoge uitgangen

RWF40.002A97 aanvullend met analoge uitgangen en

RS-485 interface

G De aangesloten spanningsvoorziening moet overeenstemmen met de op het
typeplaatje aangegeven spanning.

Het meetbereik en de analoge ingangen zijn in de fabriek ingesteld.

Õ Hoofdstuk 8 «Configureren»

Adapterraam ARG40 voor installaties die voorzien zijn van het voorafgaande type de
RWF32.000 en moeten worden uitgewisseld door het type RWF40…

����7\SHSODDWMH

3ODDWVLQJ

2SERXZ

)DEULHNVLQVWHOOLQJ

7RHEHKRUHQ
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− De montageplaats dient, indien mogelijk, schokvrij, stofvrij en vrij van agressieve
media te zijn.

− De regelaar dient zo ver mogelijk van bronnen van elektromagnetische velden te
worden ingebouwd, zoals b.v. kunnen ontstaan door frequentie-omvormers of
hoogspannings-ontstekingstransformatoren.

Relatieve vochtigheid: < 95 % zonder condensatie

Temperatuurbereik omgeving -20...+50 °C

Temperatuurbereik opslag: -40...+70 °C

48
96

91
,5K6

PGM EXIT

Landis     Staefa RWF40

6,(0(16

&

112

nitt

43,5

12
7,

5

15
,5

����0RQWDJHSODDWV�HQ�NOLPDWRORJLVFKH�YRRUZDDUGHQ

����$IPHWLQJHQ
Schalttafelaussch
nach DIN 43700

Uitsnede regelpaneel

Volgens DIN 43700
mber 1999 Landis & Staefa Division

45

92

+0,6

+0
,8

78
65

m
0
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Als meerdere apparaten boven of naast elkaar in een schakelpaneel worden
gemonteerd, moet de minimale afstand van 30,5 mm naar boven en 10,5 mm naar
rechts en links worden aangehouden.

Q�Meegeleverde afdichting op het huis van het apparaat plaatsen.

G $SSDUDDW�EHVOLVW�PHW�DIGLFKWLQJ�LQERXZHQ, opdat geen water en/of vuil in het
huis kunnen binnendringen!

Q De regelaar vanaf de voorkant in de uitsparing van het schakelpaneel plaatsen.

7865z08/1199

Q Vanaf de achterkant van het schakelpaneel de bevestigingselementen zijdelings of
van bovenaf in de geleidingssleuf schuiven. Daarbij moeten de vlakke kanten van
de bevestigingselementen naar het huis gekeerd zijn.

Q De bevestigingselementen tegen de achterkant van het schakelpaneel plaatsen en
met een schroevendraaier gelijkmatig aanspannen.

����$DQJUHQ]HQGH�PRQWDJH

����,QERXZ�LQ�XLWVSDULQJ�VFKDNHOSDQHHO
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De frontplaat kan met behulp van in de handel gebruikelijke was-, spoel- en
reinigingsmiddelen worden schoongemaakt.

G De plaat is QLHW bestand tegen agressieve zuren en logen, schuurmiddelen en
reiniging met hogedrukreinigers.

Het insteekgedeelte van de regelaar kan voor service-doeleinden uit het huis worden
genomen.

Rekening dient te worden gehouden met de EN 100 015 «Bescherming van
elektrostatische gevoelige apparatuur»! Er wordt JHHQ� DDQVSUDNHOLMNKHLG
aanvaard voor schade, die door elektrostatische ontladingen wordt veroorzaakt.

7865z09/1199

Q De frontplaat d.m.v. de geribbelde vlakken aan de boven- en onderkant
samendrukken en het insteekgedeelte eruit trekken.

�����2QGHUKRXG�YDQ�GH�IURQWSODDW

����8LWQHPHQ�YDQ�KHW�LQVWHHNJHGHHOWH�YDQ�GH�UHJHODDU
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− Bij de keuze van het leidingmateriaal bij de installatie en bij de elektrische aansluiting
van het apparaat dient rekening te worden gehouden met de voorschriften van VDE
0100 «Bestimmungen über das Errichten von Starkstromanlagen mit
Nennspannungen unter AC 1000 V» c.q. de geldende lokale voorschriften.

− De elektrische aansluiting mag alleen door vaklieden worden uitgevoerd.

− Het apparaat dient 2-polig van het net te worden gescheiden, indien bij
werkzaamheden contact gemaakt kan worden met spanningsvoerende delen.

− Een interne stroombegrenzingsweerstand onderbreekt bij een kortsluiting de
spanningsvoorziening. De externe zekering mag niet groter zijn dan 1 A (traag). De
uitgangsrelais moeten, voor het geval van kortsluiting binnen het circuit, gezekerd zijn
met maximaal 2 A, om samensmelting van de contacten te voorkomen.

 Õ Hoofdstuk 11.2 «Uitgangen»

− Aan de netklemmen van het apparaat mogen geen andere verbruikers worden
aangesloten.

− De elektromagnetische tolerantie en de vonkontstoringsgraad komen overeen met de
in de technische gegevens vermelde normen en voorschriften.

Õ Hoofdstuk 11 «Technische gegevens»

− De ingangs-, uitgangs- en voedingsleidingen moeten ruimtelijk gescheiden van elkaar
worden gelegd en niet parallel.

− Opnemer- en interface-leidingen moeten met getwijnde en afgeschermde kabels en
niet in de buurt  van stroomvoerende bouwdelen of leidingen worden gelegd. De
afscherming dient DDQ�ppQ�]LMGH aan het apparaat aan klem «TE» te worden geaard.

− Het apparaat dient aan klem «TE» met een aardleiding te worden geaard. Deze
leiding moet minimaal dezelfde doorsnede hebben als de voedingsleidingen.
Aardleidingen dienen stervormig aan een gemeenschappelijk aardpunt te worden
aangesloten, dat verbonden is met het aardpunt van de spanningsvoorziening.
Aardleidingen mogen niet worden doorgelust, d.w.z. van één apparaat naar het
volgende.

− Het apparaat is niet geschikt voor installatie in explosiegevaarlijke bereiken.

− Verkeerd ingestelde waarden aan de regelaar (gewenste waarde, data van het
parameter- en configuratieniveau) kunnen het proces beïnvloeden in de correcte
functie ervan of tot beschadigingen leiden. Er moeten daarom altijd van de regelaar
onafhankelijke veiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn, b.v. veiligheidsafsluiters of
temperatuurbegrenzers / thermostaten, waarvan de instelling alleen mogelijk is door
vaklieden. In dit verband dienen de betreffende veiligheidsvoorschriften te worden
opgevolgd. Omdat met de zelfinstelfunctie niet alle denkbare regeltrajecten kunnen
worden beheerst, dient de bereikte gemeten waarde op stabiliteit te worden
gecontroleerd.

− De analoge ingangen van de regelaar mogen t.o.v. «TE» een maximale spanning van
AC 30 V of DC 50 V dragen.

Õ Hoofdstuk 4.3 «Galvanische scheiding»

����$DQZLM]LQJHQ�YRRU�GH�LQVWDOODWLH

9HLOLJKHLGVYRRUVFKULIWHQ

=HNHULQJ

2QWVWRULQJ

0LVEUXLN
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De elektrische aansluiting mag alleen
door vaklieden worden uitgevoerd!

7865z07/1199
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8LWJDQJHQ :HHUJDYH
/('

.OHPPHQ $DQVOXLWV\PERRO

Relais 1: Vrijgave brander

Contactbeveiliging:

 Varistor S07K275

Q14 klem

Q13 maakcontact

Q14
P

S

Q13
7865a11/1199

Relais 2: Corr. orgaan open

Contactbeveiliging: RC-deel

Relais 3: Corr. orgaan dicht

Contactbeveiliging: RC-deel

s

t

Y1 maakcontact

Q gemeenschappelijke klem

Y2 maakcontact

P

S

Y1

Q

Y2

S

P

7865a16/1099

Relais 4: Grenswaarde bewaking

Contactbeveiliging:

Varistor S07K275

K6 Q64 klem

Q63 maakcontact

Q64
P

S

Q63
7865a15/1099

Analoge uitgang (optie)

DC 0 (4)...20 mA, 0 (2)...10 V

X1+

X1-

X1+

X1-

+

-
7865a17/1099

����.OHPPHQEH]HWWLQJ
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$QDORJH�LQJDQJ����JHPHWHQ�ZDDUGH� .OHPPHQ $DQVOXLWV\PERRO

Thermokoppel element I1

M1

I1

M1

+

-
7865a03/1099

Weerstandsopnemer, 3 draads aangesloten M1

G1+

I1

ϑ
M1

G1+

I1
7865a04/1099

Weerstandsopnemer, 2 draads aangesloten,
leidingcompensatie via offset-correctie (OFF1)

