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1 Referitor la acest manual 
Aceste instrucţiuni de utilizare descriu funcţionarea şi operarea echipamentelor SINGLE Basic 
Controller Touch (SBC-T) şi SINGLE Basic Controller Touch Plus (SBC-Tplus). 

SBC-Tplus posedă comparativ cu SBC-T intrări şi ieşiri suplimentare, care permit o măsurare de debit, 
un schimb de semnale analogice precum şi o măsurare de presiune. Software-ul SBC-Tplus oferă 
parametri pentru aceste intrări suplimentare. La funcții corespunzătoare se face trimitere în descriere. 

Aceste instrucțiuni de utilizare includ întreaga gamă de funcții ale comenzii. Anumite părți ale gamei 
de funcții sunt disponibile opțional în echipamentele de temperare. Gama de funcţii reală este definită 
prin intermediul comenzii SINGLE a clientului precum şi în specificațiile tehnice. 

Gama de funcții se defineşte prin intermediul parametrilor în setările din fabrică accesibile numai 
pentru Single. Acestea influenţează modul de funcţionare a regulatorului precum și prezentarea pe 
suprafață. Butoanele și parametrii funcțiilor indisponibile sunt parțial ascunse, astfel încât pot să apară 
deosebiri între imaginile prezentate în aceste instrucţiuni de utilizare şi prezentarea de la sistemul 
dumneavoastră. 

De obicei, activarea ulterioară a funcțiilor nu este posibilă, deoarece pentru acea funcționalitate 
trebuie să fie instalate componente corespunzătoare  în sistemul de control al temperaturii.  

Dacă aveţi întrebări, vă rugăm să contactați service-ul de la SINGLE Temperiertechnik. Toată gama 
de funcţii confirmată dumneavoastră în comanda clientului și în specificaţiile tehnice sunt prezente în 
sistemul de temperare. 
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2 Interfață și operare 
Odată cu cuplarea sistemului de temperare de la comutatorul principal se porneşte şi SBC-T. Procesul 
de pornire durează câteva secunde; în acest timp este afișat un ecran de pornire.  

După terminarea procesului de pornire, regulatorul arată Afișarea datelor de proces ( "Cockpit").  

 

 

 

SBC-T este echipat cu un ecran tactil de 3.5“. Operarea are loc exclusiv pe ecran. 

Ecranul este împărțit în bara de navigare de la marginea de sus (evidențiată cu gri) și unitatea de 
operare. 
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2.1 Bară de navigare 
Bara de navigare este afișată în toate meniurile și în toate stările de funcționare. Ea afișează 
conținuturi importante și serveşte navigării rapide. 

Bara de navigare oferă următoarele funcții: 

 

 

Simbol Semnificaţie 

 
 

 

Provoacă un salt de la meniurile individuale înapoi la prezentarea generală 
datelor de proces. 

Se afişează întotdeauna temperatura reală curentă.  

În cazul în care este introdus un cod de blocare, apare un lacăt (albastru: 
blocare dezactivată; galben: blocare activată). 

 

Apelează meniul Service și informații (vezi 2.3.1Meniu Service și informații). 

 

Apelează meniul Funcţie (vezi 2.3.2Meniul Funcții) cu submeniul Parametri 
experţi (vezi 5 Parametri experţi).  

 

Afișează lista de alarmă (vezi 0  
 

 

Listă de alarme). 

 

Pornește resp. oprește sistemul temperare și de asemenea SBC-T. 

Blocarea operării  

Este posibil să se blocheze echipamentul împotriva utilizării neautorizate. Pentru asta, introduceţi la 
Parametri experţi / setări de bază un cod de blocare (vezi 5.1 Setări de bază). 

Activarea blocării:  

În cazul în care parametrul blocare nu este pe Off (dezactivat) (vezi capitolul 5.1), în bara de navigare 
se afișează un lacăt albastru în locul pictogramei Home.  
Apăsați-l pentru a activa blocarea. Confirmați interogarea în dialogul suplimentar. 
Blocarea devine activă și se afișează un lacăt galben. 

Dezactivarea blocării: 
Apăsați lacătul galben din bara de navigare. Introduceţi codul de deblocare.  
Dacă numărul este introdus corect, dispozitivul de blocare este dezactivat. 
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2.2  Panoul de operare 
Panoul de operare indică în centru temperatura reală și cea setată. Pentru echipamentele cu 
măsurarea debitului se afişează suplimentar valoarea debitului.  

 

Temperatura existentă este temperatura, care este utilizată pentru reglare. În starea de livrare, acesta 
este temperatura care este detectată de către senzorul de reglare. Prin intermediul parametrilor se 
poate seta, să se utilizeze un senzor extern pentru reglare. 

Prin apăsarea pe zona centrală a panoului de operare se afişează imaginea pentru modificarea valorii 
necesare. Se afișează intervalul de valori permise. Modificările trebuie confirmate cu „Save“. 

Pictogramele stânga și dreapta a ecranului pentru temperatură indică în ce stare se află sistemul. 

 

Simbol Semnificaţie 

 

Pompa funcționează în sensul de rotație indicat. 
(Săgeată spre dreapta: funcționare normală; săgeată spre stânga: 
funcţionare inversă, de exemplu, pentru funcția de stopare pierderi). 

  

Sistemul de temperare răcește resp. încălzește. 

  

Dispozitivul de blocare sistem este deschis resp. închis (numai la 
echipamente cu apă sub presiune). 

 

Simbol interfaţă: 

gri: Interfață disponibilă, inactivă 

Albastru (intermitent): Interfață activă și echipamentul transmite sau 
primește date prin intermediul interfeței 

Albastru: Funcţionare interfață pornită 

 
SBC-T comută în Modul experți. 
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Modul experţi 

În Modul experţi, se afișează date suplimentare. Acesta a fost proiectat pentru aplicații speciale sau 
pentru cazul de service. 

Printre altele, acesta arată semnalele de la toți senzorii conectați, starea întrerupătorului cu flotor, grad 
setat grade setate „încălzire“ şi „răcire“, debitul și presiunea (în cazul în care echipamentul este 
echipat astfel), ieșirile tuturor supapelor, ieșirile „pompă“ și „pre-contact încălzire “ și starea 
întrerupătorului de protecție a motorului.  

Următoarea figură prezintă un exemplu. 

 

 

 

Părți ale afişajului sunt conectate cu un sistem de senzori opţional (de exemplu, manometru) sau cu 
un sistem de elemente de acționare (de ex., supapă de închidere a sistemului). Dacă aceste opțiuni 
nu sunt montate, valorile aferente nu sunt afișate. 

  



 

Traducerea instrucțiunilor originale 

pagină 10/50 

2.3 Privire de ansamblu asupra conceptului de operare 
Navigarea se face prin intermediul Afișare date de proces.  

Prin intermediul barei de navigare se ajunge la următoarele submeniuri: 

• service și informații  
• funcții 
• funcţii -> parametri experţi 
• listă de alarme 

Prin intermediul panoului de operare se ajunge în Modul experţi. 

Următoarea figură prezintă relaţiile. 

 

 
Afișare date de proces (Cockpit) 

 

 
Modul experţi 

 
Meniu Service și informații 

 
Meniu Funcții 

 

 
listă de alarme 

  

 
Submeniu Parametri experţi 

  

 

În următoarele capitole se descriu meniurile. 
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2.3.1 Meniu Service și informații 

La schimbarea la meniul Servicii și informații se afișează pe ecran următoarele informații: 

• numărul echipamentului  
• ore de funcţionare 
• versiune software 

Specificarea numărului echipamentului este importantă în caz de service, deoarece datele sunt 
stocate la SINGLE pe baza numerelor de echipamente. 

Sunt disponibile următoarele butoane: 

 

Restabilire setări din fabrică 

Prin butonul Resetare echipamentul este resetat la starea de livrare. Înainte de 
executarea procesului, are loc o interogare suplimentară care trebuie să fie 
confirmată de către operator. 
Atenţie: la resetare, parametrii setaţi de către client se şterg!  

 

Contact 
Aici sunt trecute numărul de telefon și adresa de e-mail de la partenerul de service. 

 

Întreținere 

Sistemul de temperare trebuie să fie întreţinut după un număr definit de ore de 
funcționare. Pentru acest lucru, un contor pentru orele de funcționare merge în sens 
invers. Odată ce timpul contorului a expirat, se declanșează o alarmă.  

Prin intermediul butonului Întreținere se confirmă o întreținere efectuată și contorul 
de întreținere este setat din nou la valoarea de start. 

 

Funcție USB 

Premiza pentru utilizarea funcției USB este introducerea la partea din spate a SBC-
T a unui stick USB obişnuit din comerţ cu formatarea FAT16 sau FAT32.  
Indicaţie: datorită diversității tehnice, nu se poate garanta că orice stick 
funcționează. 

Prin intermediul butonului Funcţie USB pot fi executate următoarele funcții: 

• Exportarea de parametrii de la SBC-T pe stick-ul USB. 
• Importarea de parametrii de pe stick-ul USB la SBC-T. Atenție: parametrii 

setaţi de către client se suprascriu! 
• Salvarea valorilor curente de proces și lista de alarmare. 
În cazul în care stick-ul rămâne introdus în timpul funcționării, are loc automat 
stocarea de date de proces într-un anumit interval de timp.  
Intervalul de timp se setează cu ajutorul parametrului Sample Time. Pentru 
stocarea de date de proces, nu este permis ca Sample Time să fie deconectat. 

