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1 Over dit handboek 

In deze gebruiksaanwijzing worden de werking en bediening beschreven van de SINGLE Basic 

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

De SBC-Tplus heeft ten opzichte van de SBC-T enkele in- en uitgangen meer, waarmee debietmeting, 
uitwisseling van analoge signalen en drukmeting mogelijk zijn. De software van de SBC-Tplus biedt 
parameters voor deze extra ingangen. De gebruiksaanwijzing bevat aanwijzingen voor de 
bijbehorende functies. 

In deze gebruiksaanwijzing vindt u de maximale omvang van de functionaliteit van de besturing. Delen 

van de functionaliteit zijn optioneel beschikbaar in de regelapparaten. De daadwerkelijke functionaliteit 

wordt bepaald in de SINGLE-klantopdracht en de technische specificaties. 

De functionaliteit wordt vastgelegd via parameters in fabrieksinstellingen die alleen voor Single 

toegankelijk zijn. Deze zijn van invloed op het functioneren van de regelaar en van de weergave op 

het scherm. Knoppen en parameters van niet-vrijgegeven functies worden deels verborgen, zodat er 

afwijkingen tussen de afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing en de weergave op uw systeem 

kunnen zijn. 

Achteraf activeren van functies is meestal niet mogelijk omdat voor de functionaliteit bijbehorende 

componenten in het regelsysteem moeten zijn ingebouwd.  

Bij vragen wendt u zich tot de klantenservice van SINGLE Temperiertechnik. Alle in de klantopdracht 

en in de technische specificatie bevestigde functies zijn in uw regelsysteem aanwezig. 
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2 Gebruikersoppervlak en bediening 

Wanneer u het regelsysteem inschakelt met de hoofdschakelaar, wordt ook de SBC-T gestart. Het 

startproces duurt enkele seconden waarin een startscherm wordt weergegeven.  

Na afloop van het startproces geeft de regelaar het procesgegevensscherm (de 'cockpit') weer.  

 

 

 

De SBC-T is uitgerust met een 3,5" aanraakscherm. Het bedienen gebeurt uitsluitend via het 

beeldscherm. 

Het beeldscherm is verdeeld in de navigatiebalk bovenaan (met grijze achtergrond) en het 

bedieningsgedeelte. 
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2.1 Navigatiebalk 

De navigatiebalk wordt in alle menu's en in alle modi weergegeven. Hij bevat belangrijke gegevens en 

dient voor een snelle navigatie. 

De navigatiebalk biedt de volgende functies: 

 

 

Symbool Betekenis 

 
 

 

Hiermee springt u uit de verschillende menu's terug naar het 

procesgegevensoverzicht. 

De huidige temperatuur wordt voortdurend weergegeven.  

Wanneer een blokkeercode is ingevoerd, wordt een slot weergegeven 

(blauw: gedeactiveerd; geel: vergrendeling geactiveerd). 

 

Hiermee roept u het menu Service en informatie op (zie 2.3.1 Het menu 

Service en informatie). 

 

Hiermee roept u het menu Functies op (zie 2.3.2 Het menu Functies) met 

het submenu Expertparameters (zie 5 Expertparameters).  

 

Hiermee geeft u de alarmlijst weer (zie 0  
 

 

Alarmlijst). 

 

Hiermee schakelt het regelsysteem inclusief de SBC-T in en uit. 

Vergrendeling tegen bediening  

Het is mogelijk om het apparaat te vergrendelen tegen ongewenst gebruik. Voer daartoe onder 

Expertparameters / Basisinstellingen een blokkeercode in (zie 5.1 Basisinstellingen). 

De vergrendeling activeren:  

Wanneer de parameter Sperre (Vergrendeling) niet op Off (Uit) staat (zie hoofdstuk 5.1), wordt in de 

navigatiebalk in plaats van het huisje een blauw slot weergegeven.  

Druk hierop om de vergrendeling in te schakelen. Bevestig de vraag in het dialoogvenster. 

De vergrendeling wordt actief en er wordt een geel slot weergegeven. 

De vergrendeling deactiveren: 

Druk op het gele slot in de navigatiebalk. Voer de vrijgavecode in.  

Wanneer het nummer correct wordt ingevoerd, wordt de vergrendeling gedeactiveerd. 
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2.2  Bedieningspaneel 

Het bedieningspaneel geeft centraal de actuele en de insteltemperatuur aan. Bij apparaten met 

debietmeting wordt ook de debietwaarde weergegeven.  

 

De actuele temperatuur is de temperatuur die voor het regelen wordt gebruikt. Bij levering is dat de 

temperatuur die via de regelsensor wordt gemeten. Via parameters kunt u instellen dat een externe 

sensor voor het regelen wordt gebruikt. 

Wanneer u op het middendeel van het bedieningspaneel drukt, verschijnt het venster voor het 

instellen van de instelwaarde. Het toegestane waardebereik wordt weergegeven. Wijzigingen moeten 

met 'Save' (Opslaan) worden bevestigd. 

Pictogrammen links en rechts van de temperatuurweergave geven aan in welke toestand het systeem 

zich bevindt. 

 

Symbool Betekenis 

 

De pomp loopt in de aangegeven draairichting. 

(pijl naar rechts: normale modus; pijl naar links: omgekeerde modus, 

bijv. bij lekstopmodus). 

  

Het regelsysteem koelt of warmt op. 

  

De systeemvergrendeling is geopend of gesloten (alleen bij 

drukwaterapparaten). 

 

Aansluitsymbool: 

Grijs: Aansluiting aanwezig, inactief 

Blauw (knipperend): Aansluiting actief en apparaat zendt of ontvangt 

gegevens via de aansluiting 

Blauw: Aansluitingsmodus ingeschakeld 

 

De SBC-T schakelt naar expertmodus. 
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Expertmodus 

In de expertmodus worden extra gegevens weergegeven. Deze is bedoeld voor speciale 

toepassingen of voor service. 

O.a. worden weergegeven: de signalen van alle aangesloten sensoren, de toestand van de 

vlotterschakelaar, de instelgraden 'heizen' (Verwarmen) en 'kühlen' (Koelen), het debiet en de druk 

(als het apparaat daarvoor is uitgerust), de uitgangen van alle kleppen, de uitgangen 'Pumpe' (Pomp) 

en 'Vorkontakt Heizung' (Voorcontact verwarming) en de toestand van de 

motorbeveiligingsschakelaar.  

De volgende afbeelding geeft een voorbeeld. 

 

 

 

Delen van de weergave zijn gekoppeld aan optionele sensoren (bijv. de drukmeter) of actoren (bijv. 

systeemafsluitklep). Wanneer deze opties niet zijn ingebouwd, worden de bijbehorende waarden niet 

weergegeven. 
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2.3 Overzicht over het bedieningsconcept 

De navigatie verloopt via het procesgegevensscherm.  

Met de navigatiebalk gaat u naar de volgende submenu's: 

• Service en informatie  

• Functies 

• Functies -> Expertparameters 

• Alarmlijst 

Met het bedieningspaneel gaat u naar de expertmodus. 

In de volgende afbeelding vindt u de verbanden. 

 

 

Procesgegevensscherm (cockpit) 

 

 

Expertmodus 

 

Menu Service en informatie 

 

Menu Functies 

 

 

Alarmlijst 

  

 

Submenu Expertparameters 

  

 

In de volgende paragrafen worden de menu's beschreven. 
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2.3.1 Het menu Service en informatie 

Wanneer u overschakelt naar het menu Service en informatie, verschijnt op het scherm de volgende 

informatie: 

• Apparaatnummer  

• Bedrijfsuren 

• Softwareversie 

De weergave van het apparaatnummer is belangrijk voor de service omdat SINGLE de 

apparaatgegevens heeft gekoppeld aan het apparaatnummer. 

De volgende knoppen zijn beschikbaar: 

 

Terugstellen op fabrieksinstellingen 

Met de knop Terugstellen stelt u het apparaat terug naar de toestand bij levering. 

Voordat de opdracht wordt uitgevoerd, verschijnt een vraag om bevestiging die de 

bediener moet met Ja moet beantwoorden. 

Pas op: Parameters die de klant heeft ingesteld, gaan verloren bij het terugstellen!  

 

Contact 

Hier vindt u telefoonnummer en e-mailadres van de servicepartner. 

 

Onderhoud 

Het regelsysteem moet na een vast aantal bedrijfsuren worden onderhouden. Daartoe 

telt een bedrijfsurenteller terug. Wanneer de teller is afgelopen, verschijnt een alarm.  

Met de knop Onderhoud bevestigt u het uitvoeren van het onderhoud en stelt u de 

onderhoudsteller weer op de startwaarde. 

 

USB-functie 

Voorwaarde voor het gebruik van de USB-functie is dat aan de achterkant van de SBC-

T een gewone USB-gegevensdrager is geplaatst die is geformatteerd volgens FAT16 

of FAT32.  

Opmerking: Omdat er grote technische verschillen kunnen bestaan, kunnen wij niet 

garanderen dat alle gegevensdragers werken. 

Met de knop USB-functie kunt u de volgende functies uitvoeren: 

• Exporteren van parameters van de SBC-T naar de USB-gegevensdrager. 

• Importeren van parameters van de USB-gegevensdrager naar de SBC-T.Pas op: 
Door de klant ingestelde parameters worden overschreven! 

• Opslaan van de huidige proceswaarden en de alarmlijst. 

Wanneer u de gegevensdrager tijdens bedrijf ingestoken laat, worden de 
procesgegevens automatisch met vaste tussentijden opgeslagen.  
Het tijdsinterval wordt ingesteld met de parameter Sample Time (Bemonsteringstijd). 
Om de procesgegevens op te kunnen slaan, mag de Sample Time niet uitgeschakeld 
zijn. 

