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1 Om denne veiledningen 

Denne driftsveiledningen beskriver virkemåten for og betjeningen av SINGLE Basic Controller Touch 

(SBC-T) og SINGLE Basic Controller Touch Plus (SBC-Tplus). 

I motsetning til SBC-T har SBC-Tplus ekstra inn- og utganger, noe som muliggjør strømningsmåling, 

utveksling av analoge signaler samt trykkmåling. Programvaren for SBC-Tplus tilbyr parametre for 

disse ekstra inngangene. For de respektive funksjonene henvises til beskrivelsen. 

Denne driftsveiledningen omfatter det maksimale funksjonsomfanget for styringen. Deler av 

funksjonsomfanget er tilgjengelig i tempereringsapparatene som ekstrautstyr. Det faktiske 

funksjonsomfanget er definert i SINGLE-kundeoppdraget samt i den tekniske spesifikasjonen. 

Funksjonsomfanget defineres via parametre i fabrikkinnstillinger som bare er tilgjengelige for SINGLE. 

De påvirker funksjonsmåten til regulatoren, og også fremstillingen på overflaten. Menyknapper og 

parametre for ikke frigitte funksjoner blir delvis skjult, slik at det kan forekomme avvik mellom bildene i 

denne driftsveiledningen og det som vises i systemet ditt. 

Aktivering av funksjoner i ettertid er for det meste ikke mulig, ettersom komponentene som er 

nødvendige for funksjonaliteten må være innebygget i tempereringssystemet.  

Har du spørsmål, bes du henvende deg til serviceavdelingen hos SINGLE Temperiertechnik. Alle 

funksjonsomfang som er bekreftet i kundeoppdraget og i den tekniske spesifikasjonen er på plass i 

tempereringssystemet. 
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2 Overflate og betjening 

Når tempereringssystemet kobles inn med hovedbryteren, startes også SCB-T. Startprosessen varer i 

noen sekunder mens et startbilde vises.  

Når startprosessen er avsluttet viser regulatoren Prosessdataskjermen („Cockpit“).  

 

 

 

SBC-T er utstyrt med et 3,5“ berøringsdisplay. Betjeningen finner utelukkende sted via skjermen. 

Skjermen er inndelt i navigasjonslinjen i den øvre kanten (mot grå bakgrunn) og betjeningsdelen. 
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2.1 Navigeringslinjen 

Navigeringslinjen blir vist i alle menyen og ved alle driftstilstander. Den viser viktig innhold og brukes 

for hurtig navigering. 

Navigeringslinjen har følgende funksjoner: 

 

 

Symbol Betydning 

  

  

 

Hoper fra de enkelte menyene tilbake til prosessdataoversikten. 

Den aktuelle, faktiske temperaturen blir alltid vist.  

Når en sperrekode blir angitt, vises en lås (blå: Sperren deaktivert; gul: 

Sperren aktivert). 

 

Henter opp menyen Service og informasjon (se 2.3.1 Menyen Service og 

informasjon). 

 

Henter opp menyen Funksjon (se 2.3.2 Menyen Funksjoner) med 

undermenyen Ekspertparameter (se 5 Ekspertparameter).  

 

Viser alarmlisten (se 0  
 

Alarmliste). 

 

Slår tempereringssystemet inkludert SBC-T på eller av. 

Sperring mot betjening  

Det er mulig å sperre apparatet mot uønsket betjening. Det gjøres ved å angi en sperrekode under 

Ekspertparameter / grunninnstillinger (se 5.1 Grunninnstillinger). 

Aktivering av sperren:  

Dersom parameteren Sperre ikke står på Off (se kapittel 5.1) vises en blå lås i navigasjonslinjen i 

stedet for Home-symbolet.  

 

Trykk på denne for å aktivere sperren. Bekreft spørsmålet i tilleggsdialogen. 

 

Sperren blir aktivert og en gul lås vises. 

Deaktivering av sperren: 

 

Trykk på den gule låsen i navigasjonslinjen. Angi frigivningskoden.  

Når koden er riktig angitt blir sperren deaktivert. 

  



 

Oversettelse av originale instruksjoner 
Side 8/48 

 

2.2  Betjeningsdel 

I midten av betjeningsdelen vises nominell og faktisk temperatur. På apparater med 

gjennomstrømningsmåling vises dessuten gjennomstrømningsverdien.  

 

Den faktiske temperaturen er temperaturen som gjelder for reguleringen. I utleveringstilstand er dette 

temperaturen som blir registrert av reguleringssensoren. Via parameter kan man innstille at en ekstern 

sensor skal bruker for reguleringen. 

Ved å trykke på midtområdet i betjeningsdelen vises skjermen for innstillingen av nominell verdi. Det 

tillatte verdiområdet vises. Endringer må bekreftes med «Save». 

Piktogrammer til høyre og venstre for temperaturindikatoren viser hvilken tilstand systemet befinner 

seg i. 

 

Symbol Betydning 

 

Pumpen går i angitt dreieretning.  

(Pil mot høyre: Normaldrift; pil mot venstre: inversdrift, f.eks. ved 

lekkasjestoppfunksjon. 

  

Tempereringssystemet kjøler eller varmer. 

  

Systemlukkingen er åpnet eller lukket (bare for trykkvannsapparater). 

 

Grensesnittsymbol: 

Grått: Grensesnitt på plass, inaktivt 

Blått (blinkende) Grensesnitt aktivt og apparatet sender eller mottar data 

via grensesnittet 

Blått: Grensesnittdrift er slått av 

 

SBC-T går over i ekspertmodus. 
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Ekspertmodus 

I ekspertmodus vises ytterligere data. Modusen er utviklet for spesielle applikasjoner eller for service. 

Der vises blant annet signaler fra alle tilkoblede sensorer, tilstanden til flottøren, innstillingene 

«oppvarming» og «avkjøling», gjennomstrømmingen og trykket (dersom apparatet er utstyrt med 

dette), utgangene fra alle ventilene, utgangene «Pumpe» og «Forkontakt oppvarming» samt tilstanden 

til motorvernbryteren.  

Følgende illustrasjon viser et eksempel. 

 

 

 

Deler av visningen er forbundet med ekstra sensorer (f.eks. trykkmåler) eller aktuatorer (f.eks. 

systemstengeventil). Dersom dette ekstrautstyret ikke er montert, vises ikke de tilhørende verdiene. 
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2.3 Oversikt over betjeningskonseptet 

Navigeringen gjøres via Prosessdataskjermen.  

Via navigasjonslinjen kommer man til følgende undermenyer: 

• Service og informasjon  

• Funksjoner 

• Funksjoner -> Ekspertparameter 

• Alarmliste 

Via betjeningsdelen kommer man til ekspertmodus. 

Følgende illustrasjon viser sammenhengene. 

 

 

Prosessdataskjerm (Cockpit) 

 

 

Ekspertmodus 

 

Menyen Service og informasjon 

 

Menyen Funksjoner 

 

 

Alarmliste 

  

 

Undermenyen Funksjoner -> 
Ekspertparameter 

  

 

Menyene beskrives i de følgende avsnittene. 
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2.3.1 Menyen Service og informasjon 

Ved å gå til menyen Service og informasjon vises følgende informasjon på skjermen: 

• Apparatnummer  

• Driftstimer 

• Programvareversjon 

Ved service er det viktig å oppgi apparatnummeret, ettersom apparatdataene hos SINGLE er lagret 

etter apparatnummer. 

Følgende menyknapper er tilgjengelige: 

 

Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger 

Med menyknappen Tilbakestill blir apparatet tilbakestilt til utleveringstilstand. Før 

kommandoen blir utført, vises et tilleggsspørsmål som må bekreftes av brukeren.  

OBS: Parametre kunden har stilt inn går tapt ved tilbakestilling.  

 

Kontakt 

Her vises telefonnummeret og e-postadressen til servicepartneren. 

 

Vedlikehold 

Tempereringssystemet må vedlikeholdes etter et definert antall driftstimer. Av den 

grunn går en driftstimeteller baklengs. Så snart telleren har talt ned, utløses en alarm. 

Gjennomført vedlikehold kvitteres med menyknappen Vedlikehold, og 

vedlikeholdstelleren blir satt tilbake til startverdien. 

 

USB-funksjon 

En forutsetning for å bruke USB-funksjonen er at det er satt inn en vanlig USB-

minnepinne med formateringen FAT16 eller FAT32 på baksiden av SBC-T.  

 

Anvisning: På grunn av det tekniske mangfoldet kan det ikke garanteres at hver 

minnepinne fungerer. 

Følgende funksjoner kan utføres med menyknappen USB-funksjon: 

• Eksportere parametre fra SBC-T til USB-minnepinnen. 

• Importere parametre fra USB-minnepinnen til SBC-T. 
 
OBS!: Kundens innstilte parametre blir overskrevet! 

• Lagring av aktuelle prosessverdier og alarmlisten. 