 

La export, fişierele se stochează pe stick-ul USB în directorul root. Pentru o identificare clară, numele 
de fișiere conţin numărul de echipament al sistemului de temperare Single. 
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LogAlarmXXXXXX Când stick-ul este conectat, se scriu toate alarmele în acest fișier. 

LogBookXXXXXX La exportul listei curente de alarme, se scriu mesajele din acest fișier. 

LogPara.bin Set de parametri în formă ce poate fi citită de maşină. Prin intermediul 
acestui fișier are loc copierea de parametri prin intermediul 
echipamentelor. 

LogPara Set de parametri în formă de text 

LogZykXXXXXX Înregistrarea datelor de proces 

„XXXXXX“ corespunde numărului din şase cifre al echipamentului.  

 

La importul parametrizării poate fi citit un fișier exportat pe acest echipament. Locația, numele sau 
conținutul fișierului nu trebuie să fie schimbat, în caz contrar nu este posibil niciun import. 
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2.3.2 Meniul Funcții 

În meniul Funcţii pot fi setate cele mai importante și cele mai utilizate funcții ale echipamentului. 
Pentru multe funcţii există și alte setări, care pot fi stabilite în submeniul Parametri experţi (vezi 5 
Parametri experţi). 

Unele funcții pot fi activate sau dezactivate. O funcție activată este marcată pe buton printr-un punct 
verde , o funcție dezactivată printr-un punct gri . 

Sunt disponibile următoarele butoane: 

 

Alarmă de temperatură 
Prin intermediul butonului Alarmă de temperatură poate fi setată valoarea limită 
pentru declanșarea unei alarme de temperatură resp. poate fi activată sau 
dezactivată funcţia. Parametrizarea se face în continuare prin intermediul Parametri 
experţi / alarme (vezi 5.4 Alarme). 

 

 Funcţionare pentru stopare pierderi (opțional) 
Dacă această funcţie este activată, ea determină inversarea sensului de rotație al 
pompei. Ca urmare, pompa funcționează în modul de aspirare, astfel încât apa nu 
mai iese prin locul cu pierderi.  

Această funcţie este disponibilă numai la sisteme deschise resp. sub temperatura 
de blocare a sistemului. Dacă funcţionarea pentru stopare pierderi este activată, 
pompa transportă mai puţin mediu, iar acest lucru poate influenţa negativ 
gestionarea temperaturii instrumentelor. În afară de asta, senzorii de debit măsoară 
numai într-un singur sens. Din acest motiv, este împiedicată indicarea debitului şi 
nu mai există nicio alarmă privind debitul volumic. 

 

Funcţionare cu interfaţă (opțional) 

Premiza pentru Funcţionare cu interfață este un sistem master adecvat (de ex., 
mașină de turnare prin injecție) cu un cablaj corespunzător între sistemul master și 
cel de temperare. 

Dacă această funcție este activată, echipamentul primește comenzi (de ex., valorile 
de referință, pornirea echipamentului) prin intermediul unei interfețe digitale și 
returnează valori de proces și alarme.  

 

Golire matriţă (opțional) 

Premiza pentru Golire matriţă este răcirea terminată a sistemului, deoarece altfel 
echipamentul se află încă sub presiune. 

Dacă această funcție este activată, sistemul de temperare și consumatorul racordat 
se golesc direct după oprirea echipamentului. Parametrizarea poate fi făcută în 
continuare prin intermediul Parametri experţi / alarme (vezi comanda 
echipamentului).  
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Funcţionare în continuare a pompei 
Dacă această funcție este activată, sistemul de control al temperaturii și 
consumatorul racordat se răcesc direct după oprirea echipamentului (numai pentru 
sisteme de temperare cu schimbător de căldură). Parametrizarea poate fi făcută în 
continuare prin intermediul Parametri experţi / alarme  
comanda echipamentului). Informații suplimentare despre funcţionarea în 
continuare a pompei găsiţi în capitolul 3.1 Pornire/oprire, funcţionare pompă în 
continuare. 

 

Comanda pompei (este necesară dotare opţională) 
Dacă această funcție este activată, pompa funcționează fie la putere maximă, fie cu 
turaţie redusă. Pentru turaţia redusă, există și alte opțiuni, care pot fi setate prin 
intermediul Parametri experţi / comanda pompei. 

 

Auto-optimizare 
Auto-optimizarea stabileşte parametri adecvați pentru componentele P, I și D ale 
regulatorului de temperatură PID. Scopul este atingerea cât mai rapid posibil a 
temperaturii de referinţă cu o depășire minimă.  

Dacă se începe o auto-optimizare, atunci se execută o rutină de program, care lasă 
sistemul de temperare să parcurgă curbele de temperatură timp de câteva minute. 
Aceasta înseamnă că temperatura nu este la valoarea de referinţă şi se poate 
ajunge în acest timp la rebuturi în producţie.  

Deoarece echipamentul și traseul de reglat (consumator) sunt sisteme dependente 
de temperatură și setările optime de reglare sunt astfel de asemenea dependente 
de temperatură, este logic să se efectueze optimizarea la temperatura, la care se 
lucrează mai târziu în proces. De aceea, auto-optimizarea trebuie să se pornească 
la temperatura de referinţă. În timpul auto-optimizării, nu este permis să se modifice 
condițiile externe şi deranjamentele trebuie să fie reduse la minimum.  

Auto-optimizarea se întrerupe, imediat ce se apare o alarmă sau dacă se depăşeşte 
valoarea de reglare pentru temperatura de reglare internă în timpul reglării în 
cascadă și prin aceasta se produce o decuplare a încălzirii (vezi capitolul „5.3 
Reglarea în cascadă dT“  De aceea este necesară o dezactivare a reglării în 
cascadă înainte de auto-optimizare.  

Deoarece nu se poate exclude că în timpul rutinei de auto-optimizare pot exista 
abateri ale temperaturii în sus sau în jos, este permis ca auto-optimizarea să fie 
pornită la maximum 10 K sub temperatura maximă resp. 20 K peste temperatura 
minimă a echipamentului și consumatorului. 

După activare, se deschide o fereastră de dialog cu textul "Start auto-optimizare." 
Confirmați prin „Execută“ sau întrerupeţi procesul prin „Întrerupe“.  

Dacă se alege „Execută“, începe auto-optimizarea. Atâta timp cât aceasta se 
execută, se afişează o altă fereastră cu o informație de stare și cu opțiunea de a 
întrerupe procesul în orice moment. Pe durata funcționării nu mai este posibilă nicio 
altă operare. 

Dacă se alege „Întrerupe“, SBC-T revine la imaginea cu date de proces. 

Auto-optimizare conduce la valori conservatoare, fără depășiri. Dacă trebui atinsă o 
reglare mai rapidă a temperaturii, valoarea Xp poate fi redusă treptat până la 
rezultatul dorit.  



 

Traducerea instrucțiunilor originale 

pagină 15/50 

 

Parametri experţi 
Prin intermediul acestui buton se ajunge în submeniul Parametri experţi, prin care 
se pot edita parametri suplimentari. 

Acești parametri sunt setaţi din fabrică cu valori utile și, de obicei,  nu trebuie să fie 
schimbaţi. Detalii privind parametri experți găsiţi în capitolul 5 Parametri experţi. 
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2.3.3 Listă de alarme 

Pe acest ecran sunt afişate alarme. 

 

 

 

În caz de alarme, există o defecțiune în funcţionarea echipamentului, de ex., umplerea insuficientă 
sau un comutator de protecție a motorului declanșat. Dacă a apărut o alarmă, acest lucru este indicat 
în bara de navigare cu un semn de exclamare galben sau roșu.  

Un semn de exclamare galben înseamnă „avertisment“; acesta indică o eroare mai puțin gravă, 
echipamentul continuă să funcționeze.  

Un semn de exclamare roșu indică o alarmă care necesită o intervenţie. În funcție de gravitatea 
defecţiunii, se opreşte întregul echipament sau numai încălzirea. În cazul echipamentelor de răcire se 
poate ajunge la o oprire a compresorului. În afară de asta se afişează în Cockpit un segment de 
culoare roșie cu o scurtă descriere a alarmei. 

În lista de alarme, ultima alarmă se afişează cel mai sus. Se furnizează următoarele informații: 

• data și ora când a fost generată alarma 
• cod eroare 
• text eroare/scurtă descriere.  

Apăsaţi , pentru a confirma o alarmă. Alarmele a căror cauză nu este încă înlăturată, sunt generate 
din nou și sunt afișate din nou.  

Apăsaţi  pentru a derula lista de alarme în jos, dacă există mai multe alarme decât pot fi afișate pe 
ecran. 

Apăsaţi  deasupra barei de derulare pentru a șterge întreaga listă de alarme. În cazul în care un 
stick USB este conectat permanent, alarmele se înregistrează permanent pe acest stick, chiar dacă 
lista de alarmă este ștearsă de pe regulator.  
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3 Funcționarea sistemului de temperare 
3.1 Pornire/oprire, funcţionare pompă în continuare 
Odată cu conectarea tensiunii de alimentare şi pornirea sistemului de temperare prin intermediul 
comutatorului principal, se porneşte şi SBC-T. Procesul de pornire durează câteva secunde. 