M1

G1+

ϑ

M1

G1+
7865a05/1099

Stroomingang

DC 0...20 mA, 4...20 mA

I1

M1

I1

M1

+

-
7865a06/1099

Spanningsingang

DC 0...1 V, 0...10 V

U1

M1

U1

M1

+

-
7865a07/1099

$QDORJH�LQJDQJ����JHZHQVWH�ZDDUGH�PHW�YHUVFKXLYLQJ
YDQ�GH�JHZHQVWH�ZDDUGH�

.OHPPHQ $DQVOXLWV\PERRO

Potentiometer

Offset-correctie (OFF2)

XB6 begin

M6 sleper

M6 eind

M6

XB6 A

S

E
7865a08/1099

Stroomingang

DC 0..20 mA, 4...20 mA

XB6

M6

XB6

M6

+

-
7865a09/1099

Spanningsingang

DC 0...1 V, 0...10 V

XU6

M6

XU6

M6

+

-
7865a10/1099

$QDORJH�LQJDQJ����EXLWHQWHPSHUDWXXU� .OHPPHQ $DQVOXLWV\PERRO

Weerstandsopnemer in 2-geleider-schakeling,
leidingcompensatie via offset-correctie (OFF3)

B9

M9

ϑ

B9

M9
7865a13/1099
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'LJLWDOH�LQJDQJHQ .OHPPHQ $DQVOXLWV\PERRO

Omschakelaar bedrijfswijzen

Õ Hoofdstuk 5.4.1...hoofdstuk 5.4.4

Verschuiving / omschakeling gewenste waarde

Õ Hoofdstuk 5.2 «Bedrijf met grote belasting»

Gemeenschappelijke massa

D1

D2

GND

D1

D2

GND
7865a12/1099

6SDQQLQJVYRRU]LHQLQJ��LQWHUIDFH .OHPPHQ $DQVOXLWV\PERRO

Spanningsvoorziening

AC 100...240 V ±10 %, 48...63 Hz

Technische aarde

L1 buitengeleider

N nulgeleider

TE

L1

N

TE
7865a18/1099

Spanningsvoorziening voor meetomvormer G+

G-

G+

G-

+

-

DC 24 V / 30 mA

7865a14/1099

Seriële interface

RS-485

CA

CB

CG

RxD / TxD+

RxD / TxD-

GND
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De afbeelding geeft weer welke potentiaalverschillen de functiemodulen in het apparaat
onderling mogen hebben.

Ingang 1:

voor  Pt100, Ni100, 

Pt1000, Ni1000

thermokoppels of 

eenheidssignalen

Ingang 2:

JHPHWHQ�ZDDUGH

H[WHUQH�JHZHQVWH�ZDDUGH�

JHZHQVWH�ZDDUGH�YHUVFKXLYLQJ

voor  weerstand 0 ...1 kΩ,

of eenheidssignalen

Ingang 3:

voor  Pt1000, Ni1000,

EXLWHQWHPSHUDWXXU

��$QDORJH�LQJDQJHQ

AC 100 ...240 V ±10 %, 

48...63 Hz

9RHGLQJ�L1, N: �

MOD-Bus-Protokoll

Baudrate 9600 Baud

6HULsOH�LQWHUIDFH

56������RSWLRQHHO�

Uitgang 1: 

- relais (maakcontact)

%UDQGHUYULMJDYH�L1, N:� �

Uitgang 2:

- relais (klep open)

Uitgang 3:

- relais (klep dicht)

��3XQWV�XLWJDQJ�L1, N:� �

Uitgang 4:

- relais (maakcontact)

*UHQVZDDUGH�EHZDNLQJ

Uitgang 5:

analoge uitgang, 

DC 0…10 V, 

DC 0...20 mA, 4...20 mA

$QDORJH�XLWJDQJ

�RSWLRQHHO�

DC 24 V, 30 mA

(kortsluitvast)

9RHGLQJ�PHHWRPYRUPHU

7HFKQLVFKH�DDUGH� TE

0D[��LVRODWLHVSDQQLQJHQ�

DC 50 V

AC 400 V

AC 4000 V

��'LJLWDOH�LQJDQJHQ

voor potentiaalvrije contacten

'� : bedrijfssoort omschakeling

       

'� : gewenste waarde 
verschuiving / omschakeling       

7865f07/1099

����*DOYDQLVFKH�VFKHLGLQJ
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Bedrijf met kleine belasting betekent, dat aan de ketel een geringe energie wordt
onttrokken. Een 2-punts regelaar, die de brander als een thermostaat in- en uitschakelt,
regelt op de gewenste waarde.

Daarom wordt dit regelgedrag aangeduid als WKHUPRVWDDW��IXQFWLH�(bij druk pressostaat).
Een instelbare schakeldifferentie zorgt ervoor dat de inschakelfrequentie van de brander
zodanig gekozen kan worden dat slijtage tot een minimum beperkt wordt.

:
HYS1

HYS3

7865w03/1099

PRGXOHUHQG�HQ���WUDSV�EHGULMI�
gemeten waarde tussen «HYS1» en
«HYS3»

Bedrijf met grote belasting betekent dat aan de ketel een grote hoeveelheid energie
wordt onttrokken, waarbij de brander voortdurend is ingeschakeld. Als in het
thermostatisch bedrijf de stookbelasting toeneemt, zodat de gemeten waarde de
inschakeldrempel «HYS1» begint te onderschrijden, dan gaat de regelaar niet
onmiddellijk over naar een hogere branderbelasting, maar onderzoekt eerst de
dynamiek van deze regelafwijking en voegt de hogere belasting pas toe als een
instelbare reactiedrempel «Q» wordt overschreden (A).

Õ Hoofdstuk 5.6 «Reactiedrempel Q»

− In het bedrijf met grote belasting stookt de brander, afhankelijk van de toepassing,
PRGXOHUHQG of ��WUDSV met een grotere hoeveelheid brandstof als in het bedrijf met
kleine belasting. Met de digitale ingang «D1» kan worden omgeschakeld tussen
modulerend en 2-traps.

− Brander modulerend als het contact open is
− Brander 2-traps als het contact gesloten is.

In het bereik (1) van de afbeelding is de thermostaat functie actief. De bedrijfswijze
brander modulerend is in het bereik (2) weergegeven. Een 3-punts stappenregelaar
werkt in het bedrijf met grote belasting via relais 2 (open) en relais 3 (dicht) op een
aandrijving met servomotor.

$

%

q
$

q

(2)(1)

:

HYS1

HYS3

d
b

7865w07/1099

(3)

In het bereik (3) overschrijdt de gemeten waarde de uitschakeldrempel «HYS3» en de
regelaar schakelt de brander uit (B). Pas bij het opnieuw overschrijden van de
inschakeldrempel «HYS1» begint de regelaar met het bedrijf met kleine belasting. Als
«Q» wordt overschreden, schakelt de regelaar om op bedrijf met grote belasting (A).

Õ Hoofdstuk 5.6 «Reactiedrempel Q»

����%HGULMI�PHW�NOHLQH�EHODVWLQJ

7KHUPRVWDDW�IXQFWLH

����%HGULMI�PHW�JURWH�EHODVWLQJ

2PVFKDNHOLQJ
EHGULMIVZLM]HQ

������0RGXOHUHQG�EUDQGHU����SXQWV�XLWJDQJ
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In het bereik (1) van de afbeelding is de thermostaat functie actief.
In het bereik (2) regelt het apparaat op de ingestelde gewenste waarde

$

%

q
$

q

(2)(1)

:

HYS1

HYS3

X1
0%

100%

7865w05/1099

Het regelsignaal wordt via de analoge uitgang als eenheidssignaal uitgegeven.

F De regelaar moet worden geconfigureerd indien een analoog uitgangssignaal
gewenst is (indien aanwezig, optie).

Õ Hoofdstuk 8.2 «C112 Grenswaarde bewaking, regelaarsoort, gew. waarde «SP1»,
     vergrendeling»

In het bereik (1) van de afbeelding is de thermostaat functie actief.
In het bereik (2) werkt een ��SXQWV�UHJHODDU via relais 2 (open) en relais 3 (dicht) op de
2e capaciteitstrap, doordat hij volgens de inschakeldrempel «HYS1» en de onderste
uitschakeldrempel «HYS2» bij- of afschakelt.

q $

%

q
$

I

II

(2)(1)

:

HYS2

HYS1

HYS3
7865w06/1099

In het bereik (3) overschrijdt de gemeten waarde de bovenste uitschakeldrempel
«HYS3» en de regelaar schakelt de brander uit (B). Pas bij het opnieuw overschrijden
van de inschakeldrempel «HYS1» begint de regelaar met het bedrijf met kleine
belasting. Als «Q» wordt overschreden, schakelt de regelaar om naar bedrijf met grote
belasting (A).