Dersom minnepinnen blir stående i apparatet under driften, lagres prosessdataene 
automatisk i fastsatte tidsintervaller.   
Tidsintervallene stilles inn med parameteren Sample Time. For at prosessdataene 
skal lagres, må ikke Sample Time slås av. 

 

Ved eksportering blir rotkatalogdataene lagret på USB-minnepinnen. Filnavnet inneholder 

apparatnummeret for Single tempereringssystemet, for entydig identifisering. 
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LogAlarmXXXXXX Når minnepinnen er satt inn, blir alle alarmer skrevet til denne filen. 

LogBookXXXXXX Ved eksportering av den aktuelle alarmlisten blir meldingene skrevet i 
denne filen. 

LogPara.bin Parametersett i maskinlesbar form. Via denne filen finner kopiering av 

parametre via apparatet sted. 

LogPara Parametersett i tekstform 

LogZykXXXXXX Opptegnelse av prosessdata 

«XXXXXX» står for det sekssifrede apparatnummeret.  

 

Ved import av parametrene kan en eksportert fil leses inn. Lagringssted, navn på eller innhold i filen 

må ikke forandres, i så fall blir det ikke mulig å importere. 
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2.3.2 Menyen Funksjoner 

I menyen Funksjoner kan de viktigste og oftest brukte apparatfunksjonene stilles inn. For mange 

funksjoner finnes det ytterligere innstillinger som kan stilles inn i undermenyen Ekspertparameter (se 5 

Ekspertparameter). 

Noen funksjoner kan slås på og av. An aktivert funksjon merkes med et grønt punkt  på 

menyknappen, en deaktivert funksjon med et grått punkt . 

Følgende menyknapper er tilgjengelige: 

 

Temperaturalarm 

Med menyknappen Temperaturalarm kan grenseverdien for utløsning av en 

temperaturalarm stilles inn eller funksjonen kan slås på eller av. Den videre 

konfigureringen av parametrene skjer via Ekspertparameter / alarmer (se 0  

 

 

Alarmer). 

 

Lekkasjestoppdrift (ekstrautstyr) 

Når denne funksjonen er aktivert, snus dreieretningen for pumpen. Dermed går 

pumpen i sugedrift slik at det ikke lenger tyter vann ut fra et lekkasjested.  

Denne funksjonen er bare tilgjengelig på åpne systemer eller under 

systemstengingstemperatur. Når lekkasjestoppdrift er aktivert pumper pumpen mindre 

medium, noe som kan påvirke temperaturadministrasjonen negativt. Dessuten måler 

gjennomstrømningssensorene bare i én retning. Derfor blir 

gjennomstrømningsindikasjonen undertrykket, det utløses ingen alarmer på grunn av 

volumstrømmen. 

 

Grensesnittdrift (ekstrautstyr) 

Forutsetning for Grensesnittdrift er et passende mastersystem (f.eks. 

sprøytegodsmaskin) med egnet kabling mellom master- og tempereringssystemet. 

Når denne funksjonen er aktivert mottar apparatet kommandoen (f.eks. nominelle 

verdier, innkobling av apparatet) via et digitalt grensesnitt, og sender prosessverdier 

og alarmer tilbake.  

 

Verktøytømming (ekstrautstyr) 

En forutsetning for Verktøytømming er at systemet er blitt vellykket avkjølt, hvis ikke 

står apparatet ennå under trykk. 

Når denne funksjonen er aktivert blir tempereringssystemet og den tilkoblede 
forbrukeren tømt umiddelbart etter at systemet er slått av. Den videre 
parametreringen skjer via Ekspertparameter / apparatstyring (se 0  

Apparatstyring). 
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Pumpeetterløp 

Når denne funksjonen er aktivert blir tempereringssystemet og den tilkoblede 
forbrukeren avkjølt umiddelbart etter at systemet er slått av (bare for 
tempereringssystemer med varmeveksler). Den videre konfigureringen av 
parametrene skjer via Ekspertparameter / apparatstyring 

Apparatstyring). Du finner mer informasjon om pumpeetterløp i kapittel 3.1 Slå på og 
av, pumpeetterløp. 

 

Pumpestyring (krever ekstra utstyr) 

Når denne funksjonen er aktivert går pumpen enten med full effekt eller med redusert 

turtall. For redusert turtall finnes det flere alternativer som kan stilles inn via 

Ekspertparameter / Pumpestyring. 

 

Egenoptimering 

Egenoptimering gir egnede parametre for P-, I- og D-andelen for PID-

temperaturregulatoren. Målet er å nå den nominelle temperaturen så raskt som mulig 

ved minimale oversvingninger.  

Når egenoptimeringen startes kjøres en programrutine som lar tempereringssystemet 

kjøre i temperaturkurver i noen minutter. Det betyr at temperaturen ikke har nominell 

verdi. I denne tiden kan produksjonsmakulatur forekomme.  

Ettersom apparatet og regulatorstrekket (forbruker) er temperaturavhengige systemer 

og optimal regulatorinnstilling følgelig også er temperaturavhengig, er det fornuftig å 

foreta optimeringen ved temperaturer som også skal kjøres senere i prosessen. 

Derfor bør egenoptimeringen startes ved nominell temperatur. Under 

egenoptimeringen må ikke de ytre forholdene endres, og forstyrrelsene må holdes 

lave.  

Selvoptimaliseringen stopper opp så snart det går en alarm, eller hvis grenseverdien 
for den interne kontrolltemperaturen overskrides med aktiv kaskaderegulering og 
oppvarmingen slås av som et resultat (se kapittel "5.3 Kaskaderegulering dT"). Det er 
derfor nødvendig å deaktivere kaskadereguleringen før du starter selvoptimalisering.  

Da det ikke kan utelukkes at det kan oppstå temperaturoversvingninger eller -

undersvingninger under egenoptimeringsrutinen, skal egenoptimeringen startes ved 

maksimalt 10 K under maksimumstemperaturen eller 20 K over 

minimumstemperaturen i apparat og forbruker. 

Etter optimeringen vises et dialogvindu med teksten «Start egenoptimering». Bekreft 

med «Utfør» eller avbryt med «Avbryt».  

Egenoptimeringen startes når «Utfør» er valgt. Så lenge egenoptimeringen kjører 

vises et vindu med statusinformasjon og mulighet for å avbryte prosessen når som 

helst. Under kjøringen er ingen ytterligere betjening mulig. 

Hvis «Avbryt» velges, viser SBC-T prosessdataskjermen. 

Egenoptimeringen fører til konservative verdier ute oversvingninger. Dersom man 

ønsker en raskere temperaturregulering, kan Xp-verdien reduseres trinnvist til ønsket 

resultat.  
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Ekspertparameter 

Via denne menyknappen kommer man i undermenyen Ekspertparameter, der man 

kan stille inn ytterligere parametre. 

Disse parametrene er innstilt med fornuftige verdier fra fabrikken, og skal som regel 

ikke endres. Du finner flere opplysninger om Ekspertparametre i kapittel 5 

Ekspertparameter. 
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2.3.3 Alarmliste 

I denne skjermen vises alarmer. 

 

 

 

Alarmer utløses når det foreligger en funksjonsfeil på apparatet, f.eks. ikke tilstrekkelig fylling eller en 

utløst motorvernbryter. Når en alarm er utløst, vises dette i navigasjonslinjen med en gul eller rød 

indikasjon.  

En gul indikasjon betyr «Advarsel», og viser til en mindre alvorlig feil, apparatet går videre.  

En rød indikasjon betyr «Alarm», og medfører en reaksjon. Avhengig av feilens alvorlighetsgrad blir 

enten hele apparatet slått av, eller bare oppvarmingen. Ved kuldeapparater kan kompressoren bli slått 

av. Dessuten vises en rød bjelke med en kort beskrivelse av alarmen i cockpiten. 

Den siste alarmen vises øverst i alarmlisten. Følgende informasjon blir vist: 

• Dato og klokkeslett da alarmen ble utløst: 

• Feilkode 

• Feiltekst/kort beskrivelse  

Trykk på  for å kvittere en alarm. Hvis årsaken til alarmen ikke er rettet, utløses alarmen på nytt.  

Trykk på  for å bla nedover i alarmlisten dersom det er flere alarmer enn det som kan vises på 

skjermen. 

Trykk på  overfor bla-linjen for å slette hele alarmlisten. Dersom en USB-minnepinne er satt inn blir 

alarmene lagret på denne minnepinnen, også om alarmlisten blir slettet på regulatoren. 
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3 Drift av tempereringssystemet 

3.1 Slå på og av, pumpeetterløp 

Når tilførselsstrømmen slås på og tempereringssystemet kobles inn med hovedbryteren, startes også 

SCB-T. Startprosessen varer i noen sekunder. 

Gjeninnkobling når tilførselsstrømmen har vært brutt 

Dersom det er brudd i tilførselsstrømmen eller hovedbryteren har vært slått av går styringen tilbake til 

tilstanden «driftsklar» når strømmen kommer tilbake eller hovedbryteren slås på igjen. I omgivelser 

med hyppige forstyrrelser av tilførselsstrømmen kan det være ønskelig at tempereringssystemet 

starter automatisk umiddelbart når strømmen kommer tilbake.  