Repornirea după întreruperea tensiunii de alimentare 

La o întrerupere a tensiunii de alimentare sau după oprirea prin intermediul întrerupătorului principal, 
după repornire resp. după revenirea tensiunii de alimentare, comanda trece în stare „gata de 
funcţionare“. În zone cu deranjamente frecvente ale tensiunii de alimentare, poate să se dorească ca 
sistemul temperare să pornească automat, imediat după revenirea tensiunii de alimentare.  

Pentru asta, setaţi parametrul Blocare repornire pe "deschis" (la Parametri experţi / comandă 
echipamente). Sistemul pornește automat după cuplarea tensiunii de alimentare. 

Umplere 
Setați parametrul Umplere pe mod automat la Parametri experţi / comandă echipamente), pentru ca 
după cuplare, sistemul de temperare să înceapă automat cu umplerea, în cazul că este gol. 

Odată ce se ajunge la un nivel de umplere suficient, pompa va porni și sistemul reglează la 
temperatura de referinţă setată. 

Pornire/oprire prin intermediul contactului de semnal 

Opțional, sistemul poate fi pornit/oprit cu un contact de semnal. Pentru aceasta, trebuie ca 
echipamentul să fi fost pornit în prealabil manual. Acest contact poate fi utilizat de către client (vezi 7 
Tehnică de racord). În modul de funcţionare cu interfață, sistem poate fi pornit manual sau printr-o 
comandă de pornire.  

listă de alarme 

Dacă sistemul nu poate fi pornit, verificați lista de alarme, pentru a vedea dacă există o defecțiune (de 
ex., defecţiune în alimentarea cu energie electrică, întrerupător de protecție motorului declanșat). 
Rețineți că poate dura până la 10 secunde până să se afișeze o alarmă. 

Oprire și funcţionare a pompei în continuare  

În funcție de setare (la Funcții / funcţionare în continuare a pompei vezi 2.3.2 Meniul Funcții ), 
echipamentul nu se opreşte imediat, ci trece printr-o răcire (funcţionare în continuare a pompei) și / 
sau o golire.  

În cazul în care nu este montat niciun schimbător de căldură în sistemul de temperare (opțiune), 
răcirea din funcția de funcţionare în continuare a pompei se produce numai prin pierderi de căldură. 
Deoarece pompa introduce energie suplimentară în circuit, temperatura poate varia la valori aflate 
deasupra temperaturii de oprire. În acest caz sistemul nu se mai opreşte automat. 

Golirea 

După răcire, sistemul se opreşte sau goleşte consumatorul, în cazul în care  se selectează Golire 
matriţă (vezi 2.3.2 Meniul Funcții). Pentru a proteja echipamentul și conductele de apă de răcire, nu 
este posibilă o golire fără răcire prealabilă. Dacă parametrul Funcţionare în continuare a pompei se 
află pe „off“, echipamentul răcește înainte de golire până la setarea fixă de 60 °C. 
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3.2 Pornirea/oprirea prin intermediul unui contact extern / blocare contra 
repornirii 

Sistemul de temperare poate fi pornit sau oprit din exterior. Pentru aceasta sunt disponibile două 
posibilităţi. 

Pornirea/oprirea prin intermediul unui contact extern  

Premiză: comanda trebuie să fie parametrizată în setările din fabrică pe extern pornit/oprit; acest lucru 
nu este posibil, dacă intrarea de comutare este setată pe a 2-a valoare de referinţă. 

Comanda are pe plăcuţa de conectare o intrare, care porneşte/opreşte echipamentul prin intermediul 
unui contact extern fără tensiune. În starea de livrare, contactul este pe „High“ (24V DC). Pentru 
funcţionare trebuie ca intrarea „pornit/oprit“ să fie pe „1“ logic și echipamentul trebuie să fie pornit 
manual. Dacă se pune intrarea „pornit/oprit“ pe „0“ logic (0 V), echipamentul se opreşte. Dacă intrarea 
este setată din nou pe „1“, echipamentul se porneşte din nou. Pornirea/oprirea externă funcționează 
atâta timp, până când se opreşte manual. Posibilitatea unei opriri manuale pe ecran este posibilă 
oricând. 

Pornire/oprire prin intermediul interfeţei 

Premiză: funcționarea prin intermediul unei interfețe trebuie să fie activată. 

Diferite interfețe permit comutarea. Informații mai detaliate despre funcționarea prin intermediul unei 
interfețe găsiţi la Parametri experţi / comunicare (vezi 5.5 Comunicare ). 
 

Parametrul Funcţionare pompă în continuare (pornit/oprit) și Temperatură de oprire (pornit) au 
influenţe asupra ambelor posibilităţi. În cazul în care echipamentul este oprit din exterior, acesta se 
răcește când parametrul Funcţionare pompă în continuare este pornit, până când se atinge 
temperatura de oprire. 
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3.3 Umplerea instalaţiei 
Umplerea este monitorizată şi comandată printr-un comutator magnetic cu flotor. Contactele de 
comutare ale comutatorului cu flotor sunt proiectate de obicei ca nişte contacte de închidere pentru 
nivel crescător. 

Sisteme cu apă: în cazul umplerii automate se deschide supapa de umplere în sistemul de temperare 
până când se declanşează contactul „plin“. Acest lucru se întâmplă abia atunci, când se porneşte 
echipamentul. 

Sisteme cu ulei: Sistemele cu ulei sunt prevăzute de obicei cu o umplere manuală. Este permis ca 
ele să fie umplute numai până la contactul de nivel minim. Dacă nivelul „plin“ este atins, sistemul 
declanșează o alarmă „preplin“ şi încălzirea este oprită. 

În toate cazurile, este declanșată o alarmă în cazul în care nivelul scade sub limita „gol“. Pompa este 
oprită pentru auto-protecție. 

Dacă sistemul este pornit în stare goală, nu este generată nicio alarmă. Sistemul de temperare trebuie 
să fie umplut resp. se umple automat în cazul în care parametrul Umplere este setat pe regim 
automat. O alarmă este generată numai atunci când, fie sistemul a fost umplut suficient, fie când 
contactul pentru gol a fost depăşit. 

În cazul în care sistemul este umplut fără întrerupere mai mult decât este setat prin parametrul 
Monitorizare umplere, trebuie să se presupună o pierdere mai mare. Sistemul oprește umplerea și 
declanșează o alarmă. 

Pentru monitorizarea pierderilor mai mici, sistemul are un așa-numit Aquatimer. Sistemul contorizează 
procesele de umplere în timpul funcționării. În cazul în care numărul de procese de umplere este 
depășit, este declanșată de asemenea o alarmă. În timpul procesului inițial de umplere, Aquatimer-ul 
este scos din uz pe durata „Timpului de pornire Aquatimer“. Timpul de pornire Aquatimer și numărul 
de procese de umplere sunt setate în parametrii experţi la comanda echipamentului. 
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3.4 Închidere sistem (numai pentru echipamente cu apă sub presiune) 
Pentru ca sistemele de temperare cu apă să poată să funcţioneze la o temperatură de peste 90 °C, 
sistemul trebuie să fie presurizat. Acest lucru se realizează prin aceea, că în sistem este montată o 
supapă care închide circuitul de apă către atmosferă. Prin aceasta este posibil să se creeze o 
presiune care împiedică evaporarea apei.  

Această închidere are loc la așa-numita Temperatură de închidere sistem, care se setează prin 
intermediul parametrului Temperatură de închidere sistem la  Parametri experţi / Parametri pentru 
reglarea temperaturii și offset-ului pentru senzor). 

La pornirea sistemului de comandă, această supapă este ținută închisă. Supapa rămâne închisă şi în 
starea de oprire a funcţionării; cu excepția cazului efectuării aerisirii, imediat şi pentru scurt timp după 
un proces de golire. 

Temperatura de închidere sistem este un parametru important şi pentru funcția de stopare pierderi, 
deoarece aceasta nu este disponibilă în domeniul presurizat din considerente fizice.  

 

 

3.5 Măsurarea debitului 
Dacă sistemul de temperare este echipat cu varianta de regulator SBC-Tplus și cu un senzor de debit, 
comanda afișează debitul apei. Din motive fizice, pot fi afișate valori abia de la cca. 10% din debitul 
maxim. În domeniul inferior acestei valori, sistemul de temperare nu trebuie să funcționeze, deoarece 
pentru un transfer util de energie și un control al temperaturii este necesar un debit minim.  

Cantitatea minimă se poate seta prin intermediul parametrilor (vezi 5.4 Alarme). 

În caz că este mai mică, se declanșează o alarmă.  

Deoarece măsurarea debitului funcționează din motive fizice numai într-un singur sens, o afişare ca şi 
o alarmare sunt suprimate, atunci când echipamentul este operat în sens invers în cazul funcționării 
pentru stoparea pierderilor. 
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4 Reglare de temperatură 
Unitatea de reglare și de comandă poate avea diferite stări de funcționare. Sistemul reglează 
temperatura la o valoare dorită de referinţă numai în funcționare normală; în alte stări de funcţionare, 
ca de ex. la golire, ieșirile de reglare stau pe „zero“. Există o multitudine de posibilităţi de influențare a 
comportamentului concret de reglare prin intermediul parametrilor de reglare. Acești parametri sunt 
descriși în capitolul Parametri experţi la Parametri de reglare. 