 

Bij export worden gegevens opgeslagen in de basismap van de USB-gegevensdrager. Ter identificatie 

bevat de bestandsnaam het apparaatnummer van het Single-regelsysteem. 
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LogAlarmXXXXXX Bij ingestoken gegevensdrager worden alle alarmen in dit bestand 

geschreven 

LogBookXXXXXX Bij export van de huidige alarmlijst worden de meldingen in dit bestand 
geschreven 

LogPara.bin Parameterset in door de machine leesbare vorm Via dit bestand worden 

de parameters tussen de apparaten gekopieerd 

LogPara Parameterset in tekstvorm 

LogZykXXXXXX Vastleggen van de procesgegevens 

'XXXXXX' staat voor het 6 cijferige apparaatnummer.  

 

Bij import van de parameters kan een bestand worden gelezen dat naar een apparaat is 

geëxporteerd. Opslaglocatie, naam en inhoud van het bestand mogen niet worden veranderd, anders 

is importeren niet mogelijk. 
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2.3.2 Het menu Functies 

In het menu Functies kunt u de belangrijkste en meest voorkomende apparaatfuncties instellen. Bij 

veel functies zijn er nadere instellingen die u in het submenu Expertparameters (zie 5 

Expertparameters) kunt vastleggen. 

Sommige functies kunnen worden in- en uitgeschakeld. Wanneer een functie is ingeschakeld, ziet u 

dat aan een groene punt  op de knop; bij uitgeschakelde functie ziet u een grijze punt . 

De volgende knoppen zijn beschikbaar: 

 

Temperatuuralarm 

Met de knop Temperatuuralarm kunt u de grenswaarde voor het genereren van een 
temperatuuralarm instellen en kunt u de functie in- en uitschakelen. Verdere 
parameters stelt u in via Expertparameters / Alarmen (zie 0  
 

 

Alarmen). 

 

Lekstopmodus (optioneel) 

Wanneer deze functie is ingeschakeld, wordt de pomprichting omgekeerd. De pomp 

loopt dan in zuigmodus, zodat bij een lekkage geen water meer uittreedt.  

Deze functie is alleen beschikbaar bij open systemen en onder de 

systeemafsluittemperatuur. Wanneer de lekstopmodus is ingeschakeld, pompt de 

pomp minder medium. Dit kan de temperatuurhuishouding van de instrumenten 

negatief beïnvloeden. Bovendien meten de debietsensoren alleen in één richting. 

Daarom wordt de debietweergave afgesloten en krijgt u geen alarm met betrekking tot 

het debiet. 

 

Aansluitingsmodus (optioneel) 

Voorwaarde voor de aansluitingsmodus is een geschikt mastersysteem (bijv. 

spuitgietmachine) met geschikte bekabeling tussen master- en regelsysteem. 

Als deze functie is ingeschakeld, ontvangt het apparaat via een digitale aansluiting 

opdrachten (bijv. instelwaarden, inschakelen van het apparaat) en retourneert het 

proceswaarden en alarmen.  

 

Instrumentleging (optioneel) 

Voorwaarde voor instrumentleging is dat het systeem is afgekoeld, omdat anders het 

apparaat nog onder druk staat. 

Wanneer deze functie is ingeschakeld, worden direct na het uitschakelen van het 
apparaat het regelsysteem en de aangesloten verbruiker geleegd. Verdere parameters 
stelt u in via Expertparameters / Apparaatbesturing (zie. Apparaatbesturing). 

 

Pompnaloop 

Wanneer deze functie is ingeschakeld, worden direct na het uitschakelen van het 
apparaat het regelsysteem en de aangesloten verbruiker afgekoeld (alleen voor 
regelsystemen met warmtewisselaar). Verdere parameters stelt u in via 
Expertparameters / Apparaatbesturing (Zie  

Apparaatbesturing). Nadere informatie over pompnaloop vindt u in het hoofdstuk 3.1 In-
uitschakelen, pompnaloop. 
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Pompregeling (optionele uitrusting noodzakelijk) 

Wanneer deze functie is ingeschakeld, loopt de pomp ofwel met vol vermogen of met 

verlaagd toerental. Voor het verlaagde toerental zijn er nog meer opties die u via 

Expertparameters / Pompregeling kunt instellen. 

 

Zelfoptimalisatie 

Zelfoptimalisatie bepaalt geschikte parameters voor het P-, I- en D-aandeel van de 

PID-temperatuurregelaar. Doel is het zo snel mogelijk bereiken van de gewenste 

temperatuur bij minimaal doorschieten.  

Wanneer de zelfoptimalisatie wordt gestart, wordt een programmaroutine afgewerkt die 

het regelsysteem enkele minuten lang temperatuurcurves laat uitvoeren. Dat betekent 

dat temperatuur niet de instelwaarde aanneemt zodat in deze tijd productieuitval kan 

optreden.  

Omdat apparaat en regeltraject (verbruiker) temperatuurafhankelijke systemen zijn en 

de optimale regelinstellingen dus ook temperatuurafhankelijk zijn, is het zinnig om de 

optimalisatie uit te voeren bij de temperatuur die later ook bij het proces wordt gebruikt. 

Daarom moet de zelfoptimalisatie worden gestart bij de insteltemperatuur. Tijdens de 

zelfoptimalisatie mogen de externe voorwaarden niet worden veranderd en moeten 

storingen gering gehouden worden.  

De zelfoptimalisatie breekt af wanneer er een alarm optreedt of wanneer bij actieve 
cascaderegeling de grenswaarde van de interne regeltemperatuur wordt overschreden 
en hierdoor de verwarming uitschakelt (zie hoofdstuk 5.3, 'Cascaderegeling dT'). 
Daarom is deactiveren van de cascaderegeling noodzakelijk voordat de 
zelfoptimalisatie wordt gestart.  

Omdat niet kan worden uitgesloten dat tijdens de zelfoptimalisatie de temperatuur te 

ver omhoog of omlaag doorschiet, mag de zelfoptimalisatie maximaal bij 10 K onder de 

maximale temperatuur en 20 K boven de minimale temperatuur van apparaat en 

verbruiker worden gestart. 

Na activering verschijnt een dialoogvenster met de tekst 'Start Selbstoptimierung' 

(Zelfoptimalisatie starten). Bevestig met 'Durchführen' (Uitvoeren) of breek af met 

'Abbrechen' (Annuleren).  

Wanneer u 'Durchführen' selecteert, start de zelfoptimalisatie. Terwijl deze loopt, wordt 

een venster met statusinformatie weergegeven; daarin hebt u de mogelijkheid om het 

proces op een willekeurig moment af te breken. Tijdens de looptijd is geen verdere 

bediening mogelijk. 

Wanneer u 'Abbrechen' selecteert, keert de SBC-T terug naar het 

procesgegevensscherm. 

De zelfoptimalisatie leidt tot conservatieve waarden zonder doorschieten. Wanneer u 

een snellere temperatuurregeling wilt, kunt u de Xp-waarde stapsgewijs verlagen tot 

het gewenste resultaat is bereikt.  

 

Expertparameters 

Met deze knop gaat u naar het submenu Expertparameters waar u nog meer 

parameters kunt bewerken. 

Deze parameters zijn af fabriek ingesteld op zinvolle waarden. Ze hoeven in de regel 

niet te worden gewijzigd. Details over de expertparameters vindt u in het hoofdstuk 5 

Expertparameters. 
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2.3.3 Alarmlijst 

Op dit scherm worden de alarmen weergegeven. 

 

 

 

Bij alarmen is er een functionele storing van het apparaat, bijv. onvoldoende vulniveau of een 

motorbeveiligingsschakelaar heeft geschakeld. Wanneer er een alarm is, wordt dit in de navigatiebalk 

met een geel of rood uitroepteken weergegeven.  

Een geel uitroepteken staat voor een 'Waarschuwing'; dit geeft een minder ernstige fout aan waarbij 

het apparaat verder kan werken.  

Een rood uitroepteken staat voor een alarm waarop actie moet worden ondernomen. Afhankelijk van 

de ernst van de storing wordt het hele apparaat uitgeschakeld of alleen de verwarming. Bij 

koelapparaten kan de compressor uitgeschakeld worden. Bovendien verschijnt op het scherm een 

rode balk met een korte beschrijving van het alarm. 

In de alarmlijst wordt het laatste alarm bovenaan weergegeven. De volgende informatie wordt 

weergegeven: 

• Datum en tijd wanneer het alarm optrad; 

• Foutcode; 

• Fouttekst / korte beschrijving.  

Druk op  om een alarm vrij te geven. Alarmen waarvan de oorzaak nog niet is verholpen, worden 

opnieuw gegenereerd en opnieuw weergegeven.  

Druk op  om naar beneden te bladeren in de alarmlijst wanneer er meerdere alarmen zijn dan op 

het beeldscherm kunnen worden weergegeven. 

Bevestig met  boven de schuifbalk als u de hele alarmlijst wilt wissen. Wanneer u een USB-

gegevensdrager permanent hebt geplaatst, worden de alarmen permanent op deze gegevensdrager 

opgeslagen, ook wanneer u de alarmlijst op de regelaar hebt gewist.  
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3 Gebruik van het regelsysteem 

3.1 In-uitschakelen, pompnaloop 

Wanneer u de voeding inschakelt en het regelsysteem inschakelt met de hoofdschakelaar, wordt ook 

de SBC-T gestart. Het startproces duurt enkele seconden. 

Opnieuw inschakelen na onderbreken van de voeding 

Wanneer de voeding wordt onderbroken of de hoofdschakelaar wordt uitgeschakeld, gaat de 

besturing na opnieuw inschakelen of na terugkeer van de voeding in de modus 'Bedrijfsklaar'. In 

omgevingen met veelvuldige storingen in de voeding kan het wenselijk zijn dat het regelsysteem direct 

na terugkeer van de voeding automatisch start.  

Stel daartoe de parameter Wiedereinschaltsperre (Herinschakelingsblokkering) op 'Uit' (onder 

Expertparameters / Apparaatbesturing). Het systeem start automatisch na inschakelen van de 

voeding. 

Vullen 

Stel de parameter Vullen in op Automatisch (onder Expertparameters / Apparaatbesturing) zodat het 

regelsysteem na inschakelen automatisch begint met vullen als het leeg is. 

Wanneer een voldoende hoog vulniveau is bereikt, loopt de pomp aan en het systeem regelt naar de 

ingestelde temperatuur. 