For å gjøre dette må parameteren Gjeninnkoblingssperre settes til «av»  (i Ekspertparameter / 

apparatstyring). Systemet starter automatisk når tilførselsstrømmen kommer tilbake. 

Fylling 

Still parameteren Fylling på Automatisk (i Ekspertparameter / apparatstyring) for at 

tempereringssystemet skal begynne automatisk med fylling når det slås på, dersom det er tomt. 

Så snart et tilstrekkelig fyllingsnivå er nådd, starter pumpen, og systemet reguleres til innstilt nominell 

temperatur. 

Slå på og av via signalkontakt 

Som ekstrautstyr kan systemet slås på og av med en signalkontakt. For å gjøre dette, må apparatet 

først være slått på manuelt. Denne kontakten kan brukes av kunden (se 7 Portforbindelse). I 

grensesnittdrift kan systemet slås på for hånd eller via en innnkoblingskommando.  

Alarmliste 

Dersom systemet ikke lar seg slå på, må du kontrollere i alarmlisten om det foreligger en feil (f.eks. feil 

i strømforsyningen, utløst motorvernbryter) Vær klar over at det kan vare inntil 10 sekunder før en 

alarm vises. 

Slå av og pumpeetterløp 

Avhengig av innstilling (i Funksjoner / Pumpeetterløp, se 2.3.2 Menyen Funksjoner) blir ikke apparatet 

slått av direkte, men gjennomgår en avkjølingsprosess (pumpeetterløp) og / eller tømming.  

Dersom tempereringssystemet ikke er utstyrt med en varmeveksler (ekstrautstyr)) finner avkjøling av 

funksjonen pumpeetterløp bare sted via varmetap. Ettersom pumpen bringer ekstra energi inn i 

kretsløpet, kan temperaturen pendle inn i verdier som ligger over utkoblingstemperaturen. Systemet 

slår seg ikke lenger av automatisk. 

Tømming 

Etter avkjøling slår systemet seg av, eller tømmer forbrukeren dersom Verktøytømming (se 2.3.2 

Menyen Funksjoner) er valgt. For å beskytte apparatet og kjølevannsledningene er tømming uten 

foregående avkjøling ikke mulig. Dersom parameteren Pumpeetterløp er «av», avkjøler apparatet til 

60 °C, som er fastinnstilt, før tømming. 
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3.2 Slå på og av via ekstern kontakt / gjeninnkoblingssperre 

 

Tempereringssystemet kan også slås på og av eksternt. Her er to muligheter tilgjengelige: 

Slå på og av via ekstern kontakt  

Forutsetning: I fabrikkinnstillingene må styringen være innstilt på Ekstern på/av; dette er ikke mulig 

dersom inngangen er belagt med omkobling til 2. nominellverdi. 

På et tilkoblingskort har styringen en inngang som kobler apparatet på eller av via en ekstern, 

potensialfri kontakt. I utleveringstilstand er kontakten satt på «High» (24 V likestrøm). For drift må 

inngangen «På/av» stå på «1», og apparatet må slå på manuelt. Dersom inngangen «På/av» settes 

på «0» (0 V) blir apparatet slått av. Dersom inngangen blir satt på «1» igjen, slås apparatet på igjen. 

Ekstern på/av fungerer helt til apparatet slås av manuelt. Det er alltid mulig å slå apparatet av på 

displayet. 

Slå på og av via grensesnitt 

Forutsetning: Drift via grensesnitt må være frigitt. 

Ulike grensesnitt tillater kobling på og av. Du finner mer informasjon om grensesnittdrift i 

Ekspertparameter / kommunikasjon (se 5.5 Kommunikasjon). 

 

 

Parameteren Pumpeetterløp (på/av) og Utkoblingstemperatur (på) har effekt på begge mulighetene. 

Dersom apparatet slås av eksternt, kjøles det ned til utkoblingstemperatur dersom parameteren 

Pumpeetterløp er slått på. 
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3.3 Fylling av anlegget 

Fyllingen overvåkes og styres av en magnetflottør. Bryterkontaktene på magnetflottøren er som regel 

konstruert som lukkerkontakter ved stigende nivå. 

Vannsystemer: Ved automatisk fylling åpnes fylleventilen i tempereringssystemet til kontakten «full» 

utløses. Dette skjer først når apparatet er slått på. 

Oljesystemer: Oljesystemene er som regel utstyrt med manuell fylling. De skal bare fylles til minimal-

kontakt. Dersom nivået «fullt» nås, utløser systemet alarmen «overfylt», og oppvarmingen slås av. 

I alle tilfelle utløses en alarm dersom nivået «tomt» blir underskredet. For å beskytte pumpen, blir den 

slått av. 

Dersom systemet slås på i tom tilstand, utløses ingen alarm. Tempereringssystemet må fylles eller 

fylles automatisk dersom parameteren Fylling står på automatisk. En alarm utløses først dersom 

systemet var tilstrekkelig fylt én gang, og tom-kontakten deretter ble underskredet. 

Dersom systemet fylles lenger enn det som er angitt over parameteren Fyllingsovervåking uten 

avbrudd, må man gå ut fra et det foreligger en større lekkasje. Systemet stopper fyllingen og utløser 

en alarm. 

For overvåking av mindre lekkasjer, har systemet en såkalt aquatimer. Med denne teller systemet 

fyllingsprosessene under drift. Dersom antall fyllinger overskrides, utløses også en alarm. Ved den 

innledende fyllingsprosessen blir aquatimeren satt ut av drift i den tiden som er angitt under «Starttid 

aquatimer». Starttid aquatimer og antall fyllinger blir stilt inn i Ekspertparameter under apparatstyring. 
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3.4 Systemlukking (bare trykkvannsapparater) 

For at tempereringssystemer med vann skal kunne drives ved en temperatur over 90 °C, må systemet 

være trykkoverlagret. Dette oppnås ved at en ventil som lukker vannkretsløpet til atmosfæren er 

montert i systemet. Dermed er det mulig at det kan bygges opp et trykk som forhindrer at vannet 

fordamper.  

Dette lukkingen finner sted ved såkalt systemlukkingstemperatur, som stilles inn med parameteren 

Systemlukkingstemperatur  i Ekspertparameter / parameter for temperaturregulering og offset for 

sensor). 

Ved systemstart av styringen holdes denne ventilen lukket. Også i utkoblet tilstand er ventilen stengt, 

med unntak av direkte og i kort tid for lufting etter tømming. 

Systemlukkingstemperaturen er også en viktig parameter for lekkasjestoppfunksjonen, ettersom 

denne av fysiske grunner ikke er tilgjengelig i trykkoverlagret område.  

 

 

3.5 Gjennomstrømningsmåling 

Dersom tempereringssystemet er utstyrt med regulatorvarianten SBC-Tplus samt en 

gjennomstrømningssensor, viser styringen vanngjennomstrømningen. Av fysiske grunner kan 

verdiene først vises fra ca. 10 % av maksimal gjennomstrømming. I området under dette bør ikke 

tempereringssystemet drives, ettersom en minimumsgjennomstrømning er nødvendig for en fornuftig 

energioverføring og temperaturkontroll.  

Minimumsmengden kan stilles inn via parameter (se 0  
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Alarmer). Ved underskridelse utløses en alarm.  

Ettersom gjennomstrømningsmålingen av fysiske grunner bare fungerer i én retning, blir både 

visningen og alarmeringen undertrykket dersom apparatet drives i motsatt retning under 

lekkasjestoppdrift. 
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4 Temperaturregulering 

Regulerings og styreenheten kan håndtere forskjellige driftstilstander. Systemet regulerer 

temperaturen til en ønsket nominell verdi, men bare i regulær drift. I andre driftstilstander, som f.eks. 

ved tømming, står reguleringsutgangene på «null». Via reguleringsparametre får man dermed en 

rekke muligheter til å påvirke den konkrete reguleringsoppførselen. Disse parametrene beskrives i 

kapittelet Ekspertparametre, ved reguleringsparametrene. 

Beskrivelsen av reguleringsoppførselen er inndelt i følgende segmenter: 

 

 

 

 

 

Deretter kan man velge mellom forskjellige innganger, f.eks. ulike temperatursensorer. Likeledes 

finnes det flere nominelle verdier, faste, variable (rampe) og eksternt angitt (analoge eller via 

grensesnitt). 

Reguleringen bestemmer pådrag utfra inngangssignalene og parametrene. 

Påvirkning fra driftstilstander og alarmer korrigerer pådraget ved behov. F.eks. blir reguleringsgraden 

«oppvarming» satt til «null» ved en filmtemperaturalarm. 

Utgangen beskriver styringen av de ulike utgangene for styring av innstillingsledd som f.eks. ventiler. 

  

Valg av 

faktisk verdi 

og nominell 

verdi 

Regulering 
Påvirkning 

fra 

driftstilstande

r og alarmer 

Utgang 
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4.1 Reguleringssensor 

I standardtilfelle leverer reguleringssensoren den temperaturverdien som skal brukes ved 

reguleringen. 