Descrierea comportamentului de reglare este împărțit în următoarele segmente: 

 

 

 

 

 

În primul rând, se poate să se aleagă între diferite intrări, de ex., între diferite sonde de temperatură. 
De asemenea, există o serie de valori de referință, fixe, variabile (rampe) sau prescrise din exterior 
(analogic sau prin intermediul interfeței). 

Reglarea determină din semnalele de intrare și din parametri o mărime de reglat. 

Influența datorată condițiilor de funcționare și alarmelor corectează mărimea reglată, dacă este 
necesar. De ex., gradul setat „încălzire“ este setat pe „zero“ la o alarmă de temperatură a filmului. 

Ieșirea descrie modul de control pentru diferitele ieşiri pentru controlul de elemente de reglare, ca de 
ex. supape. 

 

 

4.1 Senzor de reglare 
În caz standard, senzorul de reglare furnizează valoarea temperaturii care este utilizată pentru 
reglare. 

Dacă parametrul Senzor extern (la Parametri experţi / comanda echipamentului) se află pe „extern“, 
atunci semnalul de temperatură al senzorului extern este utilizat pentru reglare. În cazul în care nu 
există niciun semnal de senzor (de ex. senzor neconectat sau defect), reglarea revine la senzorul de 
reglare, este declanşată o alarmă. 

  

Alegere 
valoare reală 
și valoare de 
referinţă 

Reglare 
Influența 
condiţiilor de 
funcţionare și 
alarmelor 

Ieșire 
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4.2 Valoare de referinţă pentru reglarea temperaturii 
În cazul standard este folosit parametrul Valoare de referință pentru reglare. Introducerea valorii de 
referinţă este limitată de parametrii Limită inferioară / superioară a valorii de referință.  

Pot însă alte setări să supracontroleze valoarea de referință. Aici se aplică următoarea prioritizare: 

Prioritatea 1 (funcţionare cu interfaţă): 

Când este activată funcţionarea cu interfață, valoarea de referinţă transmisă este utilizată pentru 
reglare. Aceasta supracontrolează toate celelalte valori de referință impuse. 

În cazul în care funcţionarea cu interfață este oprită, se aplică următoarele: 

Prioritatea 2 (valori fixe):  

Se utilizează o valoare de referință parametrizată. Se poate totuşi utiliza prin intermediul parametrului 
Alegere valori de referinţă o valoare de referinţă alternativă. 

Prioritatea 3a:  

Dacă parametrul Alegere valori de referinţă este pe „valoare de referință 2“ sau intrarea a 2-a. 
valoarea de referință activă este pe „1", atunci „ a 2-a valoare de referinţă“ este utilizată pentru 
reglare. 

Prioritatea 3b:  

În cazul SBC-Tplus: dacă parametrul Alegere valori de referinţă este pe „valoare de referinţă externă“, 
atunci semnalul de intrare de la intrarea valoare de referință externă este utilizat pentru reglare. 

 

În caz contrar, se utilizează pentru reglare valoarea parametrului Valoare de referință. În cazul în care 
valoarea de referinţă transmisă este în conflict cu parametrii Limita inferioară/superioară a valorii de 
referință, atunci se utilizează limita valorii de referință inferioară resp. superioară pentru reglare și se 
emite o alarmă. 
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4.3 Reglare de temperatură 
Regulatorul de temperatură este, ca un regulator PID sau în combinație cu un agregat frigorific, un 
regulator cu control în două puncte. Parametrii pentru setare se pot găsi la Parametri experţi de la 
reglarea temperaturii. 

Pentru evitarea unei depășiri semnificative la o reglare de temperatură cu un senzor extern, care are 
timpi morți lungi datorită unei plasări nefavorabile, este implementată reglarea în cascadă. Timpul 
mort este acel timp, care trece de la o modificare a mărimii reglate (de ex., deschiderea unei supape 
de răcire) până la acțiunea acestei modificări la senzor.  

Dacă temperatura deviază cu mai mult decât valoarea setată în parametrul Reglare în cascadă dT, 
atunci încălzirea resp. răcirea este limitată. Prin aceasta se dă timp traseului de reglare, pentru ca 
modificarea de temperatură să ajungă, înainte ca gradul de reglare să crească mai departe. Astfel, 
întregul sistem tinde mai puțin către depășire.  

 

4.3.1 Comportamentul la reglare PID 

Pentru regulator se folosesc mărimile cunoscute din Ingineria reglării automate. 

Toți parametrii de reglare se pot seta separat pentru încălzire și răcire. 

Pentru încălzire și răcire este generat câte un semnal de reglare; o încălzire și o răcire simultană este 
exclusă. Încălzirea este realizată întotdeauna ca regulator PID, răcirea fie ca un regulator PID fie ca 
un regulator cu două puncte, în special pentru echipamente cu răcire activă cu compresor. 

 

 

4.3.2 Comportament la reglare, regulator cu două puncte 

Aici este vorba de un regulator clasic cu două puncte cu histerezis. Histerezisul poate fi setat separat, 
mai jos și mai sus faţă de valoarea de referință. Regulatorul cu două puncte acţionează numai asupra 
ieșirii pentru răcire. Ieșirea pentru încălzire rămâne în caracteristica PID. 
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5 Parametri experţi 
Parametrii experți sunt sortaţi în 6 teme: 

 

 

 

setări de bază 

 

comanda echipamentului 

 

 

reglare de temperatură 

 

alarme 

 

comunicare 

 

comanda pompei 

 

Acestea sunt explicate în continuare. 
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5.1 Setări de bază 

Prin intermediul butonului  puteți  face setările de bază. 
 

 
 

Pot fi făcute următoarele setări: 

Limba 
Selectați limba dorită. 

Unităţi de măsură 
Selectați unitatea de temperatură între grad Celsius (°C) sau grad Fahrenheit (°F).  

La °C se poate selecta pentru indicarea temperaturii, dacă valoarea trebuie să fie afișată ca număr 
întreg sau cu o zecimală. 

Blocarea operării 
Introduceți la cod de blocare un cod format din patru cifre. În plus, puteți alege dacă toate setările 
sunt blocate sau dacă valoarea de referință poate fi încă modificată. Pornirea și oprirea sunt 
întotdeauna posibile din motive de securitate. 

Dacă parametrul Blocare nu este setat pe OFF, este afișat în bara de navigare un lacăt albastru în 
partea stângă sus (vezi 2.1 Bară de navigare). 

Pentru ca blocarea să aibă efect, ea trebuie să fie activată. 

Activarea blocării:  
Apăsați pictograma afișată (lacăt albastru) pentru a activa blocarea. Confirmați interogarea în 
dialogul suplimentar. 
Blocarea devine activă și se afișează un lacăt galben. 

Dezactivarea blocării: 
Apăsați lacătul galben din bara de navigare. Introduceţi codul de deblocare. Dacă numărul este 
introdus corect, dispozitivul de blocare este dezactivat. 
Indicaţie: în cazul în care a fost pierdut codul atunci când blocarea este activată, contactați service-
ul SINGLE pentru a obține un număr de deblocare. Pentru aceasta, este nevoie de numărul din 6 
cifre al echipamentului. 
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Accesul în uzină (numai pentru angajații service-ului SINGLE) 
 

Unitate de presiune (numai în caz de senzor de presiune opțional) 
Selectați pentru unitatea de măsură pentru presiune între bar și psi. 
În cazul în care evaluarea presiunii a fost oprită (opţional), această posibilitate de selectare/acest 
buton nu este disponibilă/disponibil. În acest caz, afişajele corespunzătoare sunt suprimate și nu se 
generează niciun fel de alarme. 
 

Unitatea pentru debit (numai în caz de senzor de debit opțional) 
Selectați pentru unitatea de măsură pentru debit între l/min, m3/oră și gal/min.  
În cazul în care evaluarea debitului a fost oprită (opţional), această posibilitate de selectare/acest 
buton nu este disponibilă/disponibil. În acest caz, afişajele corespunzătoare sunt suprimate și nu se 
generează niciun fel de alarme. 
 

Actualizare firmware 
Pentru a efectua o actualizare de software, apăsați "Start Update" și „save“. Detalii pentru asta 
găsiţi în capitolul 6 Actualizare de software. 
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5.2 comanda echipamentului 

Prin intermediul butonului  puteți face setări pentru comanda logicii echipamentului.  

 

 

 

Pot fi făcute următoarele setări: 

Umplere manuală/automată 
Prin acest parametru se defineşte dacă echipamentul este umplut manual (de mână) sau automat 
(vezi 3.1 Pornire/oprire, funcţionare pompă în continuare).  
Pentru o umplere manuală sau automată, trebuie să fie pregătită corespunzător instalaţia 
hidraulică; detalii pentru asta puteţi găsi în specificațiile tehnice sau în confirmarea comenzii. 

Răcire indirectă / răcire directă 
Dacă este prezentă în sistem opțiunea hidraulic, răcirea poate fi comutată la răcire directă. Acest 
lucru servește la creșterea capacităţii de răcire în domeniul temperaturilor scăzute.  
La o răcire indirectă a echipamentelor de temperare, apa de răcire este trecută printr-un 
schimbător de căldură. În circuitul apei de răcire este montat în alimentare un ventil 
electromagnetic, care este controlat de regulatorul de temperatură. 
La răcirea directă, apa de răcire este introdusă direct în circuitul termic. Ieșirea de reglare „răcire“ 
acționează direct asupra ieşirii „umplere“ și comandă prin aceasta supapa de umplere. Pentru 
răcirea directă trebuie să fie oprit Aquatimer-ul. 
Deoarece această comutare la răcire directă poate fi utilizată şi la echipamente de temperare 
presurizate (temperaturi până la 200 °C), trebuie respectată în acest caz următoarea condiţie 
marginală: 
pentru o răcire directă, supapa de închidere sistem trebuie să fie deschisă, astfel încât apa 
fierbinte să poată curge prin supapa de închidere sistem în evacuarea pentru apa de răcire. Asta 
înseamnă, că răcirea directă este posibilă numai până la temperatura de închidere a sistemului. 