In-uitschakelen via signaalcontact 

Optioneel kan het systeem worden in- en uitgeschakeld met een signaalcontact. Daarvoor moet het 

apparaat eerder handmatig zijn ingeschakeld. Dit contact kan door de klant worden gebruikt (zie 7 

Indeling van de aansluitingen). In aansluitingsmodus kan het systeem handmatig of via een 

inschakelopdracht worden ingeschakeld.  

Alarmlijst 

Wanneer het systeem niet kan worden ingeschakeld, controleert u in de alarmlijst of er een storing is 

(bijv. fout in de voeding, motorbeveiligingsschakelaar geschakeld). Let erop dat het 10 seconden kan 

duren voordat een alarm wordt weergegeven. 

Uitschakelen en pompnaloop 

Afhankelijk van de instelling (onder Functies / Pompnaloop, zie 2.3.2 Het menu Functies) schakelt het 

apparaat niet direct uit, maar wordt het afgekoeld (pompnaloop) en/of wordt het geleegd.  

Wanneer er geen warmtewisselaar in het regelsysteem is ingebouwd (optioneel), wordt tijdens de 

pompnaloop alleen gekoeld via warmteverlies. Omdat de pomp extra energie in de kringloop brengt, 

kan de temperatuur gaan pendelen rond een waarde boven de uitschakeltemperatuur. Het systeem 

schakelt dan niet meer automatisch uit. 

Legen 

Na het afkoelen schakelt het systeem uit of wordt de verbruiker geleegd, als Instrumentleging (zie 

2.3.2 Het menu Functies) is geselecteerd. Legen zonder vooraf af te koelen is niet mogelijk, dit om het 

apparaat en de koelwaterleidingen te beschermen. Wanneer de parameter Pompnaloop op 'aus' (Uit) 

is ingesteld, koelt het apparaat voor het legen tot een vast ingestelde 60 °C af. 
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3.2 In-uitschakelen via extern contact / herinschakelingsblokkering 

Het regelsysteem kan ook van buitenaf in- en uitgeschakeld worden. Hiervoor hebt u twee 

mogelijkheden: 

In-uitschakelen via extern contact  

Voorwaarde: De besturing moet in de fabrieksinstellingen zijn ingesteld op extern Ein/Aus (Extern 

aan-uit); dit is niet mogelijk als de ingang met omschakeling is ingesteld op een 2e instelwaarde. 

De besturing heeft op de aansluitkaart een ingang die via een extern, potentiaalvrij contact het 

apparaat in- en uitschakelt. Bij levering staat het contact op 'Hoog' (24 V gelijkspanning). Voor gebruik 

moet de ingang 'Aan-uit' op logisch '1' staan en moet het apparaat handmatig worden ingeschakeld. 

Wanneer de ingang 'Aan-uit' op logisch '0' (0 V) wordt ingesteld, wordt het apparaat uitgeschakeld. 

Wanneer de ingang weer op '1' wordt ingesteld, wordt het apparaat weer ingeschakeld. De externe in-

uitschakeling functioneert zo lang tot handmatig wordt uitgeschakeld. Dat handmatig kan worden 

uitgeschakeld, wordt steeds op het scherm aangegeven. 

In- en uitschakelen via een aansluiting 

Voorwaarde: Gebruik via een aansluiting moet zijn vrijgegeven. 

Schakelen kan via verschillende aansluitingen. Nadere informatie over de aansluitingsmodus vindt u 

onder Expertparameters / Communicatie (zie 5.5 Communicatie). 

 

De parameters Pumpennachlauf (Pompnaloop) (aan-uit) en Abschalttemperatur 

(Uitschakeltemperatuur) (aan) zijn van invloed op beide mogelijkheden. Wanneer het apparaat extern 

wordt uitgeschakeld, koelt het, wanneer de parameter Pumpennachlauf (Pompnaloop) is 

ingeschakeld, af tot de uitschakeltemperatuur. 
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3.3 Vullen van de installatie 

Het vullen worden bewaakt en geregeld met een magneetvlotterschakelaar. De schakelcontacten van 

de vlotterschakelaar zijn over het algemeen ingesteld als sluitcontact bij stijgend niveau. 

Watersystemen: Bij automatisch vullen opent de vulklep in het regelsysteem tot het contact 'Vol' 

schakelt. Dat gebeurt pas als het apparaat is ingeschakeld. 

Oliesystemen: Oliesystemen zijn meestal voorzien van handmatige navulling. Ze mogen slechts tot 

het minimum-contact worden gevuld. Wanneer het contact 'Vol' wordt bereikt, geeft het systeem het 

alarm 'Te vol' en schakelt de verwarming uit. 

In alle gevallen wordt een alarm gegeven als het niveau 'Leeg' wordt onderschreden. De pomp wordt 

uitgeschakeld om deze te beschermen. 

Wanneer het systeem in lege toestand wordt ingeschakeld, volgt geen alarm. Het regelsysteem moet 

worden gevuld of vult automatisch wanneer de parameter Befüllung (Vullen) op 'Automatisch' staat. Er 

volgt pas een alarm als het systeem ooit voldoende gevuld was en dan het leeg-contact wordt 

onderschreden. 

Wanneer het systeem zonder onderbreking langer wordt gevuld dan is ingesteld in de parameter 

Füllüberwachung (Vulniveaubewaking), is er waarschijnlijk sprake van een ernstige lekkage. Het 

systeem stopt met vullen en geeft een alarm. 

Voor het signaleren van kleinere lekkages heeft het systeem een zogenaamde aquatimer. Daarbij telt 

het systeem het aantal keren vullen tijdens bedrijf. Wanneer het aantal keren vullen wordt 

overschreden, wordt eveneens een alarm gegeven. Bij de eerste keer vullen wordt de aquatimer voor 

de duur van 'Startzeit Aquatimer' (Starttijd aquatimer) buiten werking gesteld. De starttijd van de 

aquatimer en het aantal keren vullen worden ingesteld bij de expertparameters onder 

Apparaatbesturing. 

 

3.4 Systeemvergrendeling (alleen bij drukwaterapparaten) 

Wanneer u het regelsysteem met water met een temperatuur boven 90 °C wilt gebruiken, dan moet op 

het systeem drukoverlapping worden toegepast. Dit wordt gerealiseerd door een klep die in het 

systeem is ingebouwd die de waterkringloop afsluit van de buitenlucht. Daardoor kan een druk worden 

opgebouwd waarbij verdamping van het water wordt verhinderd.  

Dit sluiten vindt plaats bij de zogenaamde systeemafsluittemperatuur die via de parameter 

Systemverschlusstemperatur onder Expertparameters / Parameter für die Temperaturregelung und 

Offset für Fühler (Parameters voor temperatuurregeling en offsets voor sensoren) wordt ingesteld. 

Bij de systeemstart van de besturing blijft deze klep gesloten. Ook in uitgeschakelde toestand blijft de 

klep dicht, afgezien van direct en korte tijd na het legen voor de ventilatie. 

De systeemafsluittemperatuur is ook voor de lekstopmodus een belangrijke parameter, omdat bij 

drukoverlapping deze om fysieke redenen niet ter beschikking staat.  
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3.5 Debietmeting 

Wanneer het regelsysteem is uitgerust met de regelaarvariant SBC-Tplus en een debietmeter, dan 

geeft de besturing het waterdebiet weer. Om fysieke redenen kunnen de waarden pas vanaf ong. 10% 

van het maximale debiet worden weergegeven. Daaronder moet het regelsysteem niet worden 

gebruikt, omdat voor een zinvolle energieoverdracht en temperatuurcontrole een minimaal debiet 

noodzakelijk is.  

De minimale hoeveelheid is instelbaar via een parameter (zie 0  
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Alarmen). Bij onderschrijding wordt een alarm gegeven.  

Omdat de debietmeting vanwege fysieke redenen slechts in één richting werkt, worden weergave en 

alarmering uitgeschakeld wanneer het apparaat in lekstopmodus in tegengestelde richting wordt 

gebruikt. 
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4 Temperatuurregeling 

De regel- en besturingseenheid kan in verschillende modi staan. Het systeem regelt de temperatuur 

alleen in normale modus naar een gewenste instelwaarde, in andere modi, zoals bij legen, staan de 

regeluitgangen op 'nul'. Daarbij hebt u een groot aantal beïnvloedingsmogelijkheden op het concrete 

regelgedrag via regelparameters. Deze parameters worden in het hoofdstuk Expertparameters 

beschreven bij de regelparameters. 

De beschrijving van het regelgedrag is onderverdeeld in de volgende segmenten: 

 

 

 

 

 

Bovendien kunt u kiezen uit verschillende ingangen, bijv. verschillende temperatuursensoren. Ook zijn 

er verschillende instelwaarden mogelijk: vaste, variabele (hellingen) of externe (analoog of via 

aansluiting). 

De regeling bepaalt op grond van de ingangssignalen en parameters een instelwaarde. 

De invloed van modi en alarmen corrigeert zo nodig de instelwaarde. De instelgraad 'heizen' 

(Verwarmen) wordt bijv. bij een filmtemperatuuralarm op 'nul' ingesteld. 

De uitgang beschrijft de regeling van de verschillende uitgangen voor het regelen van instelmodules 

zoals kleppen. 

 

4.1 Regelsensor 

Standaard levert de regelsensor de temperatuurwaarde die voor het regelen wordt gebruikt. 

Wanneer de parameter Externer Fühler (Externe sensor) (onder Expertparameters / 

Apparaatbesturing) op 'Extern' is ingesteld, dan wordt het temperatuursignaal voor het regelen 

afgenomen van de externe sensor. Wanneer er geen sensorsignaal is (bijv. sensor niet aangesloten of 

defect), valt de regeling terug op de regelsensor en wordt een alarm gegenereerd. 

  

Selectie van 

actuele en 

instelwaarde 

Regeling 
Invloed van 

modi en 

alarmen 

Uitgang 
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4.2 Instelwaarde voor temperatuurregeling 

Standaard wordt de parameter Sollwert (Instelwaarde) voor het regelen gebruikt. De invoer van de 

instelwaarde wordt begrensd door de parameter Untere/Obere Sollwertbegrenzung 

(Onderste/bovenste instelwaardelimiet).  