Dersom parameteren Ekstern sensor (i Ekspertparameter / Apparatstyring) står på «ekstern», brukes 

temperatursignalet fra den eksterne sensoren ved reguleringen. Dersom det ikke foreligger noe 

sensorsignal (f.eks. sensoren er ikke tilkoblet, eller er defekt) faller reguleringen tilbake til 

reguleringssensoren og det utløses en alarm. 

 

4.2 Nominellverdier for temperaturreguleringen 

I standardtilfelle brukes parameteren Nominellverdi for reguleringen. Angivelsen av nominellverdien 

begrenses av parameteren Nedre/øvre nominellverdibegrensning.  

Andre innstillingen kan imidlertid overstyre nominellverdien. Her gjelder følgende prioritering: 

Prioritet 1 (grensesnittdrift) 

Dersom grensesnittdrift er aktivert, brukes den formidlede verdien for reguleringen. Dette overstyrer 

alle andre nominellverdiangivelser. 

Dersom grensesnittdrift er slått av, gjelder følgende: 

Prioritet 2 (faste verdier):  

Den parametrerte nominellverdien brukes. En alternativ nominellverdi, angitt i parameteren 

Nominellverdiutvalg, brukes. 

Prioritet 3a:  

Dersom parameteren Nominellverdiutvalg står i «Nominellverdi 2» eller Inngang 2. nominellverdi aktiv 

på «1», da brukes «2. nominellverdi» for reguleringen. 

Prioritet 3b:  

Ved SBC-Tplus: Dersom parameteren Nominellverdiutvalg står på «Ekstern nominellverdi» blir 

inngangssignalet fra den eksterne nominellverdiinngangen bruk for reguleringen. 

 

Hvis ikke blir parameteren Nominellverdi brukt for reguleringen. Dersom den formidlede 

nominellverdien støter mot parameteren Nedre/øvre nominellverdibegrensning brukes den nedre eller 

øvre nominellverdibegrensningen for reguleringen, og det utløses en alarm. 
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4.3 Temperaturregulering 

Temperaturregulatoren er en PID-regulator, eller i forbindelse med kuldeaggregat, en 

topunktsregulator. Parameteren for innstilling finnes under Ekspertparameter ved 

temperaturreguleringen. 

For å unngå sterke oversvingninger ved en temperaturregulering med ekstern sensor som har lange 

dødtider på grunn av en ugunstig plassering, er kaskaderegulering implementert. Dødtid er den tiden 

det tar fra en endring av pådraget (f.eks. åpning av en kjøleventil) til effekten av denne endringen 

registreres av sensoren.  

Dersom temperaturen avviker mer enn den verdien som er innstilt i Kaskaderegulering dT, blir 

oppvarmingen eller avkjølingen begrenset. Dermed får reguleringsstrekningen tid til at 

temperaturendringen skal ankomme før pådraget økes. Dermed har det totale systemet mindre 

tilbøyelighet til oversvingninger.  

 

4.3.1 Reguleringsoppførsel PID: 

For regulatoren brukes verdiene som er kjent fra reguleringsteknikken. 

Alle reguleringsparametre kan stilles inn atskilt for oppvarming og avkjøling. 

For oppvarming og avkjøling genereres respektivt et innstillingssignal som utelukker samtidig 

oppvarming og avkjøling. Oppvarmingen realiseres alltid som PID-regulator, avkjølingen enten som 

PID- eller topunktsregulator, fremfor alt for apparater med aktiv kompressorkjøling. 

 

 

4.3.2 Reguleringsoppførsel topunktsregulator 

Her dreier det seg om en klassisk topunktsregulator med hysterese. Hysteresen kan stilles inn separat 

under eller over nominellverdien. Topunktsregulatoren virker bare via kjølerutgangen. Varmeutgangen 

forblir i PID-karakteristikk. 
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5 Ekspertparameter 

Ekspertparametrene er sortert i 6 temaer: 

 

 

 

Grunninnstillinger 

 

Apparatstyring 

 

 

Temperaturregulering 

 

Alarmer 

 

Kommunikasjon 

 

Pumpestyring 

 

Disse forklares i det følgende. 
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5.1 Grunninnstillinger 

Via menyknappen kan due foreta Grunninnstillinger. 

 

 

 

Følgende innstillinger kan foretas: 

Språk 

Velg ønsket språk. 

Målenheter 

Velg mellom Celsius (°C) og Fahrenheit (°F) som temperaturenhet.  

Ved °C kan man velge om den viste temperaturverdien skal angis med hele tall eller også med 
desimaler. 

Sperring mot betjening 

Angi en firesifret sperrekode. I tillegg kan du velge om alle angivelser skal sperres eller om det 
fortsatt skal være mulig å justere nominellverdien. Av sikkerhetsgrunner er det alltid mulig å slå på 
og av. 

Dersom parameteren Sperre ikke står på Off (se kapittel 5.1) vises en blå lås øverst til venstre i 
navigasjonslinjen (se 2.1 Navigeringslinjen). 

For at sperren skal være effektiv, må de aktiveres. 

Aktivering av sperren:  
 
Trykk på det blå symbolet (blå lås) for å aktivere sperren. Bekreft spørsmålet i tilleggsdialogen. 
 
Sperren blir aktivert og en gul lås vises. 

Deaktivering av sperren: 
 
Trykk på den gule låsen i navigasjonslinjen. Angi frigivningskoden. Når koden er riktig angitt blir 
sperren deaktivert. 

Anvisning: Dersom koden går tapt med sperren er aktivert, må du henvende deg til SINGE Service 
for å få en frigivelsesnummer. For dette trengs det sekssifrede apparatnummeret. 
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Fabrikktilgang (bare for SINGE Servicemedarbeidere) 

 

Trykkenhet (bare ved ekstrautstyret Trykksensor) 

Velg enhet, bar eller psi, for trykket. 

Når beregningen av trykket er slått av (ekstrautstyr), er ikke denne valgmuligheten/menyknappen 
tilgjengelig. I så fall vises ikke de aktuelle indikatorene, og ingen alarmer blir generert. 

 

Enhet for gjennomstrømningsmengde (bare ved ekstrautstyret Trykksensor) 

Velg enhet for gjennomstrømningsmengden, l/min, m3/h eller gal/min.  

Når beregningen av gjennomstrømningsmengden er slått av (ekstrautstyr), er ikke denne 
valgmuligheten/menyknappen tilgjengelig. I så fall vises ikke de aktuelle indikatorene, og ingen 
alarmer blir generert. 

 

Fastvareoppdatering 

For å foreta en programvareoppdatering, trykker du på «Start oppdatering» og «Save». Du finner 
opplysninger om dette i kapittel 6 Programvareoppdatering. 
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5.2 Apparatstyring 

Via menyknappen  kan du foreta innstillinger for styring av apparatlogikken.  

 

 

 

Følgende innstillinger kan foretas: 

Manuell/automatisk fylling 

Med denne parameteren defineres det om fyllingen av apparatet skal gjøres manuelt eller 
automatisk (se 3.1 Slå på og av, pumpeetterløp).  

For manuell eller automatisk fylling må hydraulikken være forberedt. Detaljer om dette fremgår av 
den tekniske spesifikasjonen eller ordrebekreftelsen. 

Indirekte kjøling / direkte kjøling 

Når alternativet er hydraulisk på plass i systemet, kan kjølingen omkobles til direkte kjøling. Det 
rukes til å øke kjøleeffekten i området med lavere temperaturer.  

Ved indirekte kjøling av tempereringsapparatet ledes kjølevannet gjennom en varmeveksler. I 
innløpet til kjølevannskretsløpet er det montert en magnetventil som styres av 
temperaturregulatoren. 

Ved direkte kjøling mates kjølevannet direkte inn i varmekretsløpet. Reguleringsutgangen 
«Kjøling» virker direkte på utgangen «Fylling», og styrer dermed fylleventilen. Ved direkte kjøling 
må aquatimeren slås av. 

Ettersom denne omkoblingen til direkte kjøling også kan brukes på trykkoverlagrede 
tempereringsapparater (temperaturer inntil 200 °C), må i så følgende randbetingelse overholdes:  
Systemstengeventilen må ha åpnet for direkte kjøling slik at det varme vannet kan strømme via 
systemstengeventilen og inn i kjølevannsavløpet. Dvs. at direkte kjøling bare er mulig inntil 
systemstengingstemperatur. 

Utkoblingstemperatur for pumpeetterløpet  

Denne parameteren definerer hvilken temperatur det skal avkjøles til ved pumpeetterløp. 
Uavhengig av denne parameteren avkjøles det uansett ned til systemlukkingstemperatur, slik at 
systemet uansett blir trykkløst.  
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Tømmetid 

Denne parameteren definerer varigheten av tømmingen dersom Verktøytømming er valgt se 2.3.2 
Menyen Funksjoner). 

