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Algemene beschrijving

Besturingseenheid voor de bediening van de pneumatische reiniging van industriële
stofverwijderingsinstallaties. Bevat 2 relaiscontact aan de uitgang en 2 digitale ingangen met
contacten. Groot en helder display waar op elk moment de werking van de timer, de actieve
magneetventielen en eventuele alarmen kunnen worden afgelezen.

De innovatieve software beheerd door een krachtige microprocessor zorgt ervoor dat ook
onervaren gebruikers het instrument eenvoudige kunnen gebruiken.

Technische specificaties

Behuizing

1..

• Gemaakt van ABS.
• 1P65-beschermingsgraad tegen water en stof (EN60529).
• 1K08/07 stootvastheid (8 joule) (EN62262).

Prestaties van het apparaat

Display leds 7 segmenten, 3 cijfers 0,8;

Tijden uitgedrukt in seconden met een bereik dat voor elke functie kan worden gekozen.
Voedingsspanning 115-230 Vac 50-60 Hz welke met een jumper kan worden gekozen
(optioneel 24 Vac/Vdc).
Uitgangsspanning 24Vdc, 24-115-23OVac welke met een jumper kan worden gekozen.
Spoelfunctie met uitgeschakelde ventilator (post-reiniging) met contact met maximaal 99
selecteerbare cycli.
Urenteller gedeeltelijk en totaal aantal uren voor onderhoud.

> Alarmrelais.
Alarm magneetventiel werkt niet.
Activering reiniging door extern contact.

> Ingang toestemming perslucht aanwezig.
> Handbediende activering magneetventiel.
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Elektrische specificaties

Elektrische voeding:
• 115VAC5O-6OHz—25W
• 230VAC50-6OHz—25W

• 24 VAC 50-60 Hz— 25W (optie)
• 24 VDC— 25W (optie)

Selecteerbare uitgangsspanning:
• 24Vdc

• 24Vac
• ll5Vac

• 23OVac

Opgelet! Lees het deel

omtrent de installatie

tenaEte

alvorens het apparaat

Niet-galvanisch geïsoleerde in- en uitgangen:
• Contact toestemming (remote inschakeling reiniging).
• Contact ventilator (post-reiniging).

De magneetventielen die op de regeleenheid zijn aangesloten, hebben een normaal gesloten circuit.
Door de activering van één van de magneetventielen wordt het circuit geopend en wordt lucht
uitgestoten.

Ala rmrelais:
Het alarmrelais heeft 2 schoon contact op de aansluitklemmen 4 en 5, 6 en7.
Toelaatbare maximum belasting: 3A @ 25OVac - 2A @ 24Vdc

Zekering
1 x 1 A @ 23OVac.
1 x 2 A @ ll5Vac.
1 x 3 A @ 24Vac (optie).
1 x 3 A @ 24Vdc (optie).

Bedrijfstemperatuur
-10°C÷55°C
Opslagtemperatuur
-20°C÷60°C

Specificaties timer:

Impulstijd (opening ventiel)
SOms÷5s
Pauzetijd (interval tussen openingen ventielen)
1 sec. ÷ 999 sec.

0



k L

- r”-’- --.- -

Installatienormen / Opmerkingen en waarschuwingen

• Bescherm de apparatuur tegen de directe blootstelling aan zonlicht.

• Plaats de apparatuur buiten bereik van warmtebronnen en elektromagnetische velden en
niet direct in aanraking daarmee.

• Sluit de apparatuur aan op andere voedingslijnen dan de lijnen die u voor de aandrijving van
motoren of andere zware apparaten die het netwerk kunnen verstoren gebruikt.

• Bevestig de apparatuur op minstens 60 cm boven de grond aan de muur.

• Gebruik voor alle controlesignalen aan de ingang vlamwerende kabels met een minimum
doorsnede van 0,25 mm2.

• Verifieer of de apparatuur in een veilige atmosfeer geplaatst is, alvorens handelingen eraan
te verrichten.

• Schakel voor elektrische handelingen altijd de spanning uit en wacht 30 seconden zodat de
interne condensatoren hun spanning kunnen afgeven, alvorens de apparatuur te openen.
Sluit de apparatuur aan het einde van de handelingen om de beschermingsgraad te
herstellen, alvorens de apparatuur onder spanning te plaatsen.

• Gebruik voor de aansluiting van de voedingsspanning vlamwerende kabels met een
minimum doorsnede van 0,75mm2.