Õ Hoofdstuk 5.6 «Reactiedrempel Q»

������0RGXOHUHQGH�EUDQGHU��DQDORJH�XLWJDQJ

���������WUDSV�EUDQGHU����SXQWV�XLWJDQJ
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Hier wordt de 2e capaciteitstrap via een digitaal eenheidssignaal aan de analoge uitgang
«X1» volgens de inschakeldrempel «HYS1» en de onderste uitschakeldrempel «HYS2»
bij- of  afgeschakeld.

q
$

%

q
$

(2)(1)

:

HYS2

HYS1

HYS3

X1
0%

100%

7865w04/1099

F De regelaar moet worden geconfigureerd indien een analoog
uitgangssignaal gewenst is (indien aanwezig, optie).

Õ Hoofdstuk 8.2 «Grenswaarde bewaking, regelaarsoort, gew. waarde «SP1»,
     vergrendeling».

Bij een opnemerbreuk kan de regelaar de gemeten waarde (analoge ingang 1) niet
bewaken. Om veiligheidsredenen ten aanzien van oververhitting wordt automatisch een
veiligheidsuitschakeling uitgevoerd.
Hetzelfde geldt ook voor de externe gewenste waarde via de analoge ingang 2.

− Brander uit
− 3-Punts uitgang voor corrigerend orgaan wordt gesloten
− Zelfinstelfunctie wordt beëindigd
− Handbedrijf wordt beëindigd

De gewenste waarde wordt via de toetsen op het front of via een externe gewenste
waardegever, binnen de grenzen van de gewenste waarde, ingesteld.
De mogelijkheid bestaat om de gewenste waarde analoog of digitaal te verschuiven,
met een extern contact om te schakelen of weersafhankelijk te beïnvloeden.

����������WUDSV�EUDQGHU��DQDORJH�XLWJDQJ

����9HLOLJKHLGVXLWVFKDNHOLQJ

)XQFWLHV

����,QYRHU�JHZHQVWH�ZDDUGH
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&�����;;�;�����;;�;
buitentemp. opnemer

&��� en &��� worden
in hoofdstuk 8 omschreven

������2PVFKDNHOLQJ�JHZHQVWH�ZDDUGH�©63����63�ª��DQDORJH�JHZHQVWH�ZDDUGH�YHUVFKXLYLQJ
F
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6WHLOKHLG�VWRRNOLMQ�+

instelling: 0,0 ... 4,0

&�����;;�;
SP1 via toetsen

&�����;;�;
SP1 via buiten opnemer

&�����;;;�
     hoofdstuk 5.4.4 "Ext. 
gewenste waarde, gew.
waardeversch. digitaal"

&�����;;;�
omschak.gew. waarde

&�����;;;�
zonder functie

*HZ��ZDDUGH�63�

SP2 via toetsen

&�����;�;;�����;$;;
gew. waardeversch. analoog

63/

63+

weersafhankelijke
beïnvloeding gewenste waarde:   nee ja

D2 open

D2 gesloten

+

DFWLHYH�JHZHQVWH�ZDDUGH

De gewenste waarden SP1 en SP2 worden op
het bedienniveau ingesteld
     hoofdstuk 6.2 "bedienniveau"

Aansluiting digitale ingang D2
     hoofdstuk 4.2 "klembeztting"

7865f05/1199
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&�����;;�;�����;;�;
buitentemp.opnemer

&��� en &��� worden
in hoofdstuk 8 beschreven

������2PVFKDNHOLQJ�JHZHQVWH�ZDDUGH�©63�ª���H[WHUQH�JHZHQVWH�ZDDUGH
F
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6WRRNOLMQVWHLOKHLG�+

Instelling: 0,0 ... 4,0

&�����;;�;
SP1 via toetsen

&�����;;�;
SP1 via buiten opnemer

&�����;;;�
     hoofdstuk 5.4.4 "ext. 
gew. waarde, verschuiving
gew. waarde digitaal"

&�����;;;�
omsch. gew. waarde

&�����;;;�
zonder functie

&�����;�;;�����;�;;
externe gewenste waarde

63/

63+

weersafhankelijke beïnvloeding
gewenste waarde: nee ja

D2 openD2 gesloten

DFWLHYH�JHZHQVWH�ZDDUGH

De gewenste waarde SP1 wordt op
het bedienniveau ingesteld
     hoofdstuk 6.2 "Bedienniveau"

Aansluiting digitale ingang D2
     hoofdstuk 4.2 "klembezetting"

7865f03/1099
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&�����;;�;�����;;�;
buitentemp. opnemer

&��� en &��� worden
in hoofdstuk 8 beschreven

������*HZHQVWH�ZDDUGH�©63�ª��DQDORJH���GLJLWDOH�YHUVFKXLYLQJ�JHZHQVWH�ZDDUGH
F
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6WRRNOLMQVWHLOKHLG�+

instelling: 0,0 ... 4,0

&�����;;�;
SP1 via toetsen

&�����;;�;
SP1 via buiten opnemer

&�����;;;�
     hoofdst. 5.4.1 en 5.4.2
"omschak. gew. waarde "

&�����;;;�
verschuiving gew. 
waarde digitaal

&�����;;;�
zonder functie

&�����;�;;�����;$;;
gew. waardeversch. analoog

63/

63+

weersafhankelijke beïnvloeding
gewenste waarde: ja

D2 open

D2 gesloten

DFWLHYH�JHZHQVWH�ZDDUGH

De waarden dSP en SP1 worden op het
bedienniveau ingesteld
     hoofdstk 6.2 "Bedienniveau"

Aansluiting digitale ingang D2
     hoofdstuk 4.2 "Klembezetting"

+

dSP

0,0

+

7865f04/1199

nee
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&�����;�;;�����;�;;
ext. gewenste waarde

&��� en &��� worden
in hoofdstuk 8 beschreven

������([WHUQH�JHZHQVWH�ZDDUGH��GLJLWDOH�YHUVFKXLYLQJ�JHZHQVWH�ZDDUGH
F
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&�����;;;�
     hoofdst. 5.4.1 nd 5.4.2
"omsch. gew. waarde ..."

&�����;;;�
verschuiving gew. 
waarde digitaal

&�����;;;�
zonder  functie

63/

63+

D2 open

D2 gesloten

DFWLHYH��JHZHQVWH�ZDDUGH

De waarden dSP en SP1 worden op 
het bedienniveau ingesteld
     hoofdstuk 6.2 "bedienniveau"

Aansluiting digitale ingang D2
     hoofdstuk 4.2 "Klembezetting"

dSP

0,0

+

7865f02/1199
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De RWF40… kan zodanig worden geconfigureerd, dat bij de aansluiting van een
buitentemperatuuropnemer Landis & Staefa Ni1000, b.v. QAC22, een weersafhankelijke
beïnvloeding van de gewenste waarde actief is. Met de onderste grens voor de
gewenste waarde «SPL» en de bovenste grens voor de gewenste waarde «SPH»
kunnen de minimale en de maximale gewenste waarde worden ingesteld. Met de
parameter «P» kan de stooklijn parallel worden verschoven.

G Iedere RWF40… moet afzonderlijk worden aangesloten op een buitentempera-
tuuropnemer (geen parallelschakeling op één opnemer mogelijk)!

Õ Hoofdstuk 7 «Parametreren»
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Met de steilheid van de stooklijn «H» kan, zoals in de afbeelding weergegeven, de
gewenste waarde afhankelijk van de buitentemperatuur worden beïnvloed. Het
gemeenschappelijke draaipunt van de stooklijn ligt bij (20° / 20 °C). Het werkbereik voor
de door de buitentemperatuur beïnvloede gewenste waarde wordt beperkt door de
grenzen voor de gewenste waarde «63+ª en ©63/ª.

gewenste waarde / °C

buitentemperatuur / °C

HYS1

+20

+20

0

H kleiner

-1010

SPL

SPH

H groter

HYS3

7865d01/1099

©+<6�ª is het inschakelpunt en «+<6�ª het uitschakelpunt van de brander. Zoals
reeds beschreven, werken deze hysterese instellingen in de ingestelde afstand relatief
t.o.v. de stooklijn.

Õ Hoofdstuk 5.2.1 «Brander modulerend 3-punts uitgang»

Õ Hoofdstuk 5.2.2 «Brander modulerende uitgang»

������6WHLOKHLG�VWRRNOLMQ
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De reactiedrempel «Q» bepaalt hoe lang en hoe sterk de gemeten waarde mag dalen
voordat er wordt overgeschakeld op bedrijf met grote belasting.
Een interne mathematische berekening bepaalt met behulp van de integraalfunctie de
som van alle vlakdelen Qeff = Q1 + Q2 + Q3 , zoals in de afbeelding weergegeven. Dit
vindt altijd alleen plaats als de regelafwijking (x-w) de waarde voor de schakeldrempel
«HYS1» onderschrijdt. Bij stijgende gemeten waarde wordt de integraalvorming
onderbroken.
Als «Qeff» de ingevoerde reactiedrempel «Q» (instelbaar op parameterniveau)
overschrijdt, dan wordt uiteindelijk de 2e brandertrap of bij een modulerende regelaar (3-
punts of  optionele analoge uitgang) het corrigerende orgaan «OPEN», aangestuurd.
Als de gemeten waarde de gewenste waarde bereikt, dan wordt Qeff = 0 gesteld.