Valg av nominellverdi 

Denne parameteren definerer hvilken nominellverdi som skal brukes. Standardmessig blir det 
regulert til innstilt nominellverdi, men det er mulig å regulere til en alternativ verdi (nominellverdi 2).  

I variant SBC-Tplus kan man i tillegg legge til en analog nominellverdi (0 - 10 V, 4 mA – 20 mA). 

Starttid og sykluser for aquatimer. 

Denne funksjonen brukes til lekkasjeovervåking ( se 3.3 Fylling av anlegget). Aquatimeren 
begynner etter starttiden å telle fyllingssyklusene i løpet av en time. Dersom verdien som er stilt inn 
under Sykluser blir overskredet, utløser systemet en alarm.  

Fyllingsovervåking 

Denne parameteren definerer varigheten av fyllingen. Dersom tidsrommet som er angitt her blir 
overskredet, slås systemet av, ettersom det tyder på at det foreligger en større lekkasje eller at 
tilstrømmingen ikke blir opprettholdt. Systemet utløser en alarm.  

OBS: På apparater med direktekjøling utløses ikke alarmen. 

Gjeninnkoblingssperre 

Denne parameteren definerer om apparatet skal starte oppe automatisk når driftspenningen slås 
på. I så fall må gjeninnkoblingssperren stå på «Av». 

Samplingstid 

Denne parameteren definerer en tidsavstand mellom hver gang systemet skal lagre et prosessdata-
datasett. Datasettet omfatter bl.a. driftstilstanden, de viktigste temperaturverdiene, 
gjennomstrømningsmengde og aktuell temperatur.  

For automatisk registrering må en USB-minnepinne være satt inn og samplingstiden må ikke stå på 
OFF. Når en tid er innstilt for samplingstiden, forsøker system å skrive data. Dersom det ikke er satt 
inn noen minnepinne, utløser systemet en feilmelding. 

Anvisning: På grunn av det tekniske mangfoldet kan det ikke garanteres at hver minnepinne 
fungerer. Kontroller derfor at USB-minnepinnen blir gjenkjent av tempereringssystemet.  

Ekstern sensor 

Denne parameteren avgjør hvorvidt temperatursignalet fra den eksterne sensoren skal brukes til 
reguleringen. I så fall må parameteren stå på «Ekstern». Du finer mer informasjon i kapittel 4 
Temperaturregulering. 
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5.3 Parameter for temperaturreguleringen og offset for sensor 

Via menyknappen  kan man stille inn parametre som påvirker temperaturregulatoroppførselen. 

  

 

 

Nominellverdi 2 

Med denne parameteren kan du definere en alternativ nominellverdi. Med parameteren Valg an 
nominellverdi kan det kobles om til denne andre nominellverdien, alternativt via kontakten koble om 
mellom den normale og den alternative nominellverdien.  

Begrensning av innstillingsgrad oppvarming/avkjøling 

Med denne parameteren kan innstillingsgraden og dermed den effektive effekten begrenses mellom 
0 og 100 %. Det fører til en tilsvarende langsommere oppvarming eller avkjøling. En begrensning 
kan være fornuftig dersom forbrukeren ikke tåler en for rask oppvarming eller avkjøling. 

Reguleringsparameter XP, TV og TN 

Parametrene XP, TV og TN påvirker den konkrete regulatoroppførselen. Ettersom det kan foreligge 
ulike effekter for avkjøling og oppvarming i tempereringssystemet, kan parametrene stilles inn 
enkeltvis. 

Andelen XP er en forsterkningsfaktor. Dersom systemet har en tendens til overstyring eller 
oversvingninger, bør parameteren økes. Dersom systemet varmer opp for langsomt med 
innstillingsgrader under 100 %, kan parameteren reduseres. 

Andelen TN er den integrale andelen. Den er nødvendig for å regulere systemet til nominellverdien, 
noe som ikke kan gjøres av XP-andelen alene. Dersom systemet har en tendens til 
oversvingninger, kan parameteren økes. Dersom det er et relativt langt reguleringsavvik til tross for 
at innstillingsgraden 100 % ennå ikke er nådd, kan parameteren reduseres.  

TV-andelen er den differensielle andelen. Den er nødvendig hvis det oppstår forstyrrelser og den 
faktiske temperaturen derfor ligger langt unna den nominelle temperaturen. Da virker TV-andelen 
med en tilsvarende andel mot endringen. Dersom temperaturen avviker for sterkt og 
innstillingsgraden ennå ikke har nådd 100 %, kan TV-andelen økes. 
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Innkoble koblingshysterese / slå av kjølingen 

På apparater med kompressorkjøling blir kompressoren slått på ved temperaturen Slå på hysterese, 
ev. blir kjølingen slått av ved Slå av hysterese. Verdiene angis som differanse til nominellverdien. 

Eksempel: Nominellverdi 25°; innkobling ved 26° og utkobling ved 23°. Da skal man parametrere  

Slå på hysterese kjøling: 1K 

Slå av hysterese kjøling: 2K 

Ikke varm opp dødområdet  

Denne parameteren definerer en dødsone og rundt nominellverdien. Dersom systemet drives ved 
svært små innstillingsgrader, kan det hende at det blir avvekslende avkjølt og oppvarmet. For å 
unngå dette, kan man definere områder der det verken skal avkjøles eller oppvarmes. 

Oppvarme/avkjøle koblingssyklustid 

Den prosentvise innstillingsgraden blir omregnet til et binært på-/av-forhold for oppvarming og 
kjøleventil. En innstillingsgrad på 70 % betyr at et innstillingsledd er 70 % på og 30 % av. 

Syklusen «På/av» er dermed alltid like lang, og like lang som innstillingen av parameteren 
«Koblingssyklustid». For å skåne komponentene bør tiden velges så lang som mulig, men uten at 
koblingsregistreringen blir synlig i temperaturen. 

Nedre/øvre nominellverdibegrensning 

Denne parameteren definerer en nedre og øvre nominellverdibegrensning.  

Angivelse av nominellverdi er bare mulig i området mellom nedre og øvre 
nominellverdibegrensning. Dersom nominellverdier angis utenfor disse grensene eller angis 
gjennom eksterne kilder (analoge nominellverdiangivelser eller grensesnitt) blir angivelsene 
begrenset til minimums- eller maksimumsverdiene som er angitt her.  

Systemstengingstemperatur 

Trykkoverlagrede apparater er åpne under disse verdiene, for å opprettholde utlufting av hele den 
hydrauliske kretsløpet. Dersom systemstengingstemperaturen nås, lukkes systemet mot 
atmosfæren og kan bygge opp trykk. Over systemstengingstemperaturen kan hele systemet samt 
slanger og forbrukere som er tilkoblet systemet stå under trykk.  

Stigende/fallende nominellverdirampe 

Dersom forbrukeren er følsom mot raske temperaturendringer, kan øknings- eller 
reduksjonshastigheten reduseres med Stigende/fallende nominellverdirampe. Verdien angis i K/min 

Offset temperaturfølersensor (intern, film, retur eller ekstern) 

Med offset kan man kompensere for måleverdifeil, f.eks. pga. aldringsprosesser eller lange 
forbindelsesledningen til den eksterne sensoren. Via denne funksjonen kan man også kalibrere 
apparatet med en referansegiver. 

Analogverdiangivelse 4...20 mA eller 0...10 V (bare SBC-Tplus) 

Med denne parameteren kalibreres faktiskverdiutgangen eller nominellverdiangivelsen. Disse 
verdiene overføres enten med 4..20 mA eller med 0 til 10-V-signal. 
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Temperatur ved 0 V, 4 mA eller 10 V, 20 mA (bare SBC-Tplus) 

Med denne parameteren kalibreres den analoge faktiskverdiutgangen eller nominellverdiangivelsen. 
Med parameteren Temperatur ved 0 V, 4 mA blir den nedre grensen av måleområdet overført, med 
parameteren Temperatur ved 10 V, 20 mA blir den øvre grensen overført.  

Eksempel: Måleområdet skal være fra 50 °C til 120 °C. Da må «50 °C» angis for parameteren 
Temperatur ved 0 V / 4 mA, og «120 °C» angis for parameteren Temperatur ved 10 V / 20 mA. 

blir en alarm utløst. 

Kaskaderegulering dT (bare i forbindelse med ekstrautstyret ekstern temperatursensortilkobling) 

Kaskaderegulering trengs i forbindelse med eksterne sensorer for å unngå temperatursvingninger. 
Dersom sensoren er plassert for langt unna tempereringsmediet, kan det forekomme 
tidsforsinkelser mellom apparatets reaksjon og målingen av disse forandringene fra sensorens side 
(dødtid). Da er det fare for at regulatoren kan regulere for sterkt, og hele systemet utsettes for 
temperatursvingninger. 

For å unngå dette, slår regulatoren oppvarmingen av dersom reguleringstemperaturen overskrider 
en verdi større enn nominellverdien pluss dT for kaskadereguleringen.  

Eksempel: Nominelltemperatur 150 °C, dT 10 K.  
 