Temperatura de oprire pentru funcţionarea în continuare a pompei  
Prin acest parametru se defineşte până la ce temperatură se face răcirea la funcţionarea în 
continuare a pompei. Independent de acest parametru, se face în orice caz răcirea până la 
temperatura de închidere a sistemului, astfel încât, în orice caz, sistemul să nu se afle sub 
presiune.  

Durata de golire 
Prin acest parametru se defineşte durata golirii, în caz că s-a selectat Golire matriţă (vezi 2.3.2 
Meniul Funcții). 
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Selectare valoare de referinţă 
Prin acest parametru se defineşte care valoarea de referinţă trebuie utilizată. În mod normal se face 
reglarea la valoarea de referinţă setată; există posibilitatea, să se facă reglarea la o valoare 
alternativă (valoare de referinţă 2).  
În varianta SBC-Tplus poate fi setată suplimentar o valoare de referinţă analogică (0 - - 10 V, 4 mA 
- 20 mA)  

Aquatimer Timp de pornire și cicluri 
Această funcție serveşte monitorizării pierderilor (vezi 3.3 Umplerea instalaţiei). Aquatimer-ul începe 
să numere ciclurile de umplere în timp de o oră, după terminarea „timpul de pornire“. Dacă valoarea 
reglată la Cicluri este depășită, sistemul declanșează o alarmă.  

Monitorizare umplere 
Prin acest parametru se defineşte durata de umplere. Dacă perioada specificată aici este depăşită, 
sistemul este oprit, deoarece se este de presupus o pierdere mai mare sau alimentarea nu este 
asigurată. Sistemul declanșează o alarmă.  
Atenţie: La echipamente cu răcire directă activată nu este generată nicio alarmă. 

Blocare repornire 
Prin acest parametru se defineşte dacă dispozitivul trebuie să pornească automat la aplicarea 
tensiunii de funcționare; pentru aceasta, blocarea repornirii trebuie să stea pe „oprit“. 

Sample Time 
Prin acest parametru se defineşte un interval de timp după care sistemul stochează un set de date 
cu date de proces. Setul de date include printre altele starea de funcționare, principalele valori de 
temperatură, debitul și temperatura curentă.  
Pentru înregistrarea automată trebuie introdus un stick USB; Sample Time nu trebuie să fie setat pe 
OFF. Dacă este setat la Sample Time un timp, sistemul încearcă să scrie date. Dacă nu este 
introdus apoi nici un stick, sistemul generează un mesaj de eroare. 
Indicaţie: datorită diversității tehnice, nu se poate garanta că orice stick funcționează. De aceea, 
verificați dacă stick-ul USB este recunoscut de sistemul de temperare.  

Senzor extern 
Prin acest parametru se defineşte dacă semnalul de temperatură al senzorului extern este utilizat 
pentru reglare. În acest caz, parametrul trebuie să fie setat la „extern“; informaţii suplimentare găsiţi 
în capitolul 4 Reglare de temperatură. 
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5.3 Parametrii pentru reglarea temperaturii și offset pentru senzor 

Prin intermediul butonului  pot fi setaţi parametri care influenţează comportamentul de control al 
temperaturii. 

  

 

 

Valoare de referinţă 2 
Prin acest parametru se poate defini o valoare de referință alternativă. Prin intermediul parametrului 
Selectare valori de referinţă se poate face comutarea la această a doua valoare, în mod alternativ, 
prin intermediul contactului valoare de referinţă între valoarea normală și a doua valoare de 
referinţă.  

Limitare grad de reglare încălzire/răcire 
Prin acești parametri poate fi limitat gradul de reglare şi prin aceasta randamentul efectiv între 0 și 
100%. Aceasta conduce la o încălzire sau răcire corespunzător mai lentă. O limitare poate fi utilă în 
cazul în care consumatorul nu poate suporta o încălzire sau o răcire prea rapidă. 

Parametri de reglare XP, TV și TN 
Prin parametrii XP, TV și TN este influențat comportamentul concret de reglare. Deoarece într-un 
sistem de temperare pot exista puteri diferite pentru răcire și încălzire, parametrii pot fi setaţi 
individual. 
Componenta XP este factorul de amplificare. Dacă sistemul tinde spre supracontrol sau depășire, 
parametrul ar trebui să fie mărit. Dacă sistemul încălzeşte prea lent cu grade de reglare sub 100%, 
parametrul poate fi redus. 
Componenta TN este componenta integrală. Ea este necesară, pentru ca sistemul să corecteze 
până la valoarea de referinţă, fapt care nu se poate obţine numai prin componenta XP. Dacă 
sistemul tinde spre supracontrol sau depășire, parametrul poate fi mărit. Dacă rămâne relativ mult 
timp o abatere de reglare, cu toate că gradul de reglare de 100% nu a fost atins, parametrul poate fi 
redus.  
Componenta TN este componenta diferenţială. Ea este necesară atunci când există deranjamente 
și, din acest motiv, temperatura reală se îndepărtează de temperatura de referinţă. Atunci, 
componenta TV acționează cu o contribuţie corespunzătoare împotriva modificării. Dacă 
temperatura se abate prea puternic, dar gradul de reglare nu a atins încă 100%, componenta TV 
poate fi crescută. 
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Histerezis de cuplare pornire/oprire răcire 
La echipamentele cu răcire prin compresor, este pornit compresorul la temperatura histerzisului 
pornire răcire resp. este oprit la histerezisul oprire răcire. Valorile trebuie să fie introduse ca 
diferență față de valoarea de referință. 

Exemplu: valoarea de referință 25°; pornire la 26° și oprire la 23°. Apoi trebuie să se parametrizeze  

histerezis pornire răcire: 1K 

histerezis oprire răcire: 2K 

Domeniu mort, nu încălzeşte  
Acest parametru definește o zonă moartă în jurul valorii de referinţă. Dacă sistemul este operat la 
grade de reglare foarte scăzute, se poate întâmpla să se facă alternativ răcire și încălzire. Pentru a 
evita acest lucru, poate fi definită o zonă în care nu se face nici răcire, nici încălzire. 

Durată ciclu de comutare încălzire/răcire 
Gradul de reglare procentual este convertit într-un comportament pornit/oprit binar pentru încălzire 
și ventil de răcire. Un grad de reglare de 70% înseamnă că un actuator este pornit 70% și oprit 
30%. 
Ciclul „Pornit/oprit“ este aici întotdeauna la fel de lung, şi anume atât de lung, cât a fost setat la 
parametrul „Durata ciclului de comutare“. Pentru a proteja componentele, timpul ar trebui să fie ales 
cât mai lung posibil, fără ca totuşi comportamentul de comutare să se reflecte în temperatură. 

Limitarea inferioară/superioară a valorii de referinţă 
Prin acest parametru se defineşte o limită inferioară și una superioară a valorii de referință.  
O setare a valorii de referinţă este posibilă numai în zona dintre limita inferioară și superioară a 
valorii de referință. În cazul în care valorile de referinţă sunt setate sau sunt prescrise prin surse 
externe (valoare de referință prescrisă analogică sau interfețe) în afara acestor limite, setarea este 
limitată la valoare minimă sau maximă.  

Temperatura de blocare sistem 
Echipamentele presurizate sunt deschise sub această valoare, pentru a se asigura ventilarea 
întregului circuit hidraulic. În cazul în care se atinge temperatura de închidere a sistemului, sistemul 
se închide faţă de atmosferă și poate produce presiune. Peste temperatura de închidere a 
sistemului, întregul sistem poate fi presurizat împreună cu furtunurile racordate la echipament și cu 
consumatorii.  

Rampa valorii de referinţă ascendentă/descendentă 
În cazul în care consumatorul este sensibil faţă de modificări rapide de temperatură, viteza de 
urcare/coborâre poate fi redusă cu rampa valorii de referinţă ascendentă/descendentă. Valoarea 
este setată în K/min 

Offset senzor de temperatură (intern, film, retur sau extern) 
Prin intermediul offset-ului pot fi compensate erori de valori măsurate, de ex., determinate de 
procese de îmbătrânire sau de conducte de legătură lungi spre senzorul extern. De asemenea, prin 
intermediul acestei funcţii se poate calibra echipamentul folosind un generator de referinţă. 

Valoare analogică impusă 4...20 mA sau 0...10 V (numai SBC-Tplus) 
Prin acest parametru se calibrează valoarea reală resp. valoarea de referință. Aceste valori sunt fie 
transmise fie cu semnal 4..20 mA fie cu semnal 0 până la 10 V. 
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Temperatura la 0 V, 4 mA resp. 10 V, 20 mA (numai SBC-Tplus) 
Prin acest parametru se calibrează valoarea reală analogică resp. valoarea de referință. Prin 
parametrul Temperatura la 0 V, 4 mA este transmisă limita inferioară a intervalului de măsurare, 
prin parametrul Temperatura la 10 V, 20 mA, limita superioară.  
Exemplu: intervalul de măsurare trebuie să fie de la 50 °C până la 120 °C. Apoi, pentru parametrul 
Temperatura la 0 V / 4 mA  trebuie setat „50 ° C“, iar pentru parametrul Temperatura  
la 10 V / 20 mA "120 °C". 
 