Temperatuur / °C

t

HYS1

x

Q
1 Q

2 Q
3

w

Q   = 0
eff

7865d19/1099

Deze bewaking van de gemeten waarde zorgt er voor dat de inschakelfrequentie van de
brander zodanig is, dat in het overgangsbereik tussen bedrijf met kleine belasting en
grote belasting, de slijtage van de brander tot een minimum beperkt wordt.

����5HDFWLHGUHPSHO�©4ª
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Als de verwarmingsinstallatie gedurende lange tijd buiten bedrijf is geweest, dan is de
gemeten waarde gedaald.
Voor een snel inregelgedrag begint de regelaar direct met bedrijf met grote belasting,
zodra de regelafwijking (x-w) een bepaalde grenswaarde heeft onderschreden.
Deze grenswaarde wordt berekend volgens de formule:

Grenswaarde = 2 * (HYS1-HYS3)

Bedrijfswijze: modulerend, 3-punts uitgang
HYS1 = -3 K
HYS3 = +5 K
w = 60 °C

Grenswaarde = 2 * (-3 - 5) = 2 * (-8) = -16 K

Bij een gemeten waarde onder 44 °C begint de opwarmactie i.p.v. in thermostaatbedrijf
direct met bedrijf met grote belasting.

7865d20/1099
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Alle niveaus zijn, zoals in de afbeelding is weergegeven, met de toets PGM  vanuit de
normale bedrijfsweergave te bereiken.
Het bovenste display geeft de de gemeten waarde (rood) en de parameter waarden van
de verschillende niveaus weer.
In het onderste display voor de gewenste waarde (groen) worden de gewenste waarde
en de parameternamen (afkortingen) weergegeven.

Bedrijfsaanduiding

Bedien-
niveau

Parameterniveau

Configuratie-
niveau

 

1.

1.

1.

min. 2 s

min. 2 s

min. 2 s

of
 T

im
e-

O
ut

 (
ca

. 3
0 

s)

7865f08/1099

1. Als alle parameters met behulp van «PGM» doorlopen zijn, dan keert u bij het
verlaten van het laatste niveau automatisch terug naar de basis uitlezing.

,QVWHOQLYHDXV
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De afbeelding geeft de RWF40… weer na het inschakelen van de
spanningsvoorziening. Deze toestand wordt als normale (bedrijfs) weergave aangeduid.
Hier worden de actueel gemeten waarde en de actieve gewenste waarde weergegeven.
Handbedrijf, zelfinstelfunctie, bedieningsniveau, parameter- en configuratieniveau
kunnen van hieruit worden geactiveerd.

503
639

grenswaarde
signalering

waarde verhogen

EXIT-toets

handbedrijf

hoog-laag bedrijf

PGM-toets

servomotor open / trap2

 servomotor dicht / trap1

brandervrijgave

waarde verlagen

weergave gemeten 
waarde (rood)

weergave gewenste 
waarde (groen)

7865p02/1099
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Alle LED‘s branden; de weergave van de gewenste waarde knippert gedurende ca. 10
seconden na het inschakelen van de voedingsspanning.

In het bovenste display wordt de gemeten waarde weergegeven. De LED voor
handbedrijf brandt. In de weergave van de gewenste waarde (groen) wordt, afhankelijk
van de bedrijfswijze en het soort regelaar, de gewenste waarde of de werkingsgraad
van het corrigerend orgaan wordt weergegeven.

Õ Hoofdstuk 6.2.2 «Handbedrijf van de modulerende brander»

In de weergave van de gemeten waarde (rood) wordt de gemeten waarde weergegeven
en in de weergave van de gewenste waarde (groen) knippert de tekst «WXQ(ª.

Õ hoofdstuk 9.1 «Zelfinstelfunctie in bedrijf met grote belasting»

Õ Hoofdstuk 10 «Wat is er als...»

Õ Hoofdstuk 5.2 «Bedrijf met grote belasting»

F Als geen bediening plaatsvindt, keert de regelaar zelfstandig na ca. 30 s terug
naar de normale weergave

Dit niveau wordt vanuit de normale weergave gestart.
De gewenste waarden «SP1», «SP2 / dSP» kunnen worden veranderd en de analoge
ingangen «E2» (externe gewenste waarde / verschuiving gewenste waarde) en «E3»
(buitentemperatuur) kunnen worden weergegeven.

«SP1», «SP2» of «dSP» veranderen

Q Met PGM  wisselen in het bedieningsniveau

Q Met t en s de gewenste waarde «SP1» veranderen

Q Met PGM  veranderen naar de gewenste waarde «SP2» of «dSP»

Q Met t en s de gewenste waarde «SP2» of «dSP» veranderen

Q Met EXIT   terugkeer naar de normale weergave of automatisch na ca. 30 s door

    Time-Out

F Na 2 s wordt de ingestelde waarde automatisch overgenomen. De waarde
verandert alleen binnen het toegelaten waardebereik.

,QLWLDOLVHULQJ

+DQGEHGULMI

=HOILQVWHOIXQFWLH

.QLSSHUHQGH�ZHHUJDYH
JHPHWHQ�ZDDUGH
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7LPH�2XW
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PGM

PGM

PGM

1RUPDOH�ZHHUJDYH

tA
PGM

SP.E

dSP
RI

50.0

10.0

PGM

naar gelang de configuratie
van digitale ingang 2:
- dSP
- Sp2 

meting van de
buitentemperatuur via
analoge ingang 3

meting van de externe 
gewenste waarde of een
gewenste waarde 
verschuiving via
analoge ingang 2

(weergave afhankelijk van
Code 111) 65.0

65.0
60.3

70.0 10.0

SP 1
EXIT

SP 2

%HGLHQQLYHDX

EXIT

EXIT
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Q Toets EXIT  5 s lang indrukken

De LED boven het symbool hand brandt.

Q�Veranderen van de instelgraad met s en t

Relais 2 zet het corrigerend orgaan open, zolang de toets s wordt ingedrukt.

Relais 3 zet het corrigerend orgaan dicht, zolang de toetst wordt ingedrukt.

De LED‘s voor het corrigerend orgaan geven aan,  of «OPEN» of «DICHT» wordt gezet.

Q Veranderen van de instelgraad met s en t

De modulerende uitgang geeft de ingevoerde instelgraad uit.

Q Terug naar automatisch bedrijf als  EXIT  5 s lang wordt ingedrukt

F Bij activering van het handbedrijf wordt de instelgraad eerst op 0 gezet tot een
volgende toetsinvoer plaatsvindt.

Het handbedrijf kan alleen worden geactiveerd, als via de thermostaatfunctie relais 1
DFWLHI�is.
Als de thermostaatfunctie relais 1 tijdens het handbedrijf LQDFWLHI�schakelt,�dan wordt
het handbedrijf beëindigd.

Q Toets EXIT  5 s lang indrukken

Q Toets s kort indrukken

− Relais 2 is actief, relais 3 inactief
− Analoge uitgang (optie) geeft DC 10 V uit

Corrigerend orgaan gaat open

Q Of toets t kort indrukken

− Relais 2 is inactief, relais 3 actief
− Analoge uitgang (optie) geeft DC 0 V uit

Corrigerend orgaan gaat dicht

Q Terug naar automatisch bedrijf, als EXIT  5 s lang wordt ingedrukt

F Als de thermostaatfunctie relais 1 tijdens handbedrijf LQDFWLHI schakelt, wordt
het handbedrijf beëindigd.

������+DQGEHGULMI�YDQ�GH�EUDQGHU�PRGXOHUHQG

��SXQWV�VWDSSHQUHJHODDU

0RGXOHUHQGH�UHJHODDU

7KHUPRVWDDWEHGULMI

������+DQGEHGULMI�EUDQGHU���WUDSV
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Q Starten van de zelfinstelfunctie met PGM  + t

Q Afbreken met s

PGM

7865z10/1199

Als «WXQ(» niet meer knippert, is de zelfinstelfunctie beëindigd.

Q Overname van de bepaalde parameters met s (toets minstens 2 s indrukken!)