Ook andere instellingen kunnen de instelwaarde oversturen. Daarbij zijn de prioriteiten als volgt: 

Prioriteit 1 (aansluitingsmodus): 

Wanneer de aansluitingsmodus is geactiveerd, wordt de doorgegeven instelwaarde gebruikt voor het 

regelen. Deze gaat boven alle andere ingestelde instelwaarden. 

Wanneer de aansluitingsmodus is uitgeschakeld, geldt het volgende: 

Prioriteit 2 (vaste waarde):  

Gebruikt wordt een geparametriseerde instelwaarde. Via de parameter Sollwertauswahl (Selectie 

instelwaarde) kan echter een alternatieve instelwaarde worden gebruikt. 

Prioriteit 3a:  

Wanneer de parameter Sollwertauswahl (Selectie instelwaarde) is ingesteld op 'Sollwert 2' 

(Instelwaarde 2) of de parameter Eingang 2. Sollwert aktiv (Ingang 2e instelwaarde actief) is ingesteld 

op '1', dan wordt de '2e instelwaarde' voor de regeling gebruikt. 

Prioriteit 3b:  

Bij SBC-Tplus: Wanneer de parameter Sollwertauswahl (Selectie instelwaarde) is ingesteld op 

'externer Sollwert' (Externe instelwaarde), dan wordt het ingangssignaal vanaf de externe 

instelwaarde-ingang overgenomen voor het regelen. 

 

Anders wordt de waarde van de parameter Sollwert (Instelwaarde) genomen voor het regelen. 

Wanneer de doorgegeven instelwaarde in strijd is met de parameter Untere/Obere 

Sollwertbegrenzung (Onderste/bovenste instelwaardelimiet), dan wordt de onderste of bovenste 

instelwaardelimiet gebruikt voor het regelen en wordt een alarm gegenereerd. 
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4.3 Temperatuurregeling 

De temperatuurregelaar is een PID-regelaar of bij combinatie met een koelaggregaat een 

tweepuntsregelaar. De parameters voor het instellen zijn te vinden onder de Expertparameters bij de 

temperatuurregeling. 

Om sterk doorschieten te voorkomen bij een temperatuurregeling met een externe sensor die door 

een ongunstige plaatsing lange dode tijden heeft, is de cascaderegeling geïmplementeerd. De dode 

tijd is de tijd tussen een wijziging in een instelwaarde (bijv. het openen van een koelklep) en het 

moment dat deze wijziging gevolgen heeft voor de sensor.  

Wanneer de temperatuur meer dan de ingestelde waarde van de parameter Kaskadenregelung dT 

(Cascaderegeling dT) afwijkt, wordt het opwarmen of het afkoelen begrensd. Zo krijgt het regeltraject 

voldoende tijd voor de temperatuurverandering voordat de instelgraad weer activeert. Daardoor neigt 

het hele systeem minder tot doorschieten. 

 

4.3.1 Regelgedrag PID 

Voor de regelaars worden de uit de regeltechniek bekende grootheden gebruikt. 

Alle regelparameters zijn apart in te stellen voor verwarming en koeling. 

Voor verwarmen en koelen wordt elk apart een instelsignaal gegenereerd, gelijktijdig verwarmen en 

koelen is niet mogelijk. De verwarming wordt altijd als PID-regelaar gerealiseerd, de koeling ofwel als 

PID-, ofwel als tweepuntsregelaar, vooral bij apparaten met actieve compressorkoeling. 

 

4.3.2 Regelgedrag tweepuntsregelaar 

Het betreft hier een klassieke tweepuntsregelaar met hysterese. De hysterese kan onder en boven de 

instelwaarde apart worden ingesteld. De tweepuntsregelaar werkt alleen op de koel-uitgang. De 

verwarm-uitgang blijft in de PID-karakteristiek. 
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5 Expertparameters 

De expertparameters zijn ingedeeld in 6 onderwerpen: 

 

 

 

Basisinstellingen 

 

Apparaatbesturing 

 

 

Temperatuurregeling 

 

Alarmen 

 

Communicatie 

 

Pompregeling 

 

Deze worden hieronder toegelicht. 
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5.1 Basisinstellingen 

Met de knop kunt u basisinstellingen configureren. 

 

 

 

De volgende instellingen kunnen worden geconfigureerd: 

Sprache (Taal) 

Kies de gewenste taal. 

Einheit (Eenheid) 

Kies voor de eenheid Temperatuur tussen graden Celsius (°C) en graden Fahrenheit (°F).  

Bij °C kunt u voor de temperatuurweergave selecteren of de waarde als geheel getal of met 
decimalen wordt weergegeven. 

Vergrendeling tegen bediening 

Voer onder Sperrcode (Blokkeercode) een viercijferige code in. U kunt bovendien kiezen of alle 
instellingen worden vergrendeld of dat de instelwaarde nog kan worden veranderd. In- en 
uitschakelen is om veiligheidsredenen altijd mogelijk. 

Wanneer de parameter Sperre (Vergrendeling) niet op OFF (UIT) staat, wordt in de navigatiebalk 
linksboven een blauw slot weergegeven (zie 2.1 Navigatiebalk). 

Om de vergrendeling in te schakelen, moet u haar activeren. 

De vergrendeling activeren:  
Druk op het weergegeven pictogram (blauw slot) om de vergrendeling te activeren. Bevestig de 
vraag in het dialoogvenster. 
De vergrendeling wordt actief en er wordt een geel slot weergegeven. 

De vergrendeling deactiveren: 
Druk op het gele slot in de navigatiebalk. Voer de vrijgavecode in. Wanneer het getal correct wordt 
ingestort, wordt de vergrendeling gedeactiveerd. 

Opmerking: Wanneer bij geactiveerde vergrendeling de code verloren gaat, wendt u zich tot de 
SINGLE-klantenservice voor een vrijgavecode. Daarvoor is het 6 cijferige apparaatnummer nodig. 
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Werkszugang (Fabrikanttoegang, alleen voor SINGLE-servicemedewerkers) 

 

Druckeinheit (Eenheid voor druk, alleen bij optionele druksensor) 

Kies voor de eenheid van druk tussen bar en psi. 

Wanneer het meten van de druk is uitgeschakeld (optioneel), is deze keuzemogelijkheid/knop niet 
beschikbaar. In dat geval worden de bijbehorende weergaven verborgen en worden er geen 
alarmen gegenereerd. 

 

Einheit für die Durchflussmenge (Eenheid voor debiet, alleen bij optionele debietsensor) 

Kies voor de eenheid van debiet tussen l/min, m3/h en gal/min.  

Wanneer het meten van het debiet is uitgeschakeld (optioneel), is deze keuzemogelijkheid/knop 
niet beschikbaar. In dat geval worden de bijbehorende weergaven verborgen en worden er geen 
alarmen gegenereerd. 

 

Firmware-update 

Wilt u de software bijwerken, druk dan op 'Update starten' en 'save' (Opslaan). Nadere gegevens 
vindt u in het hoofdstuk 6 Software-update. 
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5.2 Apparaatbesturing 

Met de knop  kunt u instellingen configureren voor de regeling van de apparaatlogica.  

 

 

 

De volgende instellingen kunnen worden geconfigureerd: 

Füllen (Hand/Automatisch) (Handmatig of automatisch vullen) 

Met deze parameter bepaalt u of het apparaat handmatig of automatisch wordt gevuld (zie 3.1 In-
uitschakelen, pompnaloop).  

Voor handmatig of automatisch vullen moet de hydraulica voorbereid zijn; nadere gegevens 
hierover vindt u bij de technische specificaties of op de opdrachtbevestiging. 

Direkte Kühlung (indirekt / direkt) (Direct of indirect koelen) 

Wanneer de optie daarvoor hydraulisch in het systeem aanwezig is, kunt u de koeling 
overschakelen op directe koeling. Deze dient om het koelvermogen bij lagere temperaturen te 
verhogen.  

Bij indirecte koeling van de regelapparaten wordt het koelwater over een warmtewisselaar geleid. 
In de koelwaterkringloop is in de toevoer een magneetklep gemonteerd die door de 
temperatuurregelaar wordt aangestuurd. 

Bij directe koeling wordt het koelwater rechtstreeks naar de warmtekringloop geleid. De 
regeluitgang 'Koelen' werkt rechtstreeks op de uitgang 'Vullen' en regelt zo de vulklep. Voor directe 
koeling moet de aquatimer worden uitgeschakeld. 

Omdat deze omschakeling naar directe koeling ook bij regelapparaten met drukoverlapping 
(temperaturen tot 200 °C) gebruikt kan worden, moet in dat geval de volgende randvoorwaarde 
worden aangehouden: 
De systeemafsluitklep moet voor directe koeling zijn geopend zodat het warme water via de 
systeemafsluitklep naar de koelwaterafvoer kan stromen. D.w.z. dat directe koeling alleen mogelijk 
is tot aan de systeemafsluittemperatuur. 

Abschalttemperatur (Uitschakeltemperatuur)  

Met deze parameter bepaalt u tot welke temperatuur wordt gekoeld tijdens de pompnaloop. 
Onafhankelijk van deze parameter wordt in elk geval afgekoeld tot aan de 
systeemafsluittemperatuur zodat het systeem in elk geval drukloos is.  
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Entleerzeit (Leegtijd) 

Met deze parameter wordt de duur van het legen gedefinieerd als Instrumentleging is geselecteerd 
(zie 2.3.2 Het menu Functies). 

Sollwertauswahl (Keuze instelwaarde) 

Met deze parameter wordt bepaald welke instelwaarde moet worden gebruikt. Standaard wordt 
naar de ingestelde instelwaarde geregeld; u hebt echter de mogelijkheid om naar een alternatieve 
waarde te regelen (Instelwaarde 2).  

In de variant SBC-Tplus kan bovendien een analoge instelwaarde (0 - 10 V, 4 mA - 20 mA) worden 
ingesteld. 