Systemet slår av oppvarmingen når 160 °C når på reguleringssensoren, også om den eksterne 
sensoren viser lavere verdier. 

Systematikken fungerer på samme måte i det kalde området, dvs. avkjølingen blir slått av dersom 
reguleringstemperaturen når en verdi mindre enn nominellverdien minus dT på 
kaskadereguleringen. 

Dermed får systemet tid til at endringene også ankommer til den eksterne sensoren. Systemet 
overstyrer deretter ikke mer, men varmer/kjøler i tråd med endringene hos den eksterne sensoren. 
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5.4 Alarmer  

Via menyknappen  kan man stille inn alarmer. 

 

De fleste alarmene utløses ikke umiddelbart etter at feiltilstanden er registrert, men først etter 10 

sekunder. Dermed unngås feilalarmer som muligvis kunne ha ført til at systemet ble slått av. 

Konfigurasjon av temperaturalarm 

Denne funksjonen gjelder temperaturalarmen. Der er flere ulike måter en temperaturalarm kan 
utløses på: Den tilhørende temperaturparameteren blir innstilt under Apparatparametrering (se 
2.3.2 Menyen Funksjoner). 

Følgende verdier kan fastlegges: 

• Signalverdi 
 
Verdien som angis her blir lagt til nominellverdien. Dersom den faktiske temperaturen når 
denne totalverdien, utløses en alarm. 

• Grenseverdi 
 
Verdien som angis her er en absolutt verdi. Når denne overskrides, utløses en alarm. 

• Komparator 
 
Verdien som angis her angir et arbeidsområdet rundt nominellverdien, såvel nedover som 
oppover. Dersom dette arbeidsområdet overskrides oppover eller underskrides nedover, 
utløses en alarm. 

• Komparator med beredskap 
 
Denne modusen er tilsvarende med komparatormodusen. Riktignok blir utløsning av en 
alarm deaktivert. Først når den faktiske temperaturen har nådd arbeidsområdet i 
komparatoren, blir deaktiveringen opphevet. Dvs. først deretter blir det utløst en alarm 
dersom den faktiske temperaturen ligger utenfor arbeidsområdet. 

Dersom nominellverdien blir justert, blir advarselen deaktivert igjen til temperaturen i det nye 
arbeidsområdet igjen har nådd verdien for komparatoren. 

Alarmen «Filmtemperatur» 

En filmtemperaturføler som overvåker oppvarmingstemperaturen separat er montert inn i 
apparatet. Ved aktivert alarm og overskridelse av alarmverdiene blir oppvarmingen slått av, i 
tillegg til at alarmen utløses. 
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Alarmen «Minimumsgjennomstrømning» (bare på SBC-Tplus med 
gjennomstrømningsmåling) 

Hvis denne verdien blir underskredet, utløses en alarm. Systemet trenger en 
minimumsgjennomstrømning for å smøre pumpen og borttransportere varmen fra 
varmeelementet. Også en ren temperaturregulering trenger en minimumsgjennomstrømning. 
Alarmverdien som er lagt inn her bør ikke endres av brukeren.  

I motsetning til minimum gjennomstrømming, dreier det seg her om apparatsikkerheten. 

Ved lekkasjestoppdrift, som er ekstrautstyr for mange apparater, strømmer mediet gjennom 
gjennomstrømningssensoren i omvendt retning. Her finner prinsipielt ingen måling sted. Dermed 
utløses heller ingen alarmer. 

Alarmen «Nedre gjennomstrømningsverdi» (bare på SBC-Tplus med 
gjennomstrømningsmåling) 

Ved underskridelse eller overskridelse utløses en alarm. Disse verdiene brukes også for 
skalering av visningen i cockpiten. I motsetning til minimumsgjennomstrømning skal denne 
parameteren sikre gjennomstrømningsmengden som trengs av prosessen.  

Alarmen «Trykk høyt» (bare på SBC-Tplus med gjennomstrømningsmåling) 

Dersom det målte trykket ligger over parameteren Trykk høyt utløses en alarm. 

Alarmen «Delta T» (bare med ekstrautstyret Returløpsensor) 

Dersom temperaturforskjellen mellom fremløp og returløp er større enn Delta T, utløses en 
alarm.  

Alarmen «Returløptemperatur»(bare med ekstrautstyret Returløpsensor) 

Når denne verdien overskrides i returløpsensoren, utløses en alarm. 
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5.5 Kommunikasjon 

Via menyknappen  kan man stille inn detaljer om kommunikasjonen, f.eks. hvilken protokoll som 

skal anvendes. Innstillingen må harmonere med innstillingene for mastersystemet.  

Hvis systemet er utstyrt med et grensesnitt og en protokoll er valgt, sender SBC-T prosessdata 

(temperaturer, alarmtilstander o.a.).  

I løpende grensesnittdrift vises en «R» for fjerndrift (remote-drift) i På/av-bryteren.  

Dersom tempereringssystemet ikke har grensesnitt, kan det utstyres i ettertid med et 20 mA TTY-

grensesnitt med ulike protokoller, ved å aktivere en (betalt) frikoblingskode. Henvend deg til SINGE 

Service for dette. 

I tillegg til de spesifiserte grensesnittene finnes det SINGLE-spesifikke protokoller. 

Protokollbeskrivelsen kan fås fra SINGE. 

 

5.6 Pumpestyring (bare med ekstrautstyret Frekvensomformer) 

Denne funksjonen er tilgjengelig når ekstrautstyret Frekvensomformer er montert i 

tempereringssystemet. Pumpestyringen styrer pumpeturtallet, f.eks. for å få energioptimert drift. 

Via menyknappen  kommer du til området der parameteren skal stilles inn. 

Via den analoge inngangen «Pumpestyring» styres en frekvensomformer som påvirker pumpeturtallet. 

For alle funksjoner som beskrives her, trengs en minimumsgjennomstrømning, f.eks. for å kunne 

regulere temperaturen rent. Derfor er minimumsgjennomstrømningen regulert til 30 % av den 

maksimale gjennomstrømmingen. For en fungerende prosess kan det i mange tilfelle være nødvendig 

med en høyere nedre grense.  

Valg for pumpestyring  

Med denne parameteren blir det fastsatt hvilken prosess pumpeturtallet skal styres etter. 

Følgende alternativer er mulige:  

Fast innstillingsgrad:  
 
Pumpen går med en fast innstillingsgrad 

Ønsket gjennomstrømming:  
 
Pumpen reguleres til en definert gjennomstrømningsverdi. 

Avvik dT (automatikkdrift):   
Pumpeturtallet blir automatisk regulert utfra det som er nødvendig for tempereringsprosessen, slik 
at produksjonsprosessen finner sted ved lavest mulig energiopptak fra pumpemotoren.  
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Fast innstillingsgrad 

Med denne parameteren stilles et fast turtall inn i forhold til det maksimale turtallet. 100 % betyr 
dermed full belastning. For å nå minimumskravene til temperaturregulering aksepteres ikke turtall 
under 30 % av det maksimale turtallet. Ettersom opptatt effekt er omtrent kvadratisk til turtallet, er 
energiopptaket til pumpen på mindre enn “10 % av den nominelle motoreffekten ved et turtall på 30 
%. 

Ønsket gjennomstrømningsverdi (bare på SBC-Tplus med gjennomstrømningsmåling) 

Med denne parameteren innstilles en volumstrøm. Systemet reguleres til denne verdien. 

Dersom det stilles inn en verdi som ligger over den mulige apparateffekten, går pumpen på full 
belastning. For en ordentlige temperaturregulering skal den innstilte volumstrømmen ikke være 
lavere enn 30 % av maksimal volumstrøm.  

Reguleringen blir utført via en PID-regulator. Dersom reguleringsoppførselen for applikasjonen ikke 
når de ønskede resultatene, kan et justeres via reguleringsparametrene Xp gjennomstrømming, TV 
gjennomstrømming og TN gjennomstrømming.  

Avvik dT (bare med ekstrautstyret Returløpsensor) 

Med denne parameteren stiller man inn temperaturdifferansen mellom fremløp og retur. 

Pumpeturtallet blir langsomt redusert. Dermed overvåkes temperaturdifferansen mellom fremløp og 
retur. Reduseringen av turtallet blir stoppet når temperaturdifferansen dT, som stilles inn her, blir 
nådd. 

Dermed blir turtallet bare redusert når avviket mellom faktisk og nominell temperatur er mindre enn 
1 K. Dessuten trengs en minimumsgjennomstrømning for temperaturreguleringen. Dermed 
opprettholder systemet et pådrag på minst 30 %.  

Xp gjennomstrømming, TV gjennomstrømming, TN gjennomstrømming 

Disse parametrene påvirker reguleringsoppførselen til pumpen ved funksjonsmåten Ønsket 
gjennomstrømningsverdi (se ovenfor). 
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6 Programvareoppdatering 

Via USB-tilkoblingen er det mulig å oppdatere programvareversjonen.  

Gå til Ekspertparameter og velg menyen Grunninnstillinger. 