F Het starten van «WXQ(» is in het handbedrijf en in het thermostaatbedrijf niet
mogelijk

Q Toetsen PGM  + s indrukken

Als eenheden zijn mogelijk:

°C, °F en % (bij eenheidssignalen)

PGM +
7865z11/1199
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Hier worden de parameters ingesteld, die direct te maken hebben met de aanpassing
van de regelaar aan het regeltraject, nadat de installatie in bedrijf is genomen.

Binnen het niveau wordt met PGM  doorgeschakeld naar de volgende parameter.

F De weergave van de afzonderlijke parameters is afhankelijk van het type
regelaar.

De invoer en verandering van de parameters vindt plaats als gevolg van het doorlopen
en daarmee veranderen van de waarde. De veranderingssnelheid neemt toe met de
duur van de toetsindruk.

Q Waarde verhogen met s

Q Waarde verlagen met t

Q Invoer overnemen met PGM

of

Q Afbreken van de invoer met EXIT

F Na 2 s wordt de ingestelde waarde automatisch overgenomen. De waarde
verandert alleen binnen het toegelaten waardebereik.

Õ Hoofdstuk 7 «Parametreren»

Hier worden de instellingen (zoals b.v. opnemertype en gewenste regeluitgang)
ingesteld die nodig zijn voor die bepaalde specifieke installatie en daarom slechts
zelden hoeven te worden veranderd.

Binnen het niveau wordt met PGM  doorgeschakeld naar de volgende parameter.

Q Kies de positie met t (positie knippert!)

Q Veranderen van de waarde met s

Q Overnemen van de code met PGM

of

Q Afbreken van de invoer met EXIT

Õ Hoofdstuk 8 «Configureren»

����3DUDPHWHUQLYHDX

������3DUDPHWHUV
���������LQYRHUHQ
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In de onderste weergave voor de gewenste waarde (groen) wordt de parameter en in de
bovenste voor de gemeten waarde (rood), de waarde weergegeven.

3DUDPHWHU :HHUJDYH :DDUGHEHUHLN $I
IDEULHN

2SPHUNLQJHQ

Grenswaarde
bewaking 1.

$/ -1999...+9999 Digit 0

AL
HYSt

inactief

Relais
actief

w Meetwaarde7865d10/1099

Õ Hoofdstuk 8.2 «&���
Grenswaarde bewaking,
regelaarsoort, gew. waarde «SP1»,
vergrendeling»

Schakeldifferentie
voor grenswaarde
bewaking 1.

+<6W 0...999,9 Digit 1 Schakeldifferentie aan de flanken van
de grenswaarde bewakings
Õ Hoofdstuk 8.2 «&���
Grenswaarde bewaking,
regelaarsoort, gew. waarde «SP1»,
vergrendeling»

Proportionele band 1. 3E�� 0,1...999,9 Digit 10 Beïnvloedt het P-gedrag van de
regelaar

Differentiatietijd GW 0...9999 s 80 Beïnvloedt het D-gedrag van de
regelaar. Bij dt = 0 vertoont de
regelaar geen D-gedrag.
Bij 3-punts stappenregelaars moet
dt = rt / 4 of 0 worden ingevoerd.

Integratietijd UW 0...9999 s 350 Beïnvloedt het I-gedrag van de
regelaar. Bij rt = 0 vertoont de
regelaar geen I-gedrag.

Dode band 1. GE 0,0...999,9 Digit 1 Voor 3-punts uitgang

100%

-100%

Y

X
W

db

7865d11/1099

1. De instelling van de positie na de komma is van invloed op deze parameter.

10
AL

7865p06/1099
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In de onderste weergave voor de gewenste waarde (groen) wordt de parameter en in de
bovenste voor de gemeten waarde (rood) de waarde weergegeven.

3DUDPHWHU :HHUJDYH :DDUGHEHUHLN $I
IDEULHN

2SPHUNLQJHQ

Looptijd corrigerend
orgaan

WW 10...3000 s 15 s Gebruikt bereik looptijd van het
corrigerend orgaan bij 3-punts
stappenregelaars.

Inschakeldrempel
brander / trap II 1.

+ < 6 � 0,0...-199,9 Digit -5 Õ Hoofdstuk 5.5.1 «Steilheid
stooklijn»

Uitschakeldrempel
trap II 1.

+ < 6 � 0,0...HYS3 Digit 3 Õ Hoofdstuk 5.2 «Bedrijf met grote
     belasting»

Uitschakeldrempel
brander 1.

+ < 6 � 0,0...999,9 Digit 5 Õ Hoofdstuk 5.2 «Bedrijf met grote

     belasting»

Reactiedrempel T 0,0...999,9 0 Õ Hoofdstuk 5.6 «Reactiedrempel
Q»

Steilheid stooklijn + 0,0...4,0 1,0 Õ Hoofdstuk 5.5.1 «Steilheid
stooklijn»

Parallel

verschuiving 1.

3 -90...+90 0 Õ Hoofdstuk 5.5 «Weersafhankelijke
beïnvloeding gewenste waarde»

1. De instelling van de positie na de komma is van invloed op deze parameter.

10
AL

7865p06/1099
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0000
C111

7865p03/1099

$QDORJH�LQJDQJ��

Pt100, 3 geleiders 0
Pt100, 2 geleiders 1
Ni100, 3 geleiders 2
Ni100, 2 geleiders 3
Pt1000, 3 geleiders, Landis & Staefa IEC 751 4
Pt1000, 2 geleiders, Landis & Staefa IEC 751 5
Ni1000, 3 geleiders, DIN 43760 6
Ni1000, 2 geleiders, DIN 43760 7
Ni1000, 3 geleiders, Landis & Staefa 8
Ni1000, 2 geleiders, Landis & Staefa 9
NiCr-Ni / K A
Cu-CuNi / T b
NiCroSil-NiSil / N C
Fe-CuNi / J d
eenheidssignaal DC 0…20 mA E
eenheidssignaal DC 4…20 mA F
eenheidssignaal DC 0…10 V G
eenheidssignaal DC 0…1 V H

$QDORJH�LQJDQJ��

zonder functie 0
externe gewenste waarde weerstandpotentiometer 1 kΩ 1
externe gewenste waarde DC 0…20 mA 2
externe gewenste waarde DC 4…20 mA 3
externe gewenste waarde DC 0…10 V 4
externe gewenste waarde DC 0…1 V 5
verschuiving gewenste waarde analoog weerstandpotentiometer 1 kΩ 6
verschuiving gewenste waarde analoog DC 0…20 mA 7
verschuiving gewenste waarde analoog DC 4…20 mA 8
verschuiving gewenste waarde analoog DC 0…10 V 9
verschuiving gewenste waarde analoog DC 0…1 V A

����&����,QJDQJHQ



Landis & Staefa Division CC1B7865H 03 november 1999 39/56

���&RQILJXUHUHQ

0000
C111

7865p03/1099

$QDORJH�LQJDQJ��

zonder functie 0
buitentemperatuuropnemer Pt1000, 2 geleiders, Landis & Staefa IEC 751 1
buitentemperatuuropnemer Ni1000, 2 geleiders, DIN 43760 2
buitentemperatuuropnemer Ni1000, 2 geleiders, Landis & Staefa 3

)XQFWLH�GLJLWDOH�LQJDQJ�©'�ª

zonder functie 0
omschakeling gewenste waarde 1
omschakeling gewenste waarde (digitaal) 2

,Q�GH�IDEULHN�LQJHVWHOG � � � �



40/56 CC1B7865H 03 november 1999 Landis & Staefa Division

���&RQILJXUHUHQ

G De vergrendeling van de toetsen kan slechts

HHQPDDO worden ingevoerd en met PGM

worden overgenomen
Elke bediening van de toetsen is daarna
geblokkeerd en kan alleen door de fabrikant
van het apparaat worden opgeheven!

0000
C112

7865p04/1099

*UHQVZDDUGH�EHZDNLQJ��ON���

zonder functie (lk uit) 0
lk1, ingang 1 1
lk2, ingang 1 2
lk3, ingang 1 3
lk4, ingang 1 4
lk5, ingang 1 5
lk6, ingang 1 6
lk7, ingang 1 7
lk8, ingang 1 8
lk7, ingang 2 9
lk8, ingang 2 A
lk7, ingang 3 b
lk8, ingang 3 C

5HJHODDUVRRUW

3-punts stappenregelaar 0
modulerende regelaar DC 0…20 mA 1
modulerende regelaar DC 4…20 mA 2
modulerende regelaar DC 0...10 V 3

*HZHQVWH�ZDDUGH�©63�ª

«SP1» via toetsen 0
«SP1» met buitentemperatuuropnemer (analoge ingang moet geconfigureerd zijn) 1

9HUJUHQGHOLQJ

geen vergrendeling 0
vergrendeling configuratieniveau 1
vergrendeling parameterniveau 2
vergrendeling toetsen 3

,Q�GH�IDEULHN�LQJHVWHOG � � � �

����&����*UHQVZDDUGH�EHZDNLQJ��ON�����UHJHODDU�VRRUW��JHZHQVWH�ZDDUGH�©63�ª��YHUJUHQGHOLQJ
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9HQVWHUIXQFWLH��Relais «K6» actief, als de meetwaarde binnen een venster rond de
gewenste waarde (w) ligt.
Voorbeeld: w = 80 °C, $/ = 5, +<6W = 2

Meetwaarde stijgend: relais «K6» schakelt bij 76 °C in en bij 86 °C uit.
Meetwaarde dalend: relais «K6» schakelt bij 84 °C in en bij 74 °C uit.