Aquatimer Startzeit und Zyklen (Starttijd en cycli aquatimer) 

Deze functie dient voor de lekkagebewaking (zie 3.3 Vullen van de installatie). De aquatimer begint 
na verloop van de 'Startzeit' (Starttijd) het aantal vulcycli binnen een uur te tellen. Wanneer daarbij 
de bij Zyklen (Cycli) ingestelde waarde overschreden, dan genereert het systeem een alarm.  

Füllüberwachung (Vulniveaubewaking) 

Met deze parameter wordt de duur van het vullen bepaald. Wanneer de hier opgegeven tijd wordt 
overschreden, wordt het systeem uitgeschakeld omdat er waarschijnlijk een grotere lekkage is of de 
toevoer niet is gegarandeerd. Het systeem geeft een alarm af.  

Pas op: Bij apparaten met geactiveerde directe koeling wordt geen alarm gegeven. 

Wiedereinschaltsperre (Herinschakelingsblokkering) 

Met deze parameter bepaalt u of het apparaat na inschakelen van de bedrijfsspanning automatisch 
moet starten; daarvoor moet de herinschakelingsblokkering op 'Uit' staan. 

Sample Time (Bemonsteringstijd) 

Met deze parameter definieert u het tijdsinterval waarin het systeem procesgegevenssets opslaat. 
De gegevensset bevat o.a. de modus, de belangrijkste temperatuurwaarden, het debiet en de 
huidige temperatuur.  

Voor automatisch vastleggen moet een USB-gegevensdrager zijn geplaatst en de bemonsteringstijd 
mag niet op Off (Uit) staan. Wanneer u een tijd hebt ingesteld voor de bemonsteringstijd probeert 
het systeem om gegevens te schrijven. Wanneer er geen USB-gegevensdrager is geplaatst, 
genereert het systeem een foutmelding. 

Opmerking: Omdat er grote technische verschillen kunnen bestaan, kunnen wij niet garanderen 
dat alle gegevensdragers werken. Controleer daarom of de USB-gegevensdrager door het 
regelsysteem wordt herkend.  

Externer Fühler (Externe sensor) 

Met deze parameter wordt bepaald of het temperatuursignaal van de externe sensor wordt gebruikt 
voor het regelen. In dat geval moet de parameter op 'Extern' staan; nadere informatie vindt u in het 
hoofdstuk 4 Temperatuurregeling. 
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5.3 Parameters voor de temperatuurregeling en offsets voor sensoren 

Met de knop  kunt u parameters instellen die het temperatuur-regelgedrag beïnvloeden. 

  

 

 

Sollwert 2 (Instelwaarde 2) 

Met deze parameter kunt u een alternatieve instelwaarde definiëren. Via de parameter 
Sollwertauswahl (Selectie instelwaarde) kunt u omschakelen naar deze tweede waarde, of ook via 
het instelwaardecontact tussen de normale en de tweede instelwaarde.  

Stellgradbegrenzung heizen/kühlen (Instelgraadlimiet verwarmen/koelen) 

Met deze parameters kunt u de instelgraad en dus het effectieve vermogen begrenzen tussen 0 en 
100%. Dat heeft navenant langzamer opwarmen of afkoelen tot gevolg. De limiet kan zinnig zijn als 
de verbruiker niet bestand is tegen te snelle opwarming of afkoeling. 

Regelparameters Xp, TV en TN 

Met de parameters Xp, TV en TN beïnvloedt u het concrete regelgedrag. Omdat in een 
regelsysteem voor het koelen en verwarmen verschillende vermogens kunnen worden gebruikt, 
kunt u de parameters individueel instellen. 

Het aandeel Xp is de versterkingsfactor. Wanneer het systeem de neiging heeft om te oversturen of 
doorschieten, dient u deze parameter te verhogen. Wanneer het systeem bij instelgraden onder 
100% te langzaam opwarmt, kunt u de parameter verlagen. 

Het aandeel TN is het integrale aandeel. Dit is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het systeem tot 
de instelwaarde uitregelt, wat met alleen het Xp-aandeel niet kan worden bereikt. Wanneer het 
systeem de neiging heeft om te oversturen, kunt u deze parameter verhogen. Wanneer een 
regelafwijking relatief lang aanblijft hoewel de instelgraad van 100% nog niet is bereikt, dan kunt u 
de parameter verlagen.  

Het aandeel TV is het differentiële aandeel. Dit is noodzakelijk als er storing is en daarom de 
werkelijke temperatuur wegloopt van de insteltemperatuur. Het TV-aandeel werkt dan tegen die 
verandering in. Wanneer de temperatuur te sterk wegloopt maar de instelgraad nog niet 100% heeft 
bereikt, dan kunt u het TV-aandeel verhogen. 
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Schalthysterese Einschalten /Ausschalten Kühlung (Schakelhysterese inschakelen-
uitschakelen koeling) 

Bij apparaten met compressorkoeling wordt op de compressor bij de temperatuur Hysterese 
Einschalten (Hysterese inschakelen) de koeling ingeschakeld, bij Hysterese Ausschalten 
(Hysterese uitschakelen) wordt de koeling uitgeschakeld. De waarden moeten worden ingevoerd 
als verschil met de instelwaarde. 

Voorbeeld: instelwaarde 25°, inschakelen bij 26° en uitschakelen bij 23°. U dient dan in te stellen:  

Hysterese Einschalten Kühlung: 1 K 

Hysterese Ausschalten Kühlung: 2 K 

Totbereich nicht heizen (Dode zone niet verwarmen)  

Deze parameter definieert een dode zone rondom de instelwaarde. Wanneer het systeem wordt 
gebruikt met zeer kleine instelgraden, kan het gebeuren dat afwisselend wordt gekoeld en 
verwarmd. Om dit te voorkomen kunt u een zone instellen waarbinnen noch gekoeld noch 
verwarmd wordt. 

Schaltzykluszeit heizen/kühlen (Schakelcyclustijd verwarmen/koelen) 

De percentuele instelgraad wordt omgerekend naar een binair aan-uitgedrag voor verwarming en 
koelklep. Een instelgraad van 70% betekent dat een insteltraject 70% aan en 30% uit is. 

De cyclus 'Aan-uit' is daarbij steeds even lang, en wel zo lang als ingesteld is bij de parameter 
'Schaltzykluszeit' (Schakelcyclustijd). Om de componenten te sparen moet deze tijd zo lang 
mogelijk gekozen worden, maar niet zo lang dat het schakelgedrag merkbaar wordt in de 
temperatuur. 

Untere/Obere Sollwertbegrenzung (Onderste/bovenste instelwaardelimiet) 

Met deze parameter definieert u een onderste en bovenste instelwaardelimiet.  

U kunt dan alleen instelwaarden instellen tussen de onderste en bovenste instelwaardelimiet. 
Wanneer iemand een instelwaarde buiten deze grenzen invoert of een externe bron (analoge 
instelling van instelwaarde of aansluiting) een dergelijke waarde vraagt, dan wordt de invoer 
begrensd tot het hier ingevoerde minimum of maximum.  

Systemverschlusstemperatur (Systeemafsluittemperatuur) 

Apparaten met drukoverlapping zijn onder deze waarde open om ontluchting van de hele 
hydraulische kringloop te garanderen. Wanneer de systeemafsluittemperatuur wordt bereikt, sluit 
het systeem ten opzichte van de buitenlucht en kan druk worden opgebouwd. Boven de 
systeemafsluittemperatuur kan het hele systeem onder druk staan, inclusief op het apparaat 
aangesloten slangen en verbruikers.  

Sollwertrampe Steigend/fallend (Instelwaardehelling stijgend/vallend) 

Wanneer de verbruiker gevoelig is voor snelle temperatuurwisselingen, kan de stijg-/valsnelheid 
worden verkleind met de instelwaardehelling stijgend/vallend. De waarde wordt ingevoerd in K/min. 

Offsets voor temperatuursensoren (Intern, Film, Rücklauf (Retour) of Extern) 

Met de offset kunnen meetfouten door bijv. verouderingsprocessen of lange verbindingsleidingen 
naar de externe sensor worden gecompenseerd. Ook kunt u met deze functie met een 
referentiesensor het apparaat kalibreren. 
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Analoge standaardwaarden 4 - 20 mA of 0 - 10 V (alleen SBC-Tplus) 

Met deze parameters kalibreert u de uitgang voor actuele waarde en de instelwaardevoorkeuze. 
Deze waarden worden overgebracht met een 4 - 20 mA-signaal of met een 0 - 10 V-signaal. 

Temperatuur bij 0 V, 4 mA resp. 10 V, 20 mA (alleen SBC-Tplus) 

Met deze parameters kalibreert u de analoge uitgang voor actuele waarde en de 
instelwaardevoorkeuze. Met de parameter Temperatur bei 0 V, 4 mA (Temperatuur bij 0 V, 4 mA) 
voert u de ondergrens van het meetbereik in, met de parameter Temperatur bei 10 V, 20 mA 
(Temperatuur bij 10 V, 20 mA) de bovengrens.  

Voorbeeld: Het meetbereik moet lopen van 50 °C tot 120 °C. Voer dan voor de parameter 
Temperatur bei 0 V / 4 mA de waarde '50 °C' in en bij de parameter Temperatur bei 10 V / 20 mA 
de waarde '120 °C'. 

 

Kaskadenregelung dT (Cascaderegeling dT, alleen in combinatie met optionele externe 
temperatuursensoraansluiting) 

De cascaderegeling is nodig in combinatie met externe sensoren om schommelingen in 
temperatuur te voorkomen. Wanneer de sensor te ver weg van het regelmedium is geplaatst, kan er 
vertraging optreden tussen de reactie van het apparaat en de meting van deze verandering door de 
sensor (dode tijd). Dan bestaat het gevaar dat de regelaar te sterk regelt en het hele systeem 
vervalt in temperatuurschommelingen. 

Om dit te voorkomen, schakelt de regelaar de verwarming uit wanneer de regeltemperatuur een 
waarde boven de instelwaarde plus dT van de cascaderegeling overschrijdt.  