Reglarea în cascadă dT (numai în combinație cu o conexiune opțională pentru senzor extern de 
temperatură)  
Reglarea în cascadă este necesară în combinație cu senzori externi pentru a se evita o depășire a 
temperaturii. În cazul unui senzor plasat prea departe faţă mediul de temperare se poate ajunge la 
temporizări între reacţia echipamentului și măsurarea acestei modificări de către senzorului (timp 
mort). Există atunci riscul, ca regulatorul să regleze prea puternic și ca întregul sistem se cadă într-
o oscilație a temperaturii. 
Pentru a evita acest lucru, regulatorul decuplează încălzirea atunci când temperatura de reglare 
depășește o valoare mai mare decât valoarea de referință plus dT a reglării în cascadă.  
Exemplu: Temperatura de referinţă 150 °C, dT 10 K. 
Sistemul decuplează încălzirea când pe senzorul de reglare s-a ajuns la 160 °C, chiar dacă 
senzorul extern care indică valori mai mici. 
Schema funcționează analog în zona rece, adică răcirea este decuplată atunci când temperatura de 
reglare scade sub o valoare mai mică decât valoarea de referinţă minus dT al reglării în cascadă. 
Prin aceasta se dă timp sistemului, ca modificările să ajungă şi la senzorul extern. Atunci sistemul 
nu mai supracontrolează, ci încălzeşte/răcește analog modificării de la senzorul extern mai departe 
sus. 
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5.4 Alarme  

Prin intermediul butonului  pot fi setate alarme. 

 

Cele mai multe alarme nu sunt activate imediat după aplicarea stării de eroare, ci numai după 10 
secunde. Acest lucru serveşte evitării de alarme false, care ar putea conduce eventual la o oprire a 
sistemului. 

Configurare alarmă de temperatură 
Această funcţie se referă la alarma de temperatură. Există mai multe moduri în care poate fi 
declanșată o alarmă de temperatură: Parametrul de temperatură asociat este setat la Parametrizare 
echipament (vezi 2.3.2 Meniul Funcții). 
Pot fi setate următoarele valori: 
• valoare semnal 

valoarea introdusă aici se adaugă la valoarea de referință. Dacă temperatura reală atinge 
această valoare totală, este declanșată o alarmă. 

• valoare limită 
Valoarea introdusă aici este o valoare absolută. Dacă aceasta este depășită, este declanşată o 
alarmă. 

• Comparator 
Valoarea introdusă aici dă un domeniu de lucru în jurul valorii de referință, atât în jos și în sus. 
Dacă acest domeniu de lucru va depășit în sus sau în jos, se declanșează o alarmă. 

• comparator cu stare de alarmă  
Acest mod de funcţionare este similar cu modul comparator. Bineînţeles că declanșarea unei 
alarme va fi mai întâi dezactivată. Abia atunci când temperatura reală atinge domeniul de lucru 
al comparatorului, dezactivarea este anulată. Adică, abia după aceea sunt emise alarmele, 
când temperatura reală este în afara domeniului de lucru. 

În cazul în care valoarea de referință este reglată, avertizarea este dezactivată din nou, până când 
temperatura a atins din nou valoarea comparatorului în noul domeniu de lucru. 

Alarmă „Temperatura filmului“ 
În echipament este montat un senzor de temperatură film, care monitorizează separat temperatura 
de încălzire. Când alarma este activată şi la depăşirea valorii de alarmare, pe lângă declanşarea 
alarmei, este oprită şi încălzirea. 

Alarma „Debit minim“  (numai pentru SBC-Tplus cu măsurare a debitului) 
Dacă această valoare depăşită, sistemul declanșează o alarmă. Sistemul are nevoie de un debit 
minim, pentru a lubrifia pompa și pentru a transporta mai departe căldura încălzitorului. Chiar și un 
reglaj exact al temperaturii are nevoie de un debit minim. Ar trebui ca valoarea de alarmă stocată 
aici să nu fie schimbată de către utilizator.  
Aici, în comparaţie cu debitul minim, este vorba de asigurarea funcționalităţii echipamentului. 
În cazul funcţionării opționale pentru stoparea pierderilor pentru unele echipamente mediul curge 
prin senzorul de debit în sens opus; aici nu are loc în principiu nicio măsurătoare. Prin urmare, nu 
sunt declanșate niciun fel de alarme. 

Alarmă „Valoare minimă debit“ (numai pentru SBC-Tplus cu măsurare a debitului) 
În caz că este mai mică resp. mai mare, se declanșează o alarmă. Aceste valori sunt utilizate şi 
pentru scalarea afișajelor în Cockpit. Prin comparaţie cu debitul minim, acest parametru este 
preconizat să asigure debitul de care are nevoie procesul.  
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Alarmă „Presiune mare“ (numai pentru SBC-Tplus cu măsurare a debitului) 
Dacă presiunea măsurată este mai mare decât parametrul Presiune mare , se declanșează o 
alarmă. 

Alarmă "Delta T"  (numai cu senzor opţional de retur) 
Dacă diferenţa de temperatură între tur și retur este mai mare decât Delta T este declanșată o 
alarmă.  

Alarmă „Temperatură la retur“  (numai cu senzor opţional de retur) 
Dacă această valoare este depășită la senzorul de retur, se declanșează o alarmă. 
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5.5 Comunicare 

Prin intermediul butonului  pot fi setate detalii de comunicare, de ex., ce protocolul trebuie 
utilizat. Setările trebuie să se armonizeze cu cele ale sistemului master.  

Dacă sistemul este echipat cu o interfață și este selectat un protocol, SBC-T trimite date de proces 
(temperaturi, stări de alarmă şi altele).  

În funcţionarea curentă cu interfață este inserat un „R“ pentru operarea de la distanță la comutatorul 
de pornire/oprire.  

În cazul în care sistemul de temperare nu are nicio interfață, acesta poate fi echipat ulterior cu o 
interfață 20mA TTY cu diferite protocoale, prin activarea unui codul de activare (plătit). Adresaţi-vă 
pentru asta service-ului SINGLE. 

Pe lângă interfețele specificate în încheiere există protocoale SINGLE specifice. Descrierea 
protocolului poate fi obținută de la SINGLE. 
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5.6 Comanda pompei (numai cu convertor de frecvență opțional) 
Această funcție este disponibilă numai dacă este montat un convertor de frecvență opțional în 
echipamentul de temperare. Comanda pompei reglează turaţia pompei, de ex. pentru a se atinge o 
funcţionare optimizată energetic. 

Prin intermediul butonului  ajungeţi în zona pentru setarea parametrilor. 

Prin intermediul ieșirii analogice „Comanda pompei“ este comandat un convertor de frecvență, care 
influențează turaţia pompei. Pentru toate funcțiile descrise aici, este necesar să existe un debit minim, 
de ex., pentru a putea regla exact temperatura. De aceea, debitul minim este limitat la 30% din debitul 
maxim; în unele cazuri, poate fi necesară pentru un proces care să funcționeze o limită inferioară mai 
ridicată.  

Selecție comanda pompei   
Prin acest parametru se stabileşte după care procedură trebuie să fie comandată turaţia pompei. 

Sunt posibile următoarele opțiuni:  
Grad de reglare fix:  
Pompa funcționează cu un grad de reglare fix. 

Debit dorit:  
Pompa este reglată la o valoare definită de debit. 

Abaterea dT (funcţionare automată):  
Turaţia pompei este reglată automat, în funcție de necesitățile procesului de temperare, astfel încât 
procesul de producție se desfășoară la cel mai mic consum de energie posibil al motorului pompei.  
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Grad de reglare fix 
Prin acest parametru se reglează o turaţie fixă în raport cu turaţia maximă. 100% înseamnă aici 
sarcină maximă. Pentru a îndeplini cerințele minime pentru o reglare a temperaturii, nu este 
acceptată nicio turaţie sub 30% din turaţia maximă. Deoarece puterea absorbită are aproximativ o 
creştere pătratică în raport cu turaţia, la o turaţie de 30%, consumul de energie al pompei este mai 
mic de 10% din puterea nominală a motorului. 

Alarmă „Valoare debit dorită “ (numai pentru SBC-Tplus şi măsurare a debitului) 
Prin acest parametru este reglat un debit volumic; sistemul reglează la această valoare. 
Dacă este reglată o valoare care este mai mare decât valoarea posibilă datorită puterii 
echipamentului, pompa funcționează la sarcină maximă. Pentru o reglare adecvată a temperaturii, 
debitul volumic reglat nu trebuie să fie mai mic de 30% din debitul volumic maxim.  
Reglarea este efectuată prin intermediul unui regulator PID. În cazul în care comportamentul de 
reglare nu atinge rezultatele dorite pentru aplicaţie, poate fi ajustat prin intermediul parametrilor de 
reglare debit Xp, debit TV și debit TN (vezi mai jos).  