Velg funksjonen Fastvare og foreta oppdateringen ved å trykke på «Startoppdatering». Oppdatering er 

bare mulig når systemet er slått av (hovedbryteren for tempereringssystemet må være «på»). 

Prosessen varer i noen sekunder. Strømtilførselen må være slått på under prosessen, dvs. at 

apparatet må være tilkoblet og hovedbryteren på «På». 

Dersom oppdateringen ikke ble fullstendig gjennomført, må spenningen slås av i 10 sekunder med 

hovedbryteren. Styringen starter deretter med det gamle programmet. 

Når oppdateringen er avsluttet, må strømtilførselen slås av i 10 sekunder før man starter opp på nytt.   
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7 Portforbindelse  
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8 Parameterlister 

Merknader: Innstillingsområdet er basert på metriske enheter; , 

8.1 Funksjoner 

Betegnelse Verdiområde Inntil Funksjon Bare SBC-T 
plus 

Temp. alarm   Verdi på temperaturalarmen  

Lekkasjestopp PÅ, AV  Videre parametrering under 
Apparatstyring 

 

Kommunikasjon PÅ, AV  Grensesnittdrift; videre 
parametrering under 
Kommunikasjon 

 

Verktøytømming PÅ, AV  Verktøytømming før apparatet slås 
av; videre parametrering under 
Apparatstyring 

 

Pumpeetterløp PÅ, AV  Avkjøling før apparatet slås av; 
videre parametrering under 

Apparatstyring 

 

Pumpeturtall PÅ, AV  Turtall 100 % eller redusert; videre 

parametrering under Pumpestyring 
 

Egenoptimering   Start av egenoptimering  

8.2 Grunninnstillinger 

Betegnelse Verdiområde 
fra 

Inntil Funksjon Bare SBC-T 
plus 

Språk D, Eng., Fr., 
Sp  

 Språk i apparatdisplayet  

Måleenhet C; 0,1C; F  Temperaturindikator  

Betjeningssperre  Av; på/av; 
på/av og 
nominellverdi  

 Sperre mot betjening  

Sperrekode ****  Sperrekode for 
sperring/opplåsing 

 

Fabrikktilgang   Bare for Single-medarbeidere  

Trykkenhet Av, bar, PSI  Måleenhet for trykket X 

Gjennomstrømnings
enhet 

Av, ltr/min; 
ltr/th; gal/min 

 Måleenhet for 
gjennomstrømningen 

X 

Fastvareoppdatering   Start av oppdatering  
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8.3 Apparatstyring 

Betegnelse Verdiområde 
fra 

Inntil Funksjon Bare SBC-T 
plus 

Fylling Man / auto  Man gir manuell fylling av 
apparatet 

Auto gir automatisk fylling av 
apparatet. 

 

Avkjøling Indirekte / 
direkte 

 Avkjøling via varmeveksler eller 
direkte  

Direkte av avkjøling bare mulig 
på vannapparater 

 

Utkoblingstemperatu
r  

10 °C 100 °C  For pumpeetterløp ved utkobling  

Tømmetid Av, 10 sek 900 sek Utblåsning- eller utsugingstid i 
sekunder på apparater med 
verktøytømming 

 

Valg av 
nominellverdi 

Nominellverdi 
eller 
nominellverdi 
2 eller  

ekst. 
nominellverdi 
(ekstrautstyr) 

 Omkobling nominellverdi  

Starttid for 
aquatimer. 

5 min 120 min Tid fra tilkobling med ikke-
overvåkede fyllingssykluser 

 

Aquatimer sykluser Av; 1 40 Innstillingsverdien tilsvarer 
maks. tillatte fyllingssykluser 
etter 1 times drift 

 

Fyllingsvarighet Av ; 1 99 Innstilling i minutter  

Gjeninnkoblingssperr
e 

PÅ, AV  Gjeninnkoblingssperre etter nett-
reset 

• av =  gjeninnkoblingssperre 
ikke aktiv 

• på =  gjeninnkoblingssperre 
aktiv 

 

Samplingstid Av, 1 sek 10 min 
Når en USB-minnepinne er satt 
inn blir prosessdata lagret i 
denne tidsavstanden 

 

Regulering av 
ekstern sensor 

Intern, 
ekstern 

 
Temperaturregulering fra 
ekstern sensor (bare når dette 
er frigitt i fabrikkparametrene) 
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8.4 Temperaturregulering 

Betegnelse Verdiområde Inntil Funksjon Bare SBC-T 
plus 

Nominellverdi 2 MB start MB slutt   

Begrensning av 
innstillingsgrad 
oppvarming 

0 100 i %  

Begrensning av 
innstillingsgrad 
avkjøling 

0 100 i %  

XP-oppvarming AV, 0,1 99,9 i %, proporsjonalområde for 
reguleringsstrekningen 

 

TV-oppvarming 
AV, 1 200 

i sekunder, derivattid for 
reguleringsstrekningen 

 

TN-oppvarming 
AV, 1 1000 

i sekunder, etterstillingstid for 
reguleringsstrekningen 

 

XP-avkjøling 
AV, 0,1 99,9 

i %, proporsjonalområde for 
reguleringsstrekningen 

 

TV-avkjøling 
AV, 1 200 

i sekunder, derivattid for 
reguleringsstrekningen 

 

TN-avkjøling 
AV, 1 1000 

i sekunder, etterstillingstid for 
reguleringsstrekningen 

 

Koblingshysterese 
oppvarming 
avkjøling 

AV, 0,1 

AV, 0,01 

10,0 

10,00 

Koblingshysterese for innkobling 
av avkjølingen; i forhold til 
nominellverdien 
(topunktsregulator) 

 

Ikke varm opp 
dødområdet 

AV, 0,1 10  
 

Koblingssyklustid 
oppvarming 

1s 240 s Ved hybridutgang fra 10 sek 
 

Koblingssyklustid 
avkjøling 

1 s 240 s  
 

Øvre 
nominellverdibegren
sning 

Nedre 
nominellverdi
begrensning 

MB-slutt 

i °C; her kan sluttverdien for 
innstillingsområdet for 
nominellverdien forhåndsvelges 
(verdien kan ikke være høyere 
enn maksimal nominell verdi) 

 

Nedre 
nominellverdibegren
sning MB-start 

Øvre 
nominell
verdibe
grensni
ng 

i °C; her kan startverdien for 
innstillingen av 
nominellverdiområdet 
forhåndsvelges 
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Betegnelse Verdiområde Inntil Funksjon Bare SBC-T 
plus 

Systemlukkingstemp
eratur 

AV, 35 95 

På trykkvannsapparater blir 
hydraulikksystemet lukket til 
atmosfæren. 

Vann: Temperaturforvalg for 
systemlukking i °C 

Olje: Det kan bare suges ut 
under den innstilte verdien  

 

Stigende 
nominellverdirampe 

AV, 0,1 99,9 i K/min 
 

Nominellverdirampe 

fallende 
AV, 0,1 99,9 i K/min 

 

Offset intern AV, -199 199 °C Offset for intern sensor   

Offset film AV, -199 199 °C Offset for filmtemp.sensor  

Offset 
ekstern/returløp 

AV, -199 199 °C 
Offset for ekstern sensor eller 
retursensor 

 

Analogverdier 0-10 V; 4-20 
mA 

 
Kalibrering av analoge 
innganger og utganger 

X 

Temperatur ved 0 V 
eller 4 mA 

MB-start MB-slutt 
Kalibrering av analoge 
innganger og utganger 

X 

Temperatur ved 10 V 
eller 20 mA 

MB-start MB-slutt 
Kalibrering av analoge 
innganger og utganger 

X 
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8.5 Alarmer 

Betegnelse Verdiområde Inntil Funksjon Bare SBC-T 
plus 

Konfigurasjon av 
temperaturalarm 

1 4 

Konfigurasjon av 
alarmutgangene 

•  = Signalkontakt  

•  = Grensekontakt  

•  = Limitkomparator  

• = Limitkomp. med 
beredskapsatferd 

 

Alarm film MB-start MB-slutt Programmert verdi motsvarer 
utløsningstemperaturem  

 

Alarm 
minimumsgjennomst
rømning 

0 1000 

For apparatbeskyttelse, 
minimum for korrekt 
apparatfunksjon; bare ved 
normal pumpefunksjon  

X 

Alarm nedre 
gjennomstrømning 

0 1000 
Til produksjonsprosessikring; 
bare ved normal pumpefunksjon 

X 

Alarmen Trykk høyt. 
AV, 0,1 25,0 

Utløsningstrykk for 
trykkbegrensningen 

X 

Alarm dT 
AV, -100 100 

Overvåking av 
temperaturdifferansen mellom 
fremløp og retur 

 

Alarm 
returtemperatur 

MB-start MB-slutt Programmert verdi motsvarer 
utløsningstemperaturem  

 

Kaskaderegulering 
AV, -0 100 

Temperaturbegrensning ved 
ekstern sensor 

 