• Gebruik voor de signaalrelais vlamwerende kabels met een doorsnede van 1,5 mm2.

• Gebruik dat niet in deze handleiding is beschreven en een verkeerd gebruik van de apparaat
kan schade veroorzaken aan het apparaat en de apparaten die daar eventueel op zijn
aangesloten.

• Door een oneigenlijk gebruik en het onklaar maken van de apparatuur kan persoonlijk letsel
worden veroorzaakt.

• De behuizing is waterdicht als het deurtje gesloten is.

• Mocht u voor de bekabeling flexibele of stugge kabelgoten gebruiken, voorkom dan dat ze
met water of andere vloeistoffen kunnen vollopen.

• Boor geen onbeschermde gaten in de behuizing. Dit geldt ook voor gaten die beschermd
worden door accessoires met lagere beschermingsgraad dan die van de besturingseenheid.

• Schakel de voedingsspanning onmiddellijk uit als in de behuizing water aanwezig is.

• Gebruik de besturingsapparatuur niet als u de handleiding niet heeft gelezen of niet heeft
begrepen.
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Display/toetsenbord

Op het voorpaneel zijn 4 ronde toetsen aangebracht die u voor de controle van de apparatuur
kunt gebruiken. Bij de inschakeling van het display wordt een afbeelding zoals hieronder getoond.

CE ELECTROC Afbeelding 1

• Met de toets SET kunt u het programmeringsmenu openen en afsluiten en kunt u de
handmatige test van het magneetventiel, gekozen met de functie F06, activeren.

• Met de toetsen 11+1? en kunt u de functie kiezen, de waarden verhogen of verlagen, de
urenteller totaal aantal uren (+) en de urenteller voor onderhoud (-) weergeven.

• Met de toets 0K kunt u de gegevens bevestigen en de alarmen resetten.

Menuschema

Toegang tot de programmering:

Druk op SET (zie afbeelding 2)

Lî-1_ p

10 0 0 0
SET’V+W_T 0K

SET — EnteriExft S Up
• ScroII UP

•.5c,oIIDown
0K • Validate

CE ELECTROC OEWICE Afbeelding 2

1

> Kies de gewenste functie met de toetsen “+“ en
> Bevestig met de toets 0K.
> Verhoog of verlaag de waarde van de parameter.

Bevestig en sluit af met 0K.
Door opnieuw op SET te drukken sluit u de programmering af.

0

SET - EflteriEit Pit Up
Sc,oll Up

.ScmHDoee
0K - Vaildite



Lijst met functies

F02:
Activeringstijd magneetventielen.
Instelbare waarden: 0.05” — 5.00” in stappen van 0.01”.

Standaard = 0.20”.
F03:
Pauzetijd spoelen tussen de magneetventielen.
Instelbare waarden: 001” —999” in stappen van 1”.

Standaard = 020”.
F04:
Aantal aangesloten uitgangen.
Instelbare waarden: 01 — 16 in stappen van 1.

Standaard = 001.
F05:
Instelling uitgangsspanning:
Instelbare waarden: d24, a24, 115, 230.

Standaard = a24.
F06:
Handbediende activering uitgang:
Instelbare waarden: 1 — aantal ingestelde uitgangen in F04.

Druk op SET om de ingestelde uitgang te activeren.
> F13:

Aantal post-reinigingscycli, na de stop van de ventilator.
Instelbare waarden: 01 —99 in stappen van 1.

Standaard = 01.
F14:
Pauzetijd in post-reiniging (ventilator uit).
Instelbare waarden: 001” —999” in stappen van 1”.

Standaard = 010”.
F15:
Onderhoudsinterval uitgedrukt in tientallen uren (bijv.: 1=lOh, 10=lOOh).
Instelbare waarden: 001 —999 in stappen van 1.

Standaard 100 (=l000h).
F16:
Inschakeling van het alarm bij onderhoudsinterval.
Instelbare waarden: 0 (uitgeschakeld) — 1 (ingeschakeld).

Standaard = 0 (uitgeschakeld).
F17:
Reset urenteller uren voor onderhoud.
Instelbare waarden: 0 (uitgeschakeld) — 1 (reset).

Standaard = 0 (uitgeschakeld).
Opmerking: Door de functie F17 op 1 in te stellen wordt de urenteller
van de uren voor het onderhoud gereset. De parameter F17 wordt
weer ingesteld op 0.
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7Alarmen

Tijdens de inschakeling en de normale werking verricht de regeleenheid een reeks controles.
Hieronder vindt u een beschrijving van de mogelijke alarmen en de oplossing ervan.