Abatere dT  (numai cu senzor opţional de retur) 
Prin acest parametru se reglează diferența de temperatură dintre tur și retur. 
Turaţia pompei este redusă lent. La aceasta, este monitorizată diferența de temperatură dintre tur 
și retur. Reducerea turaţiei este oprită, atunci când diferența de temperatură dT setată aici este 
atins. 
Aici, turaţia este redusă numai dacă abaterea dintre temperatura de referinţă și cea reală este mai 
mică de 1 K. În afară de asta, este necesar un flux minim pentru reglarea temperaturii. Din acest 
motiv, sistemul menține o valoare de reglare de cel puțin 30%.  

Debit XP, debit TV, debit TN 
Acești parametri influenţează comportamentul de reglare al pompei în modul de funcționare 
Valoare dorită de debit (vezi mai sus). 
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6 Actualizare de software 
Prin intermediul portului USB este posibil să se actualizeze software-ul.  

Selectaţi la Parametri experți meniul Setări de bază. 

Selectați funcția Firmware și efectuaţi actualizarea prin apăsarea tastei „începe actualizarea“ și 
„salvați“). O actualizare este posibilă numai în stare oprită (comutatorul principal al sistemului de 
temperare trebuie să la „pornit“). 

Procesul durează câteva secunde. În timpul procesului, tensiunea de alimentare trebuie să rămână 
conectată, adică echipamentul este conectat și comutatorul principal este la „pornit“. 

Dacă procesul de actualizare nu a putut fi efectuat complet, trebuie să se deconecteze tensiunea timp 
de 10 secunde prin intermediul comutatorului principal al echipamentului. Comanda porneşte apoi cu 
vechiul program. 

După finalizarea actualizării, trebuie să se deconecteze tensiunea de alimentare timp de 10 secunde 
pentru o repornire.   
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8 Listă de parametri 
Observații: domeniul de setări se raportează la unități metrice; , 

 

8.1 Funcții 

Denumire Domeniul de 
valori 

Până la Funcția Numai 
SBC-T plus 

Temp. alarmă   Valoarea alarmei de 
temperatură 

 

Stop scurgere PORNIT, 
OPRIT 

 Parameterizare suplimentară la 
Comanda echipamentului 

 

Comunicare PORNIT, 
OPRIT 

 Funcţionare cu interfață de operare; 
parametrizare suplimentară la 
Comunicare 

 

Golire matriţă PORNIT, 
OPRIT 

 Golire matriţă înainte de oprire; 
parametrizare suplimentară la 
Comanda echipamentului 

 

Funcţionare în 
continuare a pompei 

PORNIT, 
OPRIT 

 Se răcește înainte de oprire; 
parametrizare suplimentară la 
Comanda echipamentului 

 

Turaţia pompei PORNIT, 
OPRIT 

 Turaţia 100% sau redusă; 
parametrizare suplimentară la 
Comanda pompei 

 

Auto-optimizare   Începutul auto-optimizării  
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8.2 Setări de bază 

Denumire Domeniul de 
valori de la 

până la Funcția Numai 
SBC-T plus 

Limba germană, 
engleză., 
franceză, 
spaniolă  

 Limba afişajului aparatului  

Unitate de măsură C; 0,1C; F  Afișaj temperatură  

Blocare operare  Off; 
pornit/oprit; 
pornit/oprit și 
valoare de 
referință  

 Blocare împotriva operării  

Cod de blocare ****  Cod de blocare pentru 
blocare/deblocare 

 

Acces în uzină   Numai pentru angajaţi Single  

Unitate pentru 
presiune 

Off, bar, PSI  Unitatea de măsură pentru 
presiune 

X 

Unitate de debit Off, l/min; 
l/oră; gal/min 

 Unitatea de măsură pentru debit X 

Actualizare firmware   Start actualizare  
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8.3 comanda echipamentului 

Denumire Domeniul de 
valori de la 

până la Funcția Numai 
SBC-T plus 

Umplere Manual / 
automat 

 Hand corespunde umplerii 
manuale a aparatelor 

Auto corespunde umplerii 
automate a aparatelor 

 

Răcire Indirect / 
direct) 

 Răcire prin intermediul 
schimbătorului de căldură sau 
direct.  

Răcirea directă este posibilă 
numai la aparate cu apă 

 

Temperatura de 
oprire  

10°C 100°C  Pentru mersul în continuare al 
pompei după oprire. 

 

Durata de golire Off, 10 sec 900 sec Timp de suflare respectiv 
aspirare la aparatele cu 
eliminare piese în timp de 
secunde 

 

Selectare valoare de 
referinţă 

Valoare de 
referinţă sau 
valoare de 
referinţă 2 
sau  
 
 
 
  

 valoare de 
referinţă ext. 
(opţional) 

 Comutare valoare de referinţă  

Timp funcţionare 
Aquatimer 

5 min 120 min Timp de la pornire cu cicluri de 
umplere nemonitorizate 

 

Cicluri Aquatimer Off ; 1 40 Valoare setată corespunde 
ciclurilor de umplere max. 
admise după o oră de 
funcţionare 

 

Durată de umplere Off ; 1 99 Reglare în minute  

Blocaj împotriva 
repornirii 

PORNIT, 
OPRIT 

 Recuplare blocare după 
resetare alimentare 
• off =  recuplare blocare 

inactivă 
• on =  recuplare blocare 

activă 
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Denumire Domeniul de 
valori de la 

până la Funcția Numai 
SBC-T plus 

Timp sample Off, 1 sec 10min 

Dacă stick-ul USB este 
conectat, datele de proces sunt 
înregistrate în acest interval de 
timp 

 

Reglare senzor 
extern Intern, extern  

Reglare temperatură la senzor 
extern (dacă este activată în 
Parametri din fabrică) 
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8.4 Reglare temperatură 

Denumire Domeniul de 
valori 

până la Funcția Numai 
SBC-T plus 

Valoare de referinţă 
2 Început MB Sfârşit 

MB 
  

Limitarea gradului 
de reglare a încălzirii 

0 100 în %  

Limitarea gradului 
de reglare a răcirii 

0 100 în %  

XP-încălzire Deschis, 0,1 99.9 În %, intervalul proporţional al 
traseului de reglare 

 

TV-încălzire Deschis, 1 200 În sec., timp de păstrare a 
traseului de reglare 

 

TN-încălzire Deschis, 1 1000 În sec., timp de reglare 
ulterioară a traseului de reglare 

 

XP-răcire Deschis, 0,1 99.9 În %, intervalul proporţional al 
traseului de reglare 

 

TV-răcire Deschis, 1 200 În sec., timp de păstrare a 
traseului de reglare 

 

TN-răcire Deschis, 1 1000 În sec., timp de reglare 
ulterioară a traseului de reglare 

 

Histereză de 
comutare încălzire 
răcire 

OFF; 0,1 
OFF; 0,01 

10,0 
10,00 

Histereză de comutare pentru 
cuplarea răcirii; în legătură cu 
valoarea de referinţă (regulator 
cu două puncte) 

 

Domeniu mort nu 
încălzeşte Deschis, 0,1 10   

Durata ciclului de 
cuplare încălzire 1s 240s La ieşirea hibridă de la 10sec.  

Durata ciclului de 
cuplare a răcirii 1s 240s   

Limitare superioară 
a valorii de referinţă Limitare 

inferioară a 
valorii de 
referinţă 

Sfârşit 
MB 

în °C; aici poate fi selectată 
valoarea finală a intervalului de 
reglare (valoare nu poate 
depăși valoarea de referinţă 
maximă) 
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Denumire Domeniul de 
valori 

până la Funcția Numai 
SBC-T plus 

limitarea inferioară a 
valorii de referinţă 

Început MB 

Limită 
superio
ară 
valoare 
de 
referinţ
ă 

în ° C; valoarea de pornire a 
intervalului de setare a valorii de 
referinţă poate fi preselectată 

 

Temperatura de 
închidere a 
sistemului 

OFF, 35 95 

La aparate cu apă sub presiune, 
sistemul hidraulic este închis 
spre atmosferă. 

Apă: Preselectare temperatura 
pentru blocare sistem în ° C 

Ulei: poate fi aspirat numai sub 
valoarea setată   

 

Rampa în urcare a 
valorii de referinţă OFF, 0,1 99.9 în K/min  

Rampa valorii de 
referinţă 

descrescător 
OFF, 0,1 99.9 în K / min 

 

Offset intern Off, -199 199°C Offset pe o sondă internă   

Offset film Off, -199 199°C Offset pe o sondă tip film 
internă 

 

Offset extern/retur Off, -199 199°C Offset pe un senzor de flux 
extern sau de retur 

 

Valori analogice 0-10V; 4-
20mA  Calibrare a intrării analogice și a 

ieșirii 
X 

Temperatura la 0V 
sau 4mA Început MB Sfârşit 

MB 
Calibrare a intrării analogice și a 
ieșirii 

X 

Temperatura la 10V 
resp. 20mA Început MB Sfârşit 

MB 
Calibrare a intrării analogice și a 
ieșirii 

X 
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8.5 Alarme 

Denumire Domeniu de 
valori 

până la Funcția Numai 
SBC-T plus 

Configurare alarmă 
de temperatură 

1 4 

Configurarea ieșirii de alarmă 
•  = Contact semnal  
•  = Contact limitator  
•  = Comparator limită  
•  = Comparator limită cu 

comportament în aşteptare 

 

Alarmă Film Început MB Sfârşit 
MB 

Valoarea programată 
corespunde temperaturii de 
reacţie  

 