AL
HYSt

inactief

Relais
actief

w Meetwaarde
7865d10/1099

Als lk1, echter omgekeerde schakelfunctie.

inactief

Relais
actief

AL
HYSt

w Meetwaarde7865d09/1099

+<6W = Schakeldifferentie van de vensterflanken,
$/ = Afstand t.o.v. de gewenste waarde (halve vensterbreedte)

2QGHUVWH�JUHQVZDDUGHVLJQDOHULQJ
Functie: relais inactief, als de meetwaarde < (grenswaarde gewenste waarde) is.
Voorbeeld: w = 80 °C, $/ = 10, +<6W = 2

Meetwaarde stijgend: relais «K6» schakelt bij 71 °C in.
Meetwaarde dalend: relais «K6» schakelt 69 °C uit.

inactief

Relais
actief

AL
HYSt

w Meetwaarde7865d04/1099

)XQFWLH�ON�

)XQFWLH�ON�

)XQFWLH�ON�
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Als lk3, echter omgekeerde schakelfunctie.

inactief

AL
HYSt

w Meetwaarde

Relais
actief

7865d03/1099

+<6W = Schakeldifferentie
$/ = Afstand t.o.v. de gewenste waarde

Õ Hoofdstuk 7 «Parametreren»

%RYHQVWH�JUHQVZDDUGHVLJQDOHULQJ
Functie: relais inactief, als de meetwaarde > (gewenste waarde + grenswaarde) is.
Voorbeeld: w = 80 °C, $/ = 10, +<6W = 2

Meetwaarde stijgend: relais «K6» schakelt bij 91 °C uit.
Meetwaarde dalend: relais «K6» schakelt bij 89 °C in.

inactief

Relais
actief

AL
HYSt

w Meetwaarde7865d05/1099

Als lk5, echter omgekeerde schakelfunctie

inactief

Relais
actief

AL
HYSt

w Meetwaarde7865d06/1099

)XQFWLH�ON�

)XQFWLH�ON�

)XQFWLH�ON�
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Het schakelpunt is onafhankelijk van de gewenste waarde van de regelaar; alleen de
grenswaarde ©$/ª legt het schakelpunt vast.

Functie: relais actief, als de meetwaarde > grenswaarde is.
Voorbeeld: $/ = 50, +<6W = 2

Meetwaarde stijgend: relais «K6» schakelt bij 51 °C in.
Meetwaarde dalend: relais «K6» schakelt bij 49 °C uit.

inactief

Relais
actief

AL

HYSt

Meetwaarde7865d07/1099

Als lk7, echter omgekeerde schakelfunctie

AL

HYSt

inactief

Relais
actief

Meetwaarde7865d08/1099

+<6W = Schakeldifferentie
$/ = Grenswaarde

Õ Hoofdstuk 7 «Parametreren»

)XQFWLH�ON�

)XQNWLRQ�,N�
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G De instelling van de positie na de komma is van
invloed op de van de gemeten waarde
afhankelijke parameter! 0000

C113
7865p05/1099

$SSDUDWHQDGUHV

adres 0 0 0
adres 1 0 1
... ...
adres 99 9 9

3RVLWLHV�QD�GH�NRPPD��HHQKHLG

geen komma, graden Celsius 0
een positie na de komma, graden Celsius 1
geen komma, graden Fahrenheit 2
een positie na de komma, graden Fahrenheit 3

6LJQDDO�ELM�JUHQVZDDUGH�EHZDNLQJ

grenswaarde bewakings UIT 0
grenswaarde bewakings AAN 1

,Q�GH�IDEULHN�LQJHVWHOG � � � �

����&����$SSDUDWHQDGUHV��HHQKHLG��RYHUVFKULMGLQJ�PHHWEHUHLN



Landis & Staefa Division CC1B7865H 03 november 1999 45/56

���&RQILJXUHUHQ

SCL = 20; SCH = 100 °C
��P$�(begin) geeft een meetwaarde van 20 °C

0 mA 20 mA

0 °C 20 °C 100 °C

Waardebereik: -1999...+9999 Digit
Af fabriek: 0 Digit

SCH = 80; SCL = 0 °C
���P$�(einde) geeft een meetwaarde van 80 °C

0 mA 20 mA

0 °C 80 °C 100 °C

Waardebereik: -1999...+9999 Digit
Af fabriek: 100 Digit

SCL2 = 20:
��P$�geeft een meetwaarde van 20 °C, zoals reeds beschreven

Waardebereik: -1999...+9999 Digit
Af fabriek: 0 Digit

������©6&/ª�6FKDDOYHUGHOLQJ�EHJLQ�HHQKHLGVVLJQDDO��DQDORJH�LQJDQJ��

9RRUEHHOG

������©6&+ª�6FKDDOYHUGHOLQJ�HLQGH�HHQKHLGVVLJQDDO��DQDORJH�LQJDQJ��

9RRUEHHOG

������©6&/�ª�6FKDDOYHUGHOLQJ�EHJLQ�HHQKHLGVVLJQDDO��DQDORJH�LQJDQJ��

9RRUEHHOG
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SCH2 = 80:
���P$�geven een meetwaarde van 80 °C zoals reeds beschreven

Waardebereik: -1999...+9999 Digit
Af fabriek: 100 Digit

Gewenste waarden worden door de regelaar op de ingestelde waarde begrensd.

Waardebereik: -1999...+9999 Digit
Af fabriek: 0 Digit

Gewenste waarden worden door de regelaar op de ingestelde waarde begrensd.

Waardebereik: -1999...+9999 Digit
af fabriek: 100 Digit

Met de correctie van de gemeten waarde kan een dergelijke waarde met een bepaalde
waarde naar boven of naar beneden worden gecorrigeerd.
Deze dient ook voor leidingcompensatie bij aansluiting van weerstandsopnemers in 2-
geleider schakelingen.

Waardebereik: -1999...+9999 Digit
Af fabriek: 0 Digit

JHPHWHQ�ZDDUGH 2IIVHW ZHHUJHJHYHQ�ZDDUGH

294,7 +0,3 295,0

295,3 -0,3 295,0

Waardebereik: -1999...+9999 Digit
Af fabriek: 0 Digit

Waardebereik: -1999...+9999 Digit
Af fabriek: 0 Digit

Waardebereik filtertijdconstante: 0,0...100,0 s
Af fabriek: 1 s

������©6&+�ª�6FKDDOYHUGHOLQJ�HLQGH�HHQKHLGVVLJQDDO��DQDORJH�LQJDQJ��

9RRUEHHOG

������©63/ª�2QGHUVWH�JUHQV�JHZHQVWH�ZDDUGH

������©63+ª�%RYHQVWH�JUHQV�JHZHQVWH�ZDDUGH

������©2))�ª�&RUUHFWLH�JHPHWHQ�ZDDUGH��DQDORJH�LQJDQJ��

9RRUEHHOG

������©2))�ª�&RUUHFWLH�JHPHWHQ�ZDDUGH��DQDORJH�XLWJDQJ��

������©2))�ª�&RUUHFWLH�JHPHWHQ�ZDDUGH��DQDORJH�LQJDQJ��

�������©G)�ª�'LJLWDDO�ILOWHU����3RVLWLH�YRRU�DQDORJH�LQJDQJ��
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De zelfinstelfunctie «WXQ(ª is een zuivere software-functie-eenheid en geïntegreerd in
de regelaar. Hij onderzoekt in de bedrijfswijze «modulerend» in grootlastbedrijf, bij
verschillende stapverstoringen van de ingestelde waarde (gedwongen schommelingen),
de reactie van het regeltraject. Uit het antwoord van het regeltraject (gemeten waarde)
worden via een omvangrijk rekenalgoritme de regelparameters voor een PID- of PI-
regelaar (dt = 0 instellen!) berekend en opgeslagen. De «WXQ(ª-handeling kan
willekeurig vaak worden herhaald.