Voorbeeld: Insteltemperatuur 150 °C, dT 10 K.  
Het systeem schakelt de verwarming uit wanneer de regelsensor 160 °C bereikt, ook wanneer de 
externe sensor een lagere waarde aangeeft. 

Deze systematiek functioneert analoog in het koelbereik, d.w.z. de koeling schakelt uit wanneer de 
regeltemperatuur een waarde kleiner dan de instelwaarde min dT van de cascaderegeling 
onderschrijdt. 

Zo krijgt het systeem tijd totdat veranderingen ook de externe sensor bereiken. Het systeem 
overstuurt niet meer, maar verwarmt/koelt analoog aan de verandering bij de externe sensor. 
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5.4 Alarmen  

Met de knop  kunt u alarmen configureren. 

 

De meeste alarmen worden niet meteen na het optreden van de fouttoestand geactiveerd, maar pas 

na 10 seconden. Dit om valse alarmen te voorkomen die mogelijkerwijs het systeem kunnen doen 

uitschakelen. 

Konfiguration Temperaturalarm (Configuratie temperatuuralarm) 

Deze functie heeft betrekking op het temperatuuralarm. Er zijn verschillende redenen waarom een 
temperatuuralarm kan optreden. De bijbehorende temperatuurparameter wordt ingesteld bij de 
apparaatconfiguratie (zie 2.3.2 Het menu Functies). 

U kunt de volgende waarden instellen: 

• Signalwert 
(Signaalwaarde)De hier ingevoerde waarde wordt bij de instelwaarde opgeteld. Wanneer de 
werkelijke temperatuur deze totaalwaarde bereikt, wordt een alarm gegeven. 

• Grenzwert (Grenswaarde) 
De hier ingevoerde waarde is een absolute waarde. Wordt deze overschreden, dan volgt een 
alarm. 

• Komparator (Comparator) 
De hier ingevoerde waarde geeft een werkgebied rondom de instelwaarde aan, zowel naar 
boven als naar onder. Wanneer dit werkbereik naar boven wordt overschreden of naar onder 
wordt onderschreden, dan wordt een alarm gegenereerd. 

• Komparator mit Bereitschaft (Comparator met gereedmelding) 
Deze modus lijkt op de comparatormodus. Het genereren van alarmen is echter aanvankelijk 
gedeactiveerd. Pas wanneer de werkelijke temperatuur het werkbereik van de comparator een 
keer heeft bereikt, wordt de deactivering opgeheven. D.w.z. dat pas daarna alarmen worden 
gegeven als de actuele temperatuur buiten het werkbereik komt. 

Wanneer u de instelwaarde verandert, wordt de waarschuwing weer gedeactiveerd, tot de 
temperatuur opnieuw de waarde van de comparator heeft bereikt. 

Alarm 'Filmtemperatuur' 

In het apparaat is een filmtemperatuursensor ingebouwd die de verwarmingstemperatuur 
afzonderlijk bewaakt. Bij geactiveerd alarm en overschrijden van de alarmwaarde wordt een alarm 
gegeven en wordt bovendien de verwarming uitgeschakeld. 

Alarm 'Minimaldurchfluss' (Minimumdebiet, alleen bij SBC-Tplus met debietmeting) 

Wanneer deze waarde wordt onderschreden, geeft het systeem een alarm. Het systeem heeft een 
minimaal debiet nodig om de pomp te smeren en om de warmte van de verwarming af te voeren. 
Ook voor een correcte temperatuurregeling is een minimaal debiet noodzakelijk. De hier ingevoerde 
alarmwaarde mag door de gebruiker niet worden veranderd.  

Het gaat hier niet zo zeer om het minimale debiet te bewaken als wel om de functionaliteit van het 
apparaat te garanderen. 

Tijdens de optionele lekstopmodus stroomt het medium in omgekeerde richting door de 
debietsensor; er wordt dan niet gemeten. Er volgen dan dus ook geen alarmen. 
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Alarm 'Unterer Durchflusswert' (Onderste debietwaarde, alleen bij SBC-Tplus met debietmeting) 

Bij onderschrijden of overschrijden wordt een alarm gegenereerd. Deze waarden worden ook 
gebruikt voor de schaal van de weergaven op het scherm. In tegenstelling tot het minimumdebiet is 
deze parameter bedoeld om het debiet te garanderen dat nodig is voor het proces.  

Alarm 'Druck hoch' (Druk hoog, alleen bij SBC-Tplus met debietmeting) 

Wanneer de gemeten druk boven de parameter Druck hoch ligt, verschijnt een alarm. 

Alarm 'Delta T' (alleen met optionele retourloopsensor) 

Wanneer de verschiltemperatuur tussen voorloop en retourloop groter is dan Delta T wordt een 
alarm gegeven.  

Alarm 'Rücklauftemperatur' (Retourlooptemperatuur, alleen met optionele retourloopsensor) 

Wanneer deze waarde bij de retourloopsensor wordt overschreden, wordt een alarm gegenereerd. 
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5.5 Communicatie 

Met de knop  kunt u details voor de communicatie instellen, bijv. welk protocol wordt gebruikt. 

De instellingen moeten overeenkomen met die van het mastersysteem.  

Wanneer het systeem is uitgerust met een aansluiting en er is een protocol geselecteerd, dan 

verzendt de SBC-T procesgegevens (temperatuur, alarmtoestand enz.).  

Bij lopende aansluitingsmodus wordt een 'R' voor 'Remote' (op afstand) weergegeven bij de aan-

uitschakelaar.  

Wanneer uw regelsysteem geen aansluiting heeft, kan dit naderhand met een 20 mA-TTY-aansluiting 

met verschillende protocollen worden uitgerust door het activeren van een (betaalde) vrijschakelcode. 

Wend u hiervoor tot de SINGLE-klantenservice. 

Naast algemeen gespecificeerde protocollen zijn er SINGLE-specifieke protocollen. De beschrijving 

van deze protocollen kan worden opgevraagd bij SINGLE. 
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5.6 Pumpensteuerung (Pompregeling, alleen met optionele 
frequentieomvormer) 

Deze functie is alleen beschikbaar wanneer een optionele frequentieomvormer is ingebouwd in het 

regelsysteem. De pompregeling regelt het pomptoerental, bijv. om een optimaal energierendement te 

bereiken. 

Met de knop  gaat u naar het instellen van de parameters. 

Via de analoge uitgang 'Pompregeling' wordt een frequentieomvormer aangestuurd die het 

pomptoerental beïnvloedt. Voor alle hier beschreven functies is een minimumdebiet noodzakelijk, bijv. 

om de temperatuur correct te kunnen regelen. Daarom is het minimumdebiet begrensd tot 30% van 

het maximumdebiet. In bepaalde gevallen kan voor een functionerend proces een hogere ondergrens 

nodig zijn.  

Auswahl Pumpensteuerung (Selectie pompregeling)  

Met deze parameter legt u vast volgens welk procedé het pomptoerental moet worden geregeld. 

De volgende opties zijn beschikbaar:  

Fester Stellgrad (Vaste instelgraad):  
De pomp loopt met een vaste instelgraad. 

Gewünschter Durchfluss (Gewenst debiet):  
De pomp wordt geregeld naar een vastgelegde debietwaarde. 

Abweichung dT (Afwijking dT, bij automatisch bedrijf):  
Het pomptoerental wordt automatisch geregeld volgens de behoefte van het regelproces, zodat het 
productieproces verloopt met een zo laag mogelijk energieverbruik van de pompmotor.  

Fester Stellgrad (Vaste instelgraad) 

Met deze parameter wordt een vast toerental in relatie tot het maximale toerental ingesteld. 100% 
staat daarbij voor volledige belasting. Om de minimale vereisten voor de temperatuurregeling te 
bereiken, wordt geen toerental onder 30% van het maximale toerental geaccepteerd. Omdat het 
opgenomen vermogen zich ongeveer kwadratisch verhoudt tot het toerental, ligt bij een toerental 
van 30% het energieverbruik van de pomp bij minder dan 10% van het nominale vermogen van de 
motor. 

Gewünschter Durchfluss (Gewenst debiet, alleen bij SBC-Tplus met debietmeting) 

Met deze parameter stelt u een debiet in; het systeem regelt naar deze waarde. 

Wanneer u een waarde instelt die boven het maximum ligt dat het apparaat kan leveren, loopt de 
pomp op volledige belasting. Voor een correcte temperatuurregeling mag het ingestelde debiet niet 
onder 30% van het maximale debiet liggen.  

Het regelen gebeurt met een PID-regelaar. Wanneer het regelgedrag voor de toepassing niet het 
gewenste resultaat oplevert, kan dit met de regelparameters Xp, TV en TN (zie hieronder) worden 
bijgesteld.  
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Abweichung dT (Afwijking dT, alleen met optionele retourloopsensor) 

Met deze parameter wordt het temperatuurverschil tussen voorloop en retourloop ingesteld. 

Het pomptoerental wordt langzaam verlaagd. Daarbij wordt het temperatuurverschil tussen 
voorloop en retourloop bewaakt. Het verlagen van het toerental stopt wanneer het hier ingestelde 
temperatuurverschil dT is bereikt. 

Daarbij wordt het toerental alleen verlaagd wanneer de afwijking tussen instel- en werkelijke 
temperatuur minder dan 1 K bedraagt. Bovendien is voor de temperatuurregeling een minimaal 
debiet noodzakelijk. Daarom zorgt het systeem voor een instelgraad van minimaal 30%.  

Xp Durchfluss, TV Durchfluss, TN Durchfluss (Xp-, TV-, TN-debiet) 

Deze parameters beïnvloeden het regelgedrag van de pomp in de modus Gewünschter Durchfluss 
(Gewenst debiet, zie boven). 
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6 Software-update 

U kunt de software bijwerken naar de nieuwste versie via de USB-aansluiting.  

Selecteer onder Expertparameters het menu Basisinstellingen. 

Selecteer de functie Firmware en voer het bijwerken uit door te drukken op 'Update starten' en 'Save' 

(Opslaan). Bijwerken is alleen mogelijk in uitgeschakelde toestand (de hoofdschakelaar van het 

regelsysteem moet 'Aan' zijn). 