Alarmă de debit 
minim 0 1000 

Pentru protecția echipamentului, 
minim pentru funcţionarea 
corectă a echipamentului; numai 
la funcționare normală a pompei  

X 

Alarmă debit minim 
0 1000 

Pentru asigurarea procesului de 
producție; numai la funcționare 
normală a pompei 

X 

Alarmă presiune 
înaltă OFF, 0,1 25.0 Presiune de reacţie a limitării 

presiunii 
X 

Alarma ∆T OFF, -100 100 Monitorizarea diferenţei de 
temperatură tur faţă de retur 

 

Alarmă temperatura 
de retur  

Început MB Sfârşit 
MB 

Valoarea programată 
corespunde temperaturii de 
reacţie  

 

Regulator în 
cascadă OFF, 0 100 Limitare temperatură la senzor 

extern 
 

Extern Sensor Logik 
Întotdeauna 
activ 

Activ 
după 
depăşir
e 

Reglare în cascadă, este activă 
direct sau după o depășire unică 
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8.6 Comunicare 

Denumire Domeniu de 
valori 

până la Funcția Numai 
SBC-T plus 

Adresă 

1 255 

Introduceți adresa 
echipamentului. În cazul în care 
sunt acționate de la o interfață 
mai multe aparate, trebuie să fie 
setate adrese diferite  

 

Protocol OFF  • Protocol Arburg activ 
• Protocol KraussMaffei activ 
• Protocol Dr. Boy activ 
• Protocol Engel activ 

Pb = Profibus activ numai la 
regulatoare cu interfață Profibus 

 

Rata Baud 

OFF, 0,3 19.2 

Aici se programează viteze de 
transfer - rata Baud - a 
interfeței. Setările posibile sunt: 

OFF (DESCHIS) = nu este 
setată nicio rată Baud 
• 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 

 

Format de date 

  

Aici se programează formatul 
de date al interfeţei. 

Formatul de date este compus 
din: 

biți de date, bit de paritate, bit 
de stop. Setările posibile sunt: 

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

 

 

Stare 
--- 

Schimb
ul de 
date 

Stare interfaţă 
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8.7 Comanda pompei 

Denumire Domeniu de 
valori 

de la  Funcția Numai 
SBC-T plus 

Mod 

Modul Comanda pompei: 

1.) Valoare fixă de reglare în % 

2.) Debitul volumic fix, care este reglat (numai la Plus) 

3.) Auto dT: Fereastra proces, dacă dT este mai mic de 
50% din valoarea de referinţă și |temperatura de referinţă-
actuală|> 1°C se reduce turaţia 1% pe minut (numai cu 
senzor de retur) 

 

Valoare fixă pompa 30 100  în %  

Debit pompă 0 100/0 în l/min  X 

Abatere dT 0 10 
Diferența maximă de 
temperatură admisă între 
temperaturile de tur și retur 

 

Pompă OFF, 0,1 999.9 În %, intervalul proporţional al 
traseului de reglare 

 

Pompă OFF, 1 200 În sec., timp de păstrare a 
traseului de reglare 

 

Pompă OFF, 1 1000 În sec., timp de reglare 
ulterioară a traseului de reglare 
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9 Listă de alarme 
 

Cod Text Eroare, de unde? 
Condiţie 
marginală Altă consecință 

10 sec 
întârziere 

H600 

Comutator de 
protecție a 
motorului /FU 
declanșată 

Contact comutator de 
protecție motor deschis, 
resp. semnal o.k. FU nu 
este setat (cel puțin 1 
secundă după pornire)   

Echipamentul este 
oprit da 

H800 
Comutatorul cu 
flotor este defect 

Max-Contact "High", Min-
Contact "Low"   

Echipamentul este 
oprit da 

H810 

Durata max. de 
umplere este 
depășită 

În cazul în care durata de 
umplere este mai mare 
decât parametrul duratei 
de umplere   

Echipamentul nu 
umple mai departe da 

H811 
Instalaţia este 
umplută la refuz 

Comutator cu flotor 
Contact-Max „High“ 

Numai la 
echipament
e cu ulei 

Încălzirea este 
oprită; oprit/pornit 
necesar pentru 
resetare da 

H812 Instalaţia este goală     

Pompă și controlul 
temperaturii 
rămân oprite da 

H820 Pierderi în sistem 

Aquatimer este activat; 
numărul cicluri mai mare 
decât parametrul cicluri 
Aquatimer 

 Pierderi în 
echipament
, îmbinări 
sau matriţe 

Echipamentul este 
oprit da 

H830 
Debit minim sub 
limita inferioară 

În cazul în care debitul 
este mai mic decât 
parametrul de debit 
minim 

Aparate cu 
măsurarea 
debitului 

Încălzirea este 
oprită da 

H990 I/O Board lipseşte 

În cazul în care nu există 
nicio comunicare cu 
subansamblul de 
racordare   

Echipamentul este 
oprit da 

H1083 

Semnal de curent 
sau de tensiune de la 
punctul de setare 
valoare prescrisă 
prea mic sau prea 
mare 

În caz de valoare 
prescrisă impusă externă 
prin valori analogice 

SBC-Tplus; 
prelucrare 
analogică 
valoare 
semnal 
activată 

valoare de 
referinţă impusă 
inferioară sau 
superioară este 
utilizată ca valoare 
de înlocuire pentru 
trecere mai jos de 
valoarea minimă 
resp. Pentru 
depășirea valorii 
superioare da 

H1026 
Temperatura film 
depășită 

În caz că temperatura 
filmului este mai mare 
decât parametrul 
temperatură film  

În caz că 
senzorul de 
temperatur
ă film 
furnizează 
valori utile 

Încălzirea se 
decuplează (fără 
temporizare)  nu  
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Cod Text Eroare, de unde? 
Condiţie 
marginală Altă consecință 

10 sec 
întârziere 

H2059 Alarmă 

În caz că alarma este 
activă și diferența senzor 
tur şi retur  este mai mare 
decât parametrul dT 
tur/retur 

În cazul în 
care 
senzorul de 
retur este 
montat și 
oferă valori 
utile nu există da 

H2060 
Senzorul de reglare 
este defect 

Scurt circuit, rupere, 
peste și sub nivelul minim 
absolut al temperaturii 
minime/maxime a 
senzorului de 
temperatură   

Echipamentul este 
oprit da 

H1022 
Temp. film Senzor 
defect  

Scurt circuit, rupere, 
peste și sub nivelul minim 
absolut al temperaturii 
minime/maxime a 
senzorului de 
temperatură   

Încălzirea este 
oprită nu 

H2075 
Al treilea senzor este 
defect 

Scurt circuit, rupere, 
peste și sub nivelul minim 
absolut al temperaturii 
minime/maxime 

În cazul în 
care 
senzorul 
corespunză
tor este 
activat nu există da 

H2010 

Lipseşte aprobarea 
pentru aparate 
externe 

În cazul în care la 
conectarea manuală, 
contactul extern 
pornit/oprit se află pe 
„Low“ 

În cazul în 
care 
intrarea 
este 
parametriza
tă pe Extern 
pornit/oprit
)  

Echipamentul nu 
poate fi pornit, 
resp. este oprit. da 

H2030 
Limita inferioară a 
fost depăşită. 

Dacă măsurarea debitului 
este activă, alarma activă 
și debitul mai mic decât 
valoarea parametrului 

Numai 
echipament
e cu 
măsurarea 
debitului nu există da 

H2040 
Intervalul de 
întreţinere a expirat 

În cazul că a expirat 
contorul pentru 
întreţinere    nu există da 

H2101 

Trecerea dincolo de 
limita inferioară de 
temperatură (de la 
alarma de 
temperatură) 

la o parametrizare 
corespunzătoare a 
alarmei de temperatură   nu există da 

H2102 

Trecerea dincolo de 
limita inferioară de 
temperatură (de la 
alarma de 
temperatură) 

la o parametrizare 
corespunzătoare a 
alarmei de temperatură   nu există da 
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Cod Text Eroare, de unde? 
Condiţie 
marginală Altă consecință 

10 sec 
întârziere 

H2112 

Valoarea limită a 
temperaturii pe 
retur fost depăşită. 

În cazul în care 
temperatura pe retur 
este mai mare decât 
parametrul de alarmă 
retur 

În cazul în 
care 
senzorul de 
retur este 
montat și 
oferă valori 
utile nu există da 

H2140 
Nu ar putut fi 
conectat stick-ul USB 

Dacă este selectată o 
funcție USB, dar USB-ul 
nu este recunoscut   nu există da 

H2141 
Erori la import sau la 
export 

Există probleme în citire 
sau scriere de pe stick -ul 
USB   nu există da 

H2200 
Întreruperea auto-
optimizării     

Auto-optimizarea 
este oprită da 

H2210  Eroare CPU:  
 Defecțiune hardware în 
regulator   

Echipamentul este 
oprit nu 

H2211 eroare Profibus 
Probleme în comunicarea 
Profibus   nicio comunicare nu 

H2212 
Eroare de calibrare 
IO-Bord 

 Defecțiune hardware în 
regulator   

Echipamentul este 
oprit nu 

H2213 
Alarmă aparat de 
monitorizare debit  

În cazul în 
este activat 
aparat de 
monitorizar
e debit  nu există da 

 

roşu  Alarmă cu declanșarea contactului de alarmă 
albastru Indicaţie, nicio declanșare a contactului de alarmă 
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