TABEL MET ALARM EN

Nummer
Beschrijving Handeling

alarm

- Voor 24Vdc dient u het apparaat uit te schakelen
en de AC/DC-jumpers op DC te plaatsen. Tabel met

E01 F05 ingesteld op 24V dc —Jumper AC waargenomen
jumpers O pag. 12.
- Voor 24Vac druk u op 0K en vervolgens op SET, stel
de functie F05 met “+“ en in, kies A24 te kiezen
en bevestig met 0K.
- Voor 24Vac dient u het apparaat uit te schakelen
en de AC/DC-jumpers op AC te plaatsen. Tabel met

E02 F05 ingesteld op 24V ac —Jumper DC waargenomen
jumpers O pag. 12.
- Voor 24Vdc druk u op 0K en vervolgens op SET, stel
de functie F05 met + en -‘ in, kies d24 te kiezen
en bevestig met 0K.
- Om de ventielen met 24V te gebruiken, schakel het
apparaat uit en verplaats de jumper voor de keuze
van de uitgangsspanning op 24V. Tabel met jumpers

F05 ingesteld op 24Vac of dc. Spanning buiten op pag. 12.
E03

limiet waargenomen. - Als de jumper echter in de juiste stand is geplaatst,
druk op 0K en vervolgens op SET, stel de functie F05
in met de + en -, stel in op 115 of 230 (jumper)
en druk op 0K.
- Om de ventielen met 115V te gebruiken, schakel
het apparaat uit en verplaats de jumper voor de
keuze van de uitgangsspanning op 115V. Tabel met

F05 ingesteld op 115V. Spanning buiten limiet jumpers op pag. 12.
E04

waargenomen. - Als de jumper echter in de juiste stand is geplaatst,
druk op 0K en vervolgens op SET, stel de functie F05
in met de +‘ en ‘-‘, stel in op 115 of 230 (jumper)
en druk op 0K.
- Om de ventielen met 230V te gebruiken, schakel
het apparaat uit en verplaats de jumper voor de
keuze van de uitgangsspanning op 230V.

F05 ingesteld op 230V. Spanning buiten limiet
E05 - Als de jumper echter in de juiste stand is geplaatst,

waargenomen.
druk op 0K en vervolgens op SET, stel de functie FOS
in met de + en -, stel in op a24, d24 of 115
(jumper) en druk op 0K.
Verifieer de correcte aansluiting van de

Stroom magneetventiel lager dan minimum
E06

drempel of magneetventiel niet aangesloten.
magneetventiel en de gegevens ervan. Het alarm
wordt automatisch gereset.
Verifieer de correcte aansluiting van de

Stroom magneetventiel groter dan maximum
E07

drempel
magneetventiel en de gegevens ervan. Het alarm

. wordt automatisch gereset.

Kortsluiting uitgangen. Dit alarm kan niet worden Schakel het apparaat uit en weer in na de installatie
E08

gereset. van de magneetventielen te hebben geverifieerd.

Eli Onderhoudsinterval bereikt. Verricht het onderhoud.
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Beschrijving van de werking
Als de besturingseenheid gevoed is, wordt op het display de geïnstalleerde 5W-versie en het

symbool --- weergegeven. Dit betekent dat de congruentie tussen de instellingen opgeslagen in
E2Prom en de ingestelde geleiderbruggen wordt geverifieerd. In het geval van een afwijking tussen
de instellingen wordt de desbetreffende foutcode gegeven (zie de tabel met alarmen). De werking
van de regeleenheid wordt beperkt tot het wijzigen van de parameters. De operator kan er echter
ook voor kiezen om het apparaat uit te schakelen en de jumpers op correcte wijze te configureren.

Als de test alle controles heeft doorstaan worden het symbool O_O en vervolgens de volgende
schermen weergegeven:

• UIT als het inschakelcontact geopend is (14-15).
• -0- als het inschakelcontact (14-15) gesloten is en de ventilator uitgeschakeld is.

Functioneringswijze

Het apparaat functioneert als een programmeerbare cyclus besturingseenheid. De aangesloten
uitgangen worden op geprogrammeerde intervallen geactiveerd. In het configuratiemenu kunnen
de schiet- en pauzetijd worden ingesteld.

Functie reiniging met uitgeschakelde ventilator (PCC)
Met deze functie kunt u één of meer reinigingscycli verrichten (het aantal cycli is bepaald in F13) als
de ventilator uitgeschakeld is. De in- of uitschakeling van de ventilator wordt bepaald door de status
van de contacten 12-13 (contacten geopend ventilator uitgeschakeld). De impulstijd van de
ventielen wordt altijd bepaald in F02, terwijl de pauzetijd in dit geval wordt bepaald in F14.
Het display toont afwisselend het nummer van het geactiveerde ventiel en de tekst PCC.

Keuze van het nummer van de uitgangen
Het nummer van de uitgangen (magneetventielen) waar de besturingseenheid de spoelcyclus op
verricht, kan worden gekozen. De spoeling wordt in volgorde van de eerste tot de laatste
magneetventiel verricht. De ventielen kunnen met de functie F04 worden geregeld.

Zekering

In de buurt van het voedingsklemmenbord is een zekering aanwezig die u kunt herstellen als dit
nodig is. Gebruik een vertraagde zekering Sx2Omm, zie de tabel op pag. 10.
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Onderhoud

U kunt uitsluitend dc zekeringen vervangen.
Alle andere reparaties moeten door de fabrikant worden verricht.

Verwijdering

Na het gebruik niet in het milieu werpen. Het product verwerken volgens de toepasselijke regels
voor de verwijdering van elektronische apparatuur.

Het apparaat wordt gebruikt in een stofverwijderingsinstallatie en is daarom onderdeel van een
vaste installatie.

Fabrieksinstellingen

De fabrieksinstellingen zijn:

Nummer .. . Ingestelde
. Beschrijving

functie waarde
F02 Activeringstijd magneetventielen 0.20”
F03 Pauzetijd tussen magneetventielen tijdens normale cyclus 020”
F04 Aantal uitgangen. 1
F05 Uitgangsspanning: dc24V, ac24V, acll5, ac230. ac24
F06 Handbediende activering mv. 1
F13 Aantal cycli na de stop van de ventilator. 1

F14
Pauzetijd tussen magneetventielen tijdens de cyclus met uitgeschakelde
venti lator.

F15 Onderhoudsinterval in 10h. (1=lOh, 100=l000h) 100
F16 Inschakeling (1) of uitschakeling (0) alarm onderhoudsinterval 0

F17
Reset urenteller onderhoud: door 1 in te stellen wordt bij de bevestiging

0
de urenteller gereset
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GARANTIE

De garantie heeft een duur van 2 jaar. We vervangen elk elektronisch onderdeel dat defect is in
ons laboratorium, tenzij met ons anders is overeengekomen.

UITSLUITINGEN VAN DE GARANTIE

De garantie vervalt bij:

• Onklaar maken, prutsen en onbevoegde reparaties.
• Verkeerd gebruik van de apparatuur waarbij de technische gegevens niet worden nageleefd.
• Verkeerde elektrische aansluitingen.
• De niet-naleving van de installatienormen.
• Gebruik buiten de CE-normen.
• Weersinvioeden (bliksem, elektrostatische ontladingen), overspanning.
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Problemen oplossen (FAQ)

DEFECT MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING

Controleer de
veiligheidszekering op de
voedingsspanning.
Verifieer of de

Het display gaat niet aan Zekering doorgebrand. voedingsspanning aanwezig is
en overeenstemt met de
voedingsspanning die voor de
apparatuur vereist is
(aansluitklemmen 1, 2 en 3).
Verifieer of de
uitgangsspanning van de

Verkeerde voedingsspanning. regeleenheid en van de
De uitgangen worden niet Bedrading naar de magneetventielen

overeenstemmen.geactiveerd
magneetventielen.

Controleer de bedrading
tussen de besturingseenheid
en de magneetventielen.

Alarmberichten worden Verifieer de code van het
weergegeven alarm in de tabel.

De alarminrichtingen moeten

Fouten in de bedrading van de
door een spanning buiten de

De alarmen activeringen de installatie. besturingseenheid worden

signaalinrichtingen niet. Alarminrichtingen worden niet
gevoed.
Voor de activering is hetgevoed,
desbetreffende relais
aanwezig.

Verifieer of op de voedingslijn
geen impulsieve belasting

Eventueel een filter op deSoms reset de (boormachines, lasapparaten,
besturingseenheid zich plasmasnijapparaten, enz.) die

voeding van de

niet gefilterd wordt is besturingseenheid installeren.

aangesloten
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