Het proces duurt enkele seconden. Tijdens het proces moet de voeding ingeschakeld blijven, d.w.z. 

het apparaat is aangesloten en de hoofdschakelaar staat op 'Aan'. 

Wanneer het bijwerkproces niet volledig kan worden afgewerkt, moet de spanning via de 

hoofdschakelaar van het apparaat 10 seconden lang worden uitgeschakeld. De besturing start dan 

met het oude programma. 

Wanneer het bijwerken is voltooid, moet de voeding 10 seconden lang worden uitgeschakeld zodat 

het apparaat opnieuw op kan starten.   
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7 Indeling van de aansluitingen  
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8 Parameterlijsten 

Opmerkingen: Het instelbereik heeft betrekking op metrische eenheden. 

 

8.1 Functies 

Naam Waardebereik Tot Functie Alleen SBC-
T plus 

Temp. Alarm   Waarde van het 
temperatuuralarm 

 

Leckstopp (Lekstop) ON, OFF 
(aan, uit) 

 Verdere parameters onder 
Apparaatbesturing 

 

Kommunikation 
(Communicatie) 

ON, OFF  Aansluitingsmodus; verdere 
parameters onder Communicatie 

 

Werkzeugentleerung 
(Instrumentleging) 

ON, OFF  Instrumentleging voor uitschakelen; 
verdere parameters onder 

Apparaatbesturing 

 

Pumpennachlauf 
(Pompnaloop) 

ON, OFF  Afkoelen voor uitschakelen; verdere 

parameters onder Apparaatbesturing 
 

Pumpendrehzahl 
(Pomptoerental) 

ON, OFF  Toerental 100% of lager; verdere 
parameters onder Pompregeling 

 

Selbstoptimierung 
(Zelfoptimalisatie) 

  Start van de zelfoptimalisatie  
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8.2 Basisinstellingen 

Naam Waardebereik
van 

Tot Functie Alleen SBC-
T plus 

Sprache (Taal) D., Eng., Fr., 
Sp.  

 Taal van de weergave op het 
apparaat 

 

Masseinheit 
(Maateenheid) 

C; 0,1C; F  Temperatuurweergave  

Bediensperre 
(Bedieningsblokkering  

Off (Uit); 
Ein/Aus (Aan-
uit); Ein/Aus 
und Sollwert 
(Aan-uit en 
instelwaarde)  

 Vergrendeling tegen bediening  

Sperrecode 
(Blokkeercode) 

****  Blokkeercode voor 
vergrendelen-ontgrendelen 

 

Werkszugang 
(Fabriekstoegang) 

  Alleen voor medewerkers van 
Single 

 

Druckeinheit 
(Eenheid voor druk) 

Off, bar, PSI  Maateenheid voor de druk X 

Durchflusseinheit 
(Eenheid voor 
debiet) 

Off, ltr/min; 
ltr/h; gal/min 

 Maateenheid voor het debiet X 

Firmware-update   Bijwerken starten  
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8.3 Apparaatbesturing 

Naam Waardebereik 
van 

Tot Functie Alleen SBC-
T plus 

Vullen Hand / Auto  Hand betekent handmatig vullen 
van de apparaten 

Auto betekent automatisch 
vullen van de apparaten. 

 

Kühlung (Koeling) Indirekt / 
Direkt 

 Koeling via warmtewisselaar of 
direct.  

Directe koeling is alleen mogelijk 
bij waterapparaten 

 

Abschalttemperatur 
(Uitschakeltempera 

tuur)  

10 °C 100 °C  Voor de pompnaloop bij het 
uitschakelen 

 

Entleerzeit (Leegtijd) Off, 10 sec 900 se
c 

Uitblaas- of afzuigtijd bij 
apparaten met instrumentleging 
in seconden 

 

Sollwertauswahl 
(Keuze instelwaarde) 

Sollwert 
(Instelwaarde) 
of Sollwert 2 
of  

ext. Sollwert 
(optioneel) 

 Omschakeling van instelwaarde  

Aquatimer Startzeit 
(Starttijd aquatimer) 

5 min 120min Tijd vanaf inschakelen met niet-
bewaakte vulcycli 

 

Aquatimer Zyklen 
(Cycli aquatimer) 

Off; 1 40 De instelwaarde komt overeen 
met het max.aantal toegelaten 
vulcycli na 1 uur bedrijf 

 

Fülldauer (Vultijd) Off; 1 99 Instelling in minuten  

Wiedereinschalt- 
sperre 
(Herinschakelingsblo
kkering) 

ON, OFF  Herinschakelingsblokkering na 
herstel van voeding 

• off = 
herinschakelingsblokkering 
niet actief 

• on = 
herinschakelingsblokkering 
actief 

 

Samplezeit 
(Bemonsteringstijd) 

Off, 1 sec 10 min 

Wanneer u een USB-
gegevensdrager hebt geplaatst, 
worden de procesgegevens met 
dit tijdsinterval opgeslagen 

 

Regelung externer 
Sensor (Regeling 
externe sensor) 

Intern, Extern  

Temperatuurregeling op externe 
sensor (alleen indien 
vrijgeschakeld in de 
fabrieksparameters) 
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8.4 Temperatuurregeling 

Naam Waardebereik Tot Functie Alleen SBC-
T plus 

Sollwert 2 
(Instelwaarde 2) 

Begin 
meetbereik 

Einde 
meetbe
reik 

  

Stellgradbegrenzung 
heizen 
(Instelgraadlimiet 
verwarmen) 

0 100 in %  

Stellgradbegrenzung 
kühlen 
(Instelgraadlimiet 
koelen) 

0 100 in %  

Xp-Heizen (Xp-
verwarmen) 

OFF, 0,1 99,9 in %, proportioneel bereik van 
het regeltraject 

 

TV-Heizen (TV-
verwarmen) 

OFF, 1 200 
in sec., differentiatietijd van het 
regeltraject 

 

TN-Heizen (TN-
verwarmen) 

OFF, 1 1000 
in sec., integratietijd van het 
regeltraject 

 

Xp-Kühlen (Xp-
Koelen) 

OFF, 0,1 99,9 
in %, proportioneel bereik van 
het regeltraject 

 

TV-Kühlen (TV-
Koelen) 

OFF, 1 200 
in sec., differentiatietijd van het 
regeltraject 

 

TN-Kühlen (TN-
Koelen) 

OFF, 1 1000 
in sec., integratietijd van het 
regeltraject 

 

Schalthysterese 
Heizen Kühlen 
(Schakelhysterese 
verwarmen/koelen) 

OFF; 0,1 

OFF; 0,01 

10,0 

10,00 

Schakelhysterese voor de 
inschakeling van de koeling; in 
relatie tot instelwaarde 
(2 puntsregelaar) 

 

Totbereich nicht 
heizen (Dode zone 
niet verwarmen) 

OFF, 0,1 10  
 

Schaltzykluszeit 
Heizen 
(Schakelcyclustijd 
verwarmen) 

1 s 240 s Bij hybride uitgang vanaf 10 s 

 

Schaltzykluszeit 
Kühlen 
(Schakelcyclustijd 
koelen) 

1 s 240 s  
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Naam Waardebereik Tot Functie Alleen SBC-
T plus 

obere 
Sollwertbegrenzung 
(bovenste 
instelwaardelimiet) 

untere 
Sollwert-
begrenzung 
(onderste 
instelwaardeli
miet) 

Einde 
meetbe
reik 

in °C; hier kunt u de eindwaarde 
van het instelwaarde-
instelbereik voorselecteren 
(waarde mag niet hoger zijn dan 
maximale instelwaarde) 

 

onderste 
instelwaardelimiet 

Begin 
meetbereik 

Bovens
te 
instelw
aardeli
m. 

in °C; hier kunt u de 
beginwaarde van het 
instelwaarde-instelbereik 
voorselecteren 

 

Systemverschluss-
Temperatur 
(Systeemafsluittemp
eratuur) 

OFF, 35 95 

Bij drukwaterapparaten wordt 
het hydraulische systeem van 
de buitenlucht afgesloten. 

Wasser (Water): 
temperatuurvoorkeuze voor 
systeemafsluiting in °C 

Öl (Olie): alleen onder de 
ingestelde waarde kan worden 
afgezogen  

 

Sollwertrampe 
steigend 
(Instelwaardehelling 
stijgend) 

OFF, 0,1 99,9 In K/min 

 

Sollwertrampe 
fallend (Instelwaarde 
vallend) 

 

OFF, 0,1 99,9 In K/min 

 

Offset intern Off, -199 199 °C Offset naar interne sensor   

Offset Film Off, -199 199 °C Offset naar filmtemp.sensor  

Offset 
extern/Rücklauf 
(retour) 

Off, -199 199 °C 
Offset naar externe of 
retoursensor 

 

Analogwerte 
(Analoge waarden) 

0 - 10 V; 4 - 
20 mA 

 
Kalibratie van de analoge 
ingang en uitgang 

X 

Temperatur bei 0V / 
4mA (Temperatuur 
bij 0 V/4 mA) 

Begin 
meetbereik 

Einde 
meetbe
reik 

Kalibratie van de analoge 
ingang en uitgang 

X 

Temperatur bei 10 V 
/ 20 mA 
(Temperatuur bij 
0 V/4 mA) 

Begin 
meetbereik 

Einde 
meetbe
reik 

Kalibratie van de analoge 
ingang en uitgang 

X 
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8.5 Alarmen 

Naam Waardebereik Tot Functie Alleen SBC-
T plus 

Konfiguration 
Temperaturalarm 
(Configuratie 
temperatuuralarm) 1 4 

Configuratie van de 
alarmuitgang 

•  = signaalcontact  

•  = grenscontact  

•  = limietcomparator  

•  = limietcomp. met 
gereedmelding 

 

Alarm Film Begin 
meetbereik 

Einde 
meetbe
reik 

De geprogrammeerde waarde 
komt overeen met de 
aanspreektemperatuur  

 