]HOILQVWHOIXQFWLH 6WDUW

identificatie
van het

regelcircuit

PID-regelaar
ontwerp

regelaar regel-
circuit<

:

;

7865f09/1099

De «WXQ(ª-functie werkt volgens 2 verschillende processen, die elk volgens de
dynamische toestand van de gemeten waarde en de afstand t.o.v. de gewenste waarde
bij de start automatisch worden gekozen. «WXQ(ª kan vanuit een willekeurig dynamisch
verloop van de gemeten waarde worden gestart.
Als bij een activering GH� JHPHWHQ� ZDDUGH� HQ� GH� JHZHQVWH� ZDDUGH� YHU� XLW� HONDDU
liggen, dan wordt een schakellijn bepaald, waaromheen de regelgrootheid in de loop
van de zelfinstelfunctie een gedwongen schommeling uitvoert. De schakellijn wordt
zodanig vastgelegd, dat de gewenste waarde zo mogelijk niet wordt overschreden door
de gemeten waarde.

��

sprong-
responsie

��

w

x

Start

t7865d12/1099

Bij een JHULQJH�UHJHODIZLMNLQJ�tussen de gewenste en de gemeten waarde, b.v. als de
regeling gestabiliseerd is, wordt een gedwongen schommeling rond de gewenste
waarde opgewekt.

����=HOILQVWHOIXQFWLH�LQ�EHGULMI�PHW�JURWH�EHODVWLQJ

7ZHH�SURFHVVHQ
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Start ��

t

w

x

7865d13/1099

Uit de weergegeven trajectgegevens van de gedwongen schommelingen worden de
regelparameters «rt, dt, Pb.1» en een voor dit regeltraject optimale filtertijdconstante
voor de filtering van de gemeten waarde berekend.

F «WXQ(ª is alleen mogelijk in het bedrijf met grote belasting in de bedrijfswijze
«Brander modulerend».

− De thermostaatfunctie (relais 1) moet permanent actief zijn, anders wordt «WXQ(ª
afgebroken en worden er geen geoptimaliseerde regelaarparameters overgenomen.

− De reeds genoemde schommelingen van de gemeten waarde tijdens de
zelfinstelfunctie mogen de bovenste uitschakeldrempel van de thermostaatfunctie niet
overschrijden (eventueel vergroten en gewenste waarde lager instellen).

9RRUZDDUGHQ
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De optimale aanpassing van de regelaar aan het regeltraject kan door registratie van
een regelstart, bij gesloten regelkring, worden gecontroleerd. De onderstaande
schema‘s geven aanwijzingen voor mogelijke foutinstellingen en het opheffen daarvan.

In de schema’s is het gedrag van een 3e orde regeltraject voor een PID-regelaar
weergegeven. Deze methode voor het optimaliseren van de regelparameters kan echter
ook op andere regeltrajecten worden toegepast.
Een gunstige waarde voor «dt» is «rt» / 4.

©3%�WH�NOHLQª ©3%�WH�JURRWª

t

x

w

7865d17/1099
t

x

w

7865d15/1099

©UW��GWª�WH�NOHLQ ©UW��GWª�WH�JURRW

t

x

w

7865d16/1099
t

x

w

7865d14/1099

RSWLPDOH�LQVWHOOLQJ

t

x

w

7865d18/1099

����&RQWUROH�YDQ�GH�UHJHOSDUDPHWHUV



50/56 CC1B7865H 03 november 1999 Landis & Staefa Division

����:DW�LV�HU�DOV����

Aanwijzing voor het feit dat een meetwaarde niet correct wordt geregistreerd.

F De registratie van over-/onderschrijding is afhankelijk van de aangesloten
opnemer.

Õ Hoofdstuk 11.3.2 «Meetkringbewaking»

:HHUJDYH %HVFKULMYLQJ 2RU]DDN���UHJHOJHGUDJ���YHUKHOSHQ

1999
60.0

7865p08/1099

Display voor de gemeten
waarde (rood) geeft
«1999» knipperend
weer.
Display voor de
gewenste waarde geeft
de gewenste waarde
weer.

G Over- of onderschrijding van het
meetbereik op de analoge ingang 1.
De gemeten waarde wordt niet
geregistreerd en de regelaar voert een
veiligheidsuitschakeling uit.

Õ Hoofdstuk 5.3
«Veiligheidsuitschakeling»

De grenswaarde bewaking in relatie tot
de analoge ingang 1 gedraagt zich
volgens de configuratie (C113).

Q elektrische aansluiting  van de
opnemer en/of opnemer controleren

1999
tA

7865p10/1099

Als de analoge ingang 3
is geconfigureerd voor
buitentemperatuur
(C111) en de
meetwaarde wordt
opgeroepen, geeft het
display voor de gemeten
waarde (rood) 1999
knipperend weer

G Over- of onderschrijding van het
meetbereik op analoge ingang 3.
De buitentemperatuur wordt niet
geregistreerd!
De weersafhankelijke beïnvloeding van
de gewenste waarde is inactief!

Q elektrische aansluiting  van de
opnemer en/of opnemer controleren

1999
SP.E

7865p09/1099

Als de analoge ingang 2
is geconfigureerd (C111)
en de meetwaarde wordt
opgeroepen, geeft het
display voor de gemeten
waarde (rood) 1999
knipperend weer

G Over- of onderschrijding van de analoge
ingang 2.
De externe gewenste waarde wordt niet
geregistreerd.
De regelaar voert een
veiligheidsuitschakeling uit.

Õ Hoofdstuk 5.3
«Veiligheidsuitschakeling»

Q elektrische aansluiting  van de
opnemer en/of opnemer controleren

53.2
1999

7865p07/1099

Het display voor de
gemeten waarde (rood)
vertoont XXXXXX.
Het display voor de
gewenste waarde
(groen) geeft «1999»
knipperend weer.

G Over- of onderschrijding van het
meetbereik op analoge ingang 2.
De verschuiving van de gewenste waarde
wordt niet geregistreerd.
De regelaar voert een
veiligheidsuitschakeling uit.

Õ Hoofdstuk 5.3
«Veiligheidsuitschakeling»

Q elektrische aansluiting  van de
opnemer en/of opnemer controleren.

��������RS�GH�GLVSOD\�JHWDOOHQ�NQLSSHUHQ
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Voor weerstandsopnemers, thermokoppel elementen of eenheidssignalen met digitaal
filter, 2e orde (configureerbaar).

In 2- of 3-geleider schakeling

7\SH 0HHWEHUHLN

Pt100, Pt1000 -200...+850 °C
Ni100, Ni1000 DIN 43760 -60...+250 °C
Ni1000 von Landis & Staefa -50...+160 °C

/HLGLQJZHHUVWDQG: < 30 Ω

/HLGLQJFRPSHQVDWLH
Bij 3-geleider schakelingen niet vereist.
Bij aansluiting van een weerstandsopnemer in 2-geleider schakeling kan een
leidingcompensatie alleen via de offset-correctie worden uitgevoerd.

7\SH 0HHWEHUHLN

Fe-CuNi «J» -200...+1000 °C
NiCr-Ni «K» -200...+1372 °C
Cu-CuNi «T» -200...+400 °C
NiCrSi-NiSi «N» -100...+1300 °C

7HPSHUDWXXU�UHIHUHQWLHSXQW: intern

6LJQDOHQ ,QZ��ZHHUVWDQG�5L
6SDQQ�YHUOLHV�8H

DC 0...10 V Ri = 2 MΩ
DC 0...1 V Ri = 2 MΩ
DC 0...20 mA ∆Ue = < 1 V
DC 4...20 mA ∆Ue = < 1 V

Scantijd: 210 ms

Weerstandsmeting 0…1 kΩ of eenheidssignalen zonder linearisering.

Met 2-geleider aansluiting

R = 0…1 kΩ

6LJQDOHQ ,QZ��ZHHUVWDQG�5L
6SDQQ�YHUOLHV�8H

DC 0...10 V Ri = 2 MΩ
DC 0...20 mA ∆Ue = 1 V
DC 4...20 mA ∆Ue = 1 V

Scantijd: 630 ms

�����,QJDQJHQ

�������$QDORJH�LQJDQJ����JHPHWHQ�ZDDUGH

:HHUVWDQGVRSQHPHU

7KHUPRNRSSHO�HOHPHQWHQ

(HQKHLGVVLJQDOHQ

�������$QDORJH�LQJDQJ����H[WHUQH�JHZHQVWH�ZDDUGH��YHUVFKXLYLQJ�JHZHQVWH�ZDDUGH

:HHUVWDQGV
SRWHQWLRPHWHU

(HQKHLGVVLJQDOHQ
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Voor weerstandsopnemers in 2-geleider schakelingen met vaste filtertijdconstante
(21 h 18 min voor weersafhankelijke vrijgave van de gewenste waarde).