Ekstern sensor 
logikk 

Alltid aktiv 

Aktiv 
etter 
svingnin
ger 

Kaskederegulering aktiv direkte 
eller etter en gangs 
oversvingning 
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8.6 Kommunikasjon 

Betegnelse Verdiområde Inntil Funksjon Bare SBC-T 
plus 

Adresse 

1 255 

Angivelse av adresseringen til 
apparatet Dersom flere 
apparater drives på ett 
grensesnitt, må forskjellige 
adresser angis 

 

Protokoll AV  
• Arburg-protokoll aktiv 

• KraussMaffei-protokoll aktiv 

• Dr. Boy-protokoll aktiv 

• Engel-protokoll aktiv 

Pb = Profibus bare aktiv for 
regulator med 
Profibusgrensesnitt 

 

Baudfrekvens 

AV 1,2 38,4 

Her programmeres 
overføringshastigheten – 
baudfrekvensen  for 
grensesnittet. Mulige innstillinger 
er: 

OFF = ingen baudfrekvens 
innstilt 

• 1.2 = 1,2 kBaud 

• 2.4 = 2,4 kBaud 

• 4.8 = 4,8 kBaud 

• 9.6 = 9,6 kBaud 

• 19.2=19,2 kBaud 

• 38.4=38,4 kBaud 

 

Dataformat 

  

Her programmeres dataformatet 
for grensesnittet. 

Dataformatet er sammensatt av: 

Databits, paritetsbit, stoppbit. 
Mulige innstillinger er: 

7E1, 7o1, 7E2, 7o2, 7n2, 8E1, 
8o1, 8n1, 8n2 

 

 

Status 
--- 

Datautv
eksling 

Grensesnittilstand 
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8.7 Pumpestyring 

Betegnelse Verdiområde Inntil Funksjon Bare SBC-T 
plus 

Modus 

Modus for pumpestyringen 

1.) Fast innstillingsverdi i % 

2.) Fast volumstrøm som reguleres (bare på Plus) 

3.) Auto dT: Prosessvindu, dersom dT er mindre enn 50 % av 
nominellverdien og |nominell-faktisk-temperaturen|>1°C, blir turtallet 
redusert med 1 % per minutt (bare med returløpsensor) 

Pumpe fastverdi 30 100  i %  

Pumpe 
gjennomstrømming 

0 100,0 I ltr/min;  
X 

Avvik dT 0 10 
Maksimal temperaturdifferanse 
mellom fremløp og retur. 

 

XP-pumpe AV, 0,1 999.9 
i %, proporsjonalområde for 
reguleringsstrekningen 

 

TV-pumpe AV, 1 200 
i sekunder, derivattid for 
reguleringsstrekningen 

 

TN-pumpe AV, 1 1000 
i sekunder, etterstillingstid for 
reguleringsstrekningen 
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9 Alarmliste 

 

Kode Tekst Feil hvor? 
Rand- 

betingelse Videre konsekvens 

10 sek. 
forsink

else 

H600 
Motorsikringsbryter/F
U utløst 

Kontakt 
motorsikringsbryter åpen, 
eller FU ok-signal ikke satt 
(minst 1 sek. etter 
innkobling)   Apparatet blir slått av ja 

H800 Flottørbryter defekt 
Maks-kontakt «Høy», min-
kontakt «Lav»   Apparatet blir slått av ja 

H810 
Maks. fyllingstid 
overskredet 

Dersom fyllingstiden er 
lenger en parameteren 
Fyllingstid   

Apparatet fylles ikke 
mer ja 

H811 Anlegget er overfylt 
Flottørbryter-kontakt maks 
«Høy» 

Bare på 
oljeapparater 

Oppvarmingen blir 
slått av; Av-/på-bryter 
til tilbakestilling 
nødvendig ja 

H812 Anlegget er tomt     

Pumpe og 
temperaturregulering 
er av ja 

H820 Lekkasje i systemet 

Aquatimer er aktivert; 
antall sykluser er høyere 
enn parameteren 
Aquatimer sykluser 

 Lekkasje i 
apparatet, 
forbindelsene 
eller verktøy Apparatet blir slått av ja 

H830 
Minimumsgjennomstr
ømning underskredet 

Når gjennomstrømmingen 
er mindre enn parameteren 
minimumsgjennomstrømni
ng 

Apparater med 
gjennomstrøm
ningsmåling 

Oppvarmingen blir 
slått av ja 

H990 I/U-kortet mangler 

Dersom det ikke er 
kommunikasjon mellom 
komponentene   Apparatet blir slått av ja 

H1083 

Strømstyrke- eller 
spenningssignalet fra 
ekstern 
nominellverdiangivels
e for lavt eller for høyt 

Ved ekstern 
nominellangivelse via 
analogverdier 

SBC-Tplus; 
analog 
bearbeiding av 
signalverdi 
aktivert 

Nedre eller øvre 
nominellverdiangivelse 
blir brukt som 
erstatningsverdi for 
over- eller 
underskridelse ja 

H1026 
Filmtemperatur 
overskredet 

Dersom filmtemperaturen 
er større enn parameteren 
Filmtemperatur 

Dersom 
filmtemperatur
sensoren 
leverer 
plausible 
verdier 

Oppvarmingen blir 
slått av (uten 
forsinkelse)  nei  

H2059 dT-alarm 

Dersom alarmen er aktivert 
og differansen mellom 
fremløp og returløp er 
større enn parameteren dT 
fremløp/returløp 

Dersom 
returløpsensor 
er montert og 
leverer 
plausible 
verdier ingen ja 



 

Oversettelse av originale instruksjoner 
Side 47/48 

Kode Tekst Feil hvor? 
Rand- 

betingelse Videre konsekvens 

10 sek. 
forsink

else 

H2060 
Regulatorsensor 
defekt 

Kortslutning, brudd, over- 
eller underskridelse av 
absolutt minimums-
/maksimumstemperatur 
for temperatursensoren   Apparatet blir slått av ja 

H1022 
Filmtemp.- sensor 
defekt 

Kortslutning, brudd, over- 
eller underskridelse av 
absolutt minimums-
/maksimumstemperatur 
for temperatursensoren   

Oppvarmingen blir 
slått av nei 

H2075 Tredje sensor defekt 

Kortslutning, brudd, over- 
eller underskridelse av 
absolutt minimums-
/maksimumstemperatur 

Dersom den 
aktuelle 
sensoren er 
aktivert ingen ja 

H2010 

Ekstern 
apparatfrigivelse 
mangler 

Dersom kontakten ekstern 
på/av er «Lav» ved manuell 
innkobling. 

Dersom 
inngangens 
parameter er 
satt til Ekstern 
på/av 

Apparatet kan ikke slås 
på, ev. blir slått av ja 

H2030 

Nedre 
gjennomstrømningsve
rdi underskredet 

Dersom 
gjennomstrømningsmåling 
er aktivert, alarmen 
aktivert og 
gjennomstrømmingen er 
mindre enn 
parameterverdien 

Bare apparater 
med 
gjennomstrøm
ningsmåling ingen ja 

H2040 
Vedlikeholdsintervalle
t er utløpt 

Dersom 
vedlikeholdstelleren er 
utløpt   ingen ja 

H2101 

Underskredet 
temperaturgrense (fra 
temperaturalarm) 

ved riktig konfigurerte 
parametere av 
temperaturalarmen   ingen ja 

H2102 

Overskredet 
temperaturgrense (fra 
temperaturalarm) 

ved riktig konfigurerte 
parametere av 
temperaturalarmen   ingen ja 

H2112 

Grenseverdi for 
returløpstemperatur 
overskredet. 

Dersom 
returløpstemperaturen er 
høyere enn parameteren 
Returløpsalarm 

Dersom 
returløpsensor 
er montert og 
leverer 
plausible 
verdier ingen ja 

H2140 
Ingen kontakt med 
USB-minnepinnen 

Dersom en USB-funksjon er 
valt, men ingen USB 
registreres   ingen ja 

H2141 
Feil ved import eller 
eksport 

 
 
Det er problemer med å 
lese fra eller skrive til USB-
minnepinnen   ingen ja 



 

Oversettelse av originale instruksjoner 
Side 48/48 

Kode Tekst Feil hvor? 
Rand- 

betingelse Videre konsekvens 

10 sek. 
forsink

else 

H2200 
Egenoptimering 
avbrutt     

Egenoptimeringen slås 
av ja 

H2210  EAROM-feil  
 Maskinvarefeil i 
regulatoren   Apparatet blir slått av nei 

H2211 Profibus-feil 
Problemer med Profibus-
kommunikasjonen   Ingen kommunikasjon nei 

H2212 
Kalibreringsfeil på IU-
kortet 

 Maskinvarefeil i 
regulatoren   Apparatet blir slått av nei 

H2213 Alarm strømningsvakt  

Dersom 
strømningsvakt 
er aktivert  ingen ja 

 

Rød  Alarm med utløsning av alarmkontakten 

Blå Merknad, ingen utløsning av alarmkontakten 

 