Alarm 
Minimaldurchfluss 
(Alarm 
minimumdebiet) 

0 1000 

Ter bescherming van het 
apparaat, minimum voor juiste 
werking van het apparaat; alleen 
bij normale pompfunctie  

X 

Alarm unterer 
Durchfluss (Alarm 
laag debiet) 

0 1000 
Voor het garanderen van het 
productieproces; alleen bij 
normale pompfunctie 

X 

Alarm Druck hoch 
(Alarm druk hoog) 

OFF, 0,1 25,0 
Aanspreekdruk van de 
drukbegrenzing 

X 

Alarm dT 
OFF, -100 100 

Bewaking temperatuurverschil 
voorloop - retourloop 

 

Alarm 
Rücklauftemperatur 
(Alarm 
retourlooptempera- 
tuur) 

Begin 
meetbereik 

Einde 
meetbe
reik 

De geprogrammeerde waarde 
komt overeen met de 
aanspreektemperatuur  

 

Kaskadenregelung 
(cascaderegeling) 

OFF, 0 100 
Temperatuurbegrenzing bij 
externe sensor 

 

Extern Sensor Logik 
(Logica externe 
sensor) Altijd actief 

Actief 
na 
schom
meling
en 

Cascaderegeling direct of na 
eenmalig doorschieten actief 
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8.6 Communicatie 

Naam Waardebereik Tot Functie Alleen SBC-
T plus 

Adresse (Adres) 

1 255 

Invoer van de adressering van 
het apparaat. Wanneer 
meerdere apparaten op één 
aansluiting worden gebruikt, 
moeten verschillende adressen 
worden ingesteld 

 

Protocol OFF  
• Arburg-protocol actief 

• KraussMaffei-protocol actief 

• Dr. Boy-protocol actief 

• Engel-protocol actief 

Pb = Profibus is alleen actief bij 
regelaar met profibusaansluiting 

 

Baudrate 

OFF, 0,3 19,2 

Hier programmeert u de 
overdrachtssnelheid 
(baudsnelheid) van de 
aansluiting. Mogelijke 
instellingen zijn: 

OFF = geen baudsnelheid 
ingesteld 

• 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 

 

Datenformat 
(Gegevensindeling) 

  

Hier programmeert u de 
gegevensindeling van de 
aansluiting. 

De gegevensindeling bestaat 
uit: 

gegevensbits, pariteitsbit, stopbit 
Mogelijke instellingen zijn: 

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

 

 

Status 

--- 

Data 
Exchan-
ge 
(Gege-
vensuit-
wisseling 

Status van de aansluiting 
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8.7 Pompregeling 

Naam Waardebereik Tot Functie Alleen SBC-
T plus 

Modus Modus van de pompregeling 

1.) Vaste instelwaarde in % 

2.) Vast debiet, dat wordt geregeld (alleen bij Plus) 

3.) Auto dT: procesvenster, wanneer dT kleiner dan 50% van de 
instelwaarde en |Instel- min actuele temperatuur| > 1 °C, wordt toerental 
verminderd 1% per minuut (alleen met retourloopsensor) 

Pumpe Festwert 
(Vaste waarde 
pomp) 

30 100  In % 
 

Pumpe Durchfluss 
(Pompdebiet) 

0 100,0 In l/min;  
X 

Abweichung dT 
(Afwijking dT) 

0 10 

Maximaal toegelaten 
temperatuurverschil tussen 
voorloop- en 
retourlooptemperatuur 

 

Xp-Pumpe (Xp-
pomp) 

OFF, 0,1 999.9 
in %, proportioneel bereik van 
het regeltraject 

 

TV-Pumpe (TV-
pomp) 

OFF, 1 200 
in sec., differentiatietijd van het 
regeltraject 

 

TN-Pumpe (TN-
pomp) 

OFF, 1 1000 
in sec., integratietijd van het 
regeltraject 
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9 Lijst met alarmen 

 

Code Tekst Fout in? 

Rand-
voorwaar

de 
Verdere 
gevolgen 

10 sec 
vertragi

ng 

H600 

Motorbeveiliging/F
O heeft 
aangesproken 

Contact 
motorbeveiligingsschakelaar 
open of FO OK-signaal niet 
ingesteld (minstens 1 s na 
inschakelen)   

Apparaat wordt 
uitgeschakeld Ja 

H800 
Vlotterschakelaar 
defect 

Max.contact 'Hoog', 
Min.contact 'Laag'   

Apparaat wordt 
uitgeschakeld Ja 

H810 
Max. vultijd 
overschreden 

Wanneer vultijd langer dan 
parameter Vultijd   

Apparaat vult niet 
verder Ja 

H811 
Installatie te ver 
gevuld 

Vlotterschakelaar contact-
max. 'hoog' 

Alleen bij 
olie-
apparaten 

Verwarming wordt 
uitgeschakeld; uit- 
en weer 
inschakelen voor 
terugstellen nodig Ja 

H812 Installatie is leeg     

Pomp- en 
temperatuurregeli
ng blijven 
uitgeschakeld Ja 

H820 Lekkage in systeem 

Aquatimer is geactiveerd; 
aantal cycli hoger dan 
parameter Cycli aquatimer 

 Lekkage in 
apparaat, 
verbindinge
n of 
instrument 

Apparaat wordt 
uitgeschakeld Ja 

H830 
Minimaal debiet 
onderschreden 

Wanneer debiet kleiner dan 
parameter Minimumdebiet 

Apparaten 
met 
debietmeti
ng 

Verwarming wordt 
uitgeschakeld Ja 

H990 I/O-kaart ontbreekt 
Bij geen communicatie met 
aansluitcomponent   

Apparaat wordt 
uitgeschakeld Ja 

H1083 

Stroom- of 
spanningssignaal 
van externe 
instelwaarde-invoer 
te laag of te hoog 

Bij externe instelwaarde-
invoer via analoge waarden 

SBC-Tplus; 
analoge 
signaalverw
erking 
geactiveerd 

Onderste of 
bovenste 
instelwaarde-
invoer wordt 
gebruikt als 
vervanging voor 
onderschrijding of 
overschrijding Ja 

H1026 
Filmtemperatuur 
overschreden 

Als filmtemperatuur groter is 
dan parameter 
Filmtemperatuur 

Als 
filmtemper
atuursensor 
zinvolle 
waarden 
levert 

Verwarming wordt 
uitgeschakeld 
(zonder 
vertraging)  Nee  
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Code Tekst Fout in? 

Rand-
voorwaar

de 
Verdere 
gevolgen 

10 sec 
vertragi

ng 

H2059 dT Alarm 

Als alarm actief en verschil 
sensor voorloop en 
retourloop hoger is dan 
parameter dT 
voorloop/retourloop 

Als 
retourloops
ensor is 
ingebouwd 
en zinvolle 
waarden 
levert Geen Ja 

H2060 Regelsensor defect 

Kortsluiting, draadbreuk, 
over- en onderschrijding van 
de absolute 
minimale/maximale 
temperatuur van de 
temperatuursensor   

Apparaat wordt 
uitgeschakeld Ja 

H1022 
Filmtemp.sensor 
defect 

Kortsluiting, draadbreuk, 
over- en onderschrijding van 
de absolute 
minimale/maximale 
temperatuur van de 
temperatuursensor   

Verwarming wordt 
uitgeschakeld Nee 

H2075 
Externe sensor 
defect 

Kortsluiting, draadbreuk, 
over- en onderschrijding van 
de absolute 
minimale/maximale 
temperatuur 

Als 
dergelijke 
sensor is 
geactiveerd Geen Ja 

H2010 
Geen externe 
apparaatvrijgave 

Als bij handmatig inschakelen 
het contact Extern aan-uit 
'Laag' is 

Als ingang 
op Extern 
aan-uit is 
geconfigure
erd 

Apparaat kan niet 
worden 
ingeschakeld of 
wordt 
uitgeschakeld Ja 

H2030 

Onderste 
debietwaarde 
onderschreden 

Als debietmeting actief, 
alarm actief en debiet kleine 
parameterwaarde 

Alleen 
apparaten 
met 
debietmeting Geen Ja 

H2040 
Onderhoudstermijn 
is verlopen 

Als onderhoudsteller is 
afgelopen   Geen Ja 

H2101 

Onderschrijding 
temperatuurgrens 
(van 
temperatuuralarm) 

Bij dergelijke configuratie van 
het temperatuuralarm   Geen Ja 

H2102 

Overschrijding 
temperatuurgrens 
(van 
temperatuuralarm) 

Bij dergelijke configuratie van 
het temperatuuralarm   Geen Ja 

H2112 

Retourlooptempera
tuur grenswaarde 
overschreden. 

Als retourlooptemperatuur 
hoger is dan parameter 
Retourloopalarm 

Als 
retourloops
ensor is 
ingebouwd 
en zinvolle 
waarden 
levert Geen Ja 
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Code Tekst Fout in? 

Rand-
voorwaar

de 
Verdere 
gevolgen 

10 sec 
vertragi

ng 

H2140 

Kon USB-
gegevensdrager niet 
koppelen 

Als een USB-functie is 
geselecteerd maar er is geen 
USB gedetecteerd   Geen Ja 

H2141 
Fout bij importeren 
of exporteren 

 
 
Er zijn problemen met het 
lezen van of schrijven naar de 
USB-gegevensdrager   Geen Ja 

H2200 
Zelfoptimalisatie 
afgebroken     

De 
zelfoptimalisatie is 
uitgeschakeld Ja 

H2210  EAROM-fout   Hardwarefout in regelaar   
Apparaat wordt 
uitgeschakeld Nee 

H2211 Profibus-fout 
Problemen in de Profibus-
communicatie   

Geen 
communicatie Nee 

H2212 IJkfout IO-kaart  Hardwarefout in regelaar   
Apparaat wordt 
uitgeschakeld Nee 

H2213 
Alarm 
debietbewaking  

Als 
debietbewa
king wordt 
geactiveerd
  Geen Ja 

 

Rood  Alarm met schakelen van het alarmcontact 

Blauw Waarschuwing, alarmcontact heeft niet geschakeld 
 