7\SH 0HHWEHUHLN

Pt1000 -200...+850 °C
Ni1000 DIN 43760 -60...+250 °C
Ni1000 von Landis & Staefa -50...+160 °C

Scantijd: 6 s

Potentiaalvrij contact voor omschakeling van de bedrijfswijze:
− brander modulerend, als het contact open is, LED aan de frontzijde brandt niet
− brander 2-traps, als het contact gesloten is, LED aan de frontzijde brandt

Potentiaalvrij contact voor de volgende functies, afhankelijk van de configuratie:
− geen functies
− verschuiving van de gewenste waarde
− omschakeling van de gewenste waarde

Standaard zijn er 4 relaisuitgangen, een analoge uitgang (optie) en een voeding voor
een meetomvormer beschikbaar.

Relaisuitgang (maker)

6FKDNHOYHUPRJHQ� AC 24…240 V, 2 A bij cosϕ > 0,6
/HYHQVGXXU�FRQWDFWHQ� > 2Â105 Schakelingen bij nominale

belasting
,QWHUQH
FRQWDFWEHYHLOLJLQJVVFKDNHOLQJ�

Varistor S07K275

2 Relaisuitgangen (maker) met gemeenschappelijke klem voor corrigerend orgaan voor
open en dicht

6FKDNHOYHUPRJHQ� AC 24…240 V, 2 A bij cosϕ > 0,6
/HYHQVGXXU�FRQWDFWHQ� > 2Â105 Schakelingen bij nominale

belasting
,QWHUQH
FRQWDFWEHYHLOLJLQJVVFKDNHOLQJ�

RC-kring, (C = 2,5 nF, R = 100 Ω)

Relaisuitgang (maker)

6FKDNHOYHUPRJHQ� AC 24…240 V, 2 A bij cosϕ > 0,6
/HYHQVGXXU�FRQWDFWHQ� > 2Â105 Schakelingen bij nominale

belasting
,QWHUQH
FRQWDFWEHYHLOLJLQJVVFKDNHOLQJ�

Varistor S07K275

�������$QDORJH�LQJDQJ���EXLWHQWHPSHUDWXXU

:HHUVWDQGVRSQHPHU

�������'LJLWDOH�LQJDQJ
©'�ª

�������'LJLWDOH�LQJDQJ
©'�ª

�����8LWJDQJHQ

�������8LWJDQJ����YULMJDYH�EUDQGHU

��������8LWJDQJ��������SXQWV�XLWJDQJ

�������8LWJDQJ����*UHQVZDDUGH�EHZDNLQJ
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Galvanisch gescheiden t.o.v. de analoge ingangen
∆U < AC 30 V , ∆U < DC 50 V

(HQKHLGVVLJQDOHQ %HODVWLQJ

DC 0…10 V (kortsluitbestendig) Belasting = > 500 Ω
DC 0…20 mA Belasting = < 500 Ω
DC 4…20 mA Belasting = < 500 Ω

1DXZNHXULJKHLG��±0,25 %, ±50 ppm / K

DC 24 V, 30 mA (kortsluitbestendig)

%DXGUDWH� 9600 Baud
3URWRFRO� MOD-Bus
$SSDUDWHQDGUHV� 1…99

Galvanische scheiding t.o.v. voedingsspanning, analoge in- en uitgangen

Õ Hoofdstuk 4.3 «Galvanische scheiding»

*HZLFKW� ca. 430 g

'DWD�EHYHLOLJLQJ� EEPROM

6SDQQLQJVYRRU]LHQLQJ� AC 100…240 V ±10 %, 48…63 Hz

2SJHQRPHQ�YHUPRJHQ� ca. 5 VA

(OHNWULVFKH�DDQVOXLWLQJ� Aan de achterkant d.m.v. schroefklemmen
(insteekbaar) onder een hoek van 45°

(OHNWULVFKH�YHLOLJKHLG� volgens EN 60730

+XLV� Inbouwdiepte 130 mm,
Kunststofhuis met achterwand, zelfdovend
Brandbaarheidsklasse: UL94 V0
Dichting tussen huis en schakelpaneel

�������8LWJDQJ����DQDORJH�XLWJDQJ��RSWLH�

�������0HHWRPYRUPHUYRHGLQJ

��������,QWHUIDFH�56������RSWLH�

�����$OJHPHQH�NDUDNWHULVWLHNHQ
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5HVROXWLH��> 15 Bit

0HHWQDXZNHXULJKHLG ,QYORHG�RPJHYLQJVWHPS�

Weerstandsopnemer:
≤ 0,05 % ≤ 50 ppm / K
Thermokoppel elementen:
≤ 0,25 % ≤ 100 ppm / K
Eenheidssignalen:
≤ 0,1 % ≤ 100 ppm / K

De waarden zijn inclusief lineariseringstoleranties.

0HHWZDDUGHJHYHU 2SQHPHUEUHXN .RUWVOXLWLQJ

Weerstandsopnemer X X
Thermokoppel elementen X -
DC 0…10 V - -
DC 0…20 mA - -
DC 4…20 mA X X

- = wordt QLHW�Kerkend

X = wordt herkend en op het display verschijnt -1999

Õ Hoofdstuk 10 10 «Wat is er als...»

7RHODDWEDUH�RPJHYLQJVWHPSHUDWXXU�
-20…+50 °C

7RHODDWEDUH�RSVODJWHPSHUDWXXU�
-40…+70 °C

.OLPDDWEHVWHQGLJKHLG�
relatieve vochtigheid  ≤ 95 % zonder condensatie

%HYHLOLJLQJVNODVVH�YROJHQV�(1�������
frontzijde IP 65
achterzijde IP 20

(OHNWURPDJQHWLVFKH�WROHUDQWLH�
volgens NAMUR-aanbeveling NE 21, EN 50 081 deel 1, EN 50 082 deel 2

�������0HHWQDXZNHXULJKHLG

�������0HHWNULQJEHZDNLQJ

�������2PJHYLQJVYRRUZDDUGHQ
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3DUDPHWHU :HHUJDYH :DDUGHEHUHLN $I�IDEULHN ,QVWHOOLQJ

Gewenste waarde 1 1.
63� SPL-SPH 0

Gewenste waarde 2 (optie) 1.
63� SPL-SPH 0

Digitale verschuiving gewenste
waarde (optie) 1.

G63 SPL-SPH 0

Buitentemperatuur (optie) W$ Õ Hoofdstuk 8.1 «&���
Ingangen»

-

Externe invoer gewenste
waarde 1.

63( SPL-SPH -

1. De instelling van de positie na de komma is van invloed op deze parameters.

3DUDPHWHU :HHUJDYH :DDUGHEHUHLN $I�IDEULHN ,QVWHOOLQJ

Grenswaarde bewaking 1. $/ -1999...+9999 Digit 0

Schakeldifferentie voor
grenswaarde bewaking 1.

+<6W 0...999,9 Digit 1

Proportionele band 1.
3E�� 0,1...999,9 Digit 10

Differentiatie tijd GW 0...9999 s 80

Integratietijd UW 0...9999 s 350

Dode band 1.
GE 0,0...999,9 Digit 1

Looptijd corrigerend orgaan WW 10...3000 s 15 s

Inschakeldrempel
Brander / trap II 1.

+ < 6 � 0,0...-199,9 Digit -5

Uitschakeldrempel trap II 1. + < 6 � 0,0... HYS3 Digit 3

Uitschakeldrempel boven 1.
+ < 6 � 0,0...999,9 Digit 5

Reactiedrempel T 0,0...999,9 0

Steilheid stooklijn + 0,0...4,0 1,0

Parallelle verschuiving 1.
3 -90...+90 0

1. De instelling van de positie na de komma is van invloed op deze parameters.

�����3URFHVJHJHYHQV

�����3DUDPHWHUQLYHDX
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3DUDPHWHU :HHUJDYH $I�IDEULHN ,QVWHOOLQJ

Analoge ingang 1, 2, en 3;
Omschakeling/verschuiving
gewenste waarde

&��� 9030

Grenswaarde bewaking,
regelaarsoort
gewenste waarde 1; vergrendeling

&��� 0010

Apparatenadres; positie na de
komma / eenheid, signaal bij
overschrijding meetbereik

&��� 0110

Begin meetbereik analoge ingang 1
1.

6&/ 0

Einde meetbereik analoge ingang 1. 6&+ 100

Begin meetbereik analoge ingang 2
1.

6&/� 0

Einde meetbereik analoge ingang 2
1.

6&+� 100

Onderste grens gewenste waarde 1. 63/ 0

Bovenste grens gewenste waarde 1. 63+ 100

Correctie gemeten waarde analoge
ingang 1 1.

2))� 0

Correctie gemeten waarde analoge
ingang 2 1.

2))� 0

Correctie gemeten waarde analoge
ingang 3 1.

2))� 0

Filtertijdconstante voor digitaal filter
analoge ingang 1

G)� 1

1. De instelling van de positie na de komma is van invloed op deze parameters.

�����&RQILJXUDWLHQLYHDX
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