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Controller

VDH doc. 011027   Versie: V1.0   Datum: 04-05-2001 (software versie DSC785-Poly V1.00)

* Werkingsbeschrijving.
De DSC785-Poly Controller is een speciale regelaar voor het aansturen van een frequentie
regelaar (0-10V signaal), welke een verschiltemperatuur tussen Pt100-1 (-) (= buitenvoeler) en
Pt100-2 (+) (= vloeistofvoeler) regelt op het SETP.DELTA (= verschil setpoint instelling) over
een proportionele band PB (op het front instelbaar).  

De regelaar is tevens voorzien van een minimum begrenzing van Pt100-2 (+)
(=vloeistofvoeler) op het SETP.MAX. (=Setpoint Minimum) over een proportionele band PB2
(= parameter P1). Hierdoor kan de temperatuur van Pt100-2 (= vloeistofvoeler) niet beneden
de ingestelde waarde van SETP.MAX. (=Setpoint Minimum) komen en begint het uitgangs
signaal voor de frequentie regelaar (0-10V) alvast af te nemen indien Pt100-2 (+) (=
vloeistofvoeler) lager wordt dan SETP.MAX. (=Setp.Min.) + PB2 (Par. P1), tot het uitgangs
signaal 0V is geworden bij bereiken van Pt100-2 (+) 
(=vloeistofvoeler) tot de SETP.MAX (=Setp.Min.) instelling.

Verder is de regelaar voorzien van alarm ingang welke potentiaal vrije dient te worden
aangesloten en heeft de regelaar een alarm uitgang met een potentiaal vrij wisselkontakt,
welke ook bij voelerstoring alarm geeft.
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* Bediening.
De bedienings toetsen op de DSC785 Dry/Store Controller zijn:

SETP.DELTA - Bekijken/veranderen van het delta setpoint.
 (DOWN) - Verlagen van ingestelde waarde of parameter.
 (UP) - Verhogen van ingestelde waarde of parameter.
SETP.MAX. - Bekijken/veranderen van het mimimum setpoint.
SENSOR - Toets tbv het uitlezen van de beide sensoren apart,

(M1 = Pt100-1 (-), M2 = Pt100-2 (+)) of de verschil
temperatuur tussen beide sensoren (= Delta).

PRG - Programmeer toets om de interne parameters te kunnen
veranderen.

DRY - Deze schakelaar is niet actief.
STORE - Deze schakelaar is niet actief.
%D.C. - Deze schakelaar is niet actief.
PB - Bekijken/veranderen proportionele band van P-regelaar-1.
ON / OFF - Aan/uit schakelaar voor de DSC785 regelaar.

Regelaar aan/uit zetten:
Voor het aan/uit zetten van de regelaar moet de ON/OFF toets minimaal 0,5 seconde
worden ingedrukt. 

Keuze DRY/STORE:
Omdat deze regelaar deze toestanden niet kent is deze functie niet actief de LED
boven de toets DRY brandt continue. De Toetsen DRY en STORE zijn niet actief.

Displays op de DSC785:
Bovenste display;

Normaal wordt hierin de gemeten verschil temperatuur van de beide voelers
weergegeven, hierbij brandt led  DELTA. 

Onderste display;
Hier wordt normaal de klepstand van de proportionele 0-10Vdc uitgang in
procenten (0-100% = 0-10Vdc) weergegeven.

Bekijken en veranderen van de setpoints:
De regelaar heeft twee setpoint instellingen n.l. 
 -het delta setpoint (SETP.DELTA) met een bereik van 0 - 10 °C per 0,1 °C en 
 -het minimum setpoint (SETP.MAX.) met een bereik van 0 - 40 °C per 0,1 °C.
Bekijken setpoint waarde;

Druk de desbetreffende toets SETP.DELTA of SETP.MAX.(= Setp.Min.) in.
Hierdoor verschijnt de waarde van het setpoint in het bovenste display, na het
los laten van de toets verschijnt weer de gemeten regelwaarde in het
bovenste display.

Veranderen van een setpoint waarde;
Druk de desbetreffende toets SETP.DELTA of SETP.MAX. in en druk nu
gelijktijdig de  toets in om de ingestelde waarde te verlagen of de  toets om
de ingestelde waarde te verhogen. Na het loslaten van de toetsen regelt de
regelaar op de nieuwe waarde en verschijnt de gemeten regelwaarde weer in
het bovenste display.
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Sensors apart bekijken:
Door het indrukken van de SENSOR toets kan achtereenvolgens Delta ( M2-M1), M1
= Pt100-1 (-) en M2 = Pt100-2 (+)  op het bovenste display worden weergegeven
waarbij de bijbehorende led knippert. De gekozen uitlezing blijft 10 seconden na het
loslaten van de toets op het display zichtbaar waarna weer de oorspronkelijke
gemeten regelwaarde in het display verschijnt.

Bekijken en veranderen van de proportionele band van P-regelaar 1 :
Druk toets PB in om de huidige stand uit te lezen op het onderste display. Voor het
veranderen druk nu gelijktijdig met de PB toets de  toets in om de ingestelde waarde
te verlagen of de  toets om de ingestelde waarde te verhogen binnen een bereik van
0 - 10 °C per 0,1 °C. Na het loslaten van de toetsen verschijnt weer de klepstand in
het onderste display.

Interne parameters veranderen:
Houdt de PRG toets minimaal 5 seconden ingedrukt om in de programmeer mode te
komen. 
In het bovenste display verschijnt dan P1 waarvan de P knippert, dit is het parameter
nummer, welke veranderd kan worden door op de  toets of op de  toets te drukken.
Er zijn 8 interne parameters (P1 - P8) waarvan de omschrijving in onderstaande tabel
is weergegeven. 
Kies de gewenste parameter en druk nu op de toets SETP.DELTA om de waarde van
de gewenste parameter in het display te krijgen. Deze waarde kan nu veranderd
worden met de  toets  of de  toets naar de nieuwe gewenste waarde. 
Nadat er 30 seconden geen toets is ingedrukt verlaat de regelaar de programmeer
mode en geeft de uitlezing weer de normale gemeten regelwaarde aan.

Parameter tabel

Par.
nr.

Omschrijving Bereik Eenh. Default

P1 Proportionele band P-regelaar 2 (max.) 0,1 / 10,0 0,1 °C 2,0 °C

P2 Offset produkt voeler M1 (Pt100-1 (-)) -10 / 10 0,1 °C 0,0 °C

P3 Offset kanaal voeler M2 (Pt100-2 (+)) -10 / 10 0,1 °C 0,0 °C
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* Werking regelfuncties:
De temperatuur regeling:
De regelaar regelt het temperatuurverschil Mdelta = M2-M1 op het SETP.DELTA met een
proportionele band van PB.1 (op front instelbaar) waarbij;

M1: Pt100-1 (-) (= buitenvoeler), 
M2: Pt100-2 (+) (= vloeistofvoeler)

De bovenstaande temperatuur regeling werkt tot M2 in de buurt (PB.2 gebied) van
SETP.MAX. (= Setp. Min.) komt dan begint deze de uitgang af te nemen tot M2 =
SETP.MAX.dan is de uitgang 0V.

De beide functies (regel en begrenzing) zijn hieronder grafisch weergegeven.

* Foutmeldingen:
Foutmeldingen worden weergegeven in het bovenste display.
Voelerstoringen:

E1   = Voeler M1 (Pt100-1 (-)) defect, hierbij vallen alle relais af.
E2   = Voeler M2 (Pt100-2 (+)) defect, hierbij vallen alle relais af mits de regelaar in

de stand drogen staat. 

* Werking alarmuitgang:
Het alarm relais is normaal gesproken opgetrokken en bij alarm valt het relais af en brandt de
led alarm op het front. 

Er zijn drie mogelijkheden voor een alarm situatie n.l.;
- E1 voelerstoring Pt100-1 (-) (buitenvoeler), 
- E2 voelerstoring Pt100-2 (+) (vloeistofvoeler)    of 
- Het externe alarm contact wordt potentiaal vrij gesloten (C-NO sluiten).
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* Installatie.
De regelaar wordt aangesloten volgens onderstaand aansluitschema  tekening 941020. 
DSC785-POLY Controller (Hierbij zijn RY2 en RY3 niet actief).
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* Technische gegevens.
Type : DSC785-POLY Controller
VDH type.nummer : 960.020048
Behuizing : Kunstof behuizing
Montage methode : Wand opbouw
Kabel invoer : Via wartels
Kabel afwerking : Op printklemmen onder apart klemmen deksel
Afmetingen kast : LxBxH = 212 x 180 x 80mm
Voedingsspanning : 230Vac 50/60Hz
Opgenomen vermogen : max. 8VA
Voedingspannings toleranties : +/-10%
Temperatuur voelers : 2x Pt100 sensors
Meetsysteem : 3-draads weerstandsmeting, beveiligd tegen breuk

en kortsluiting
Meetnauwkeurigheid : +/- 0,5 °C
Input signaal : 1x potentiaal vrij alarm contact
Funkties : Proportionele frequentieregelaar sturing (0-10Vdc)

Alarm funktie
Indicaties : Led's tbv sensor aanduiding; Delta , M1 en M2

Led's tbv relais indicatie; Left (niet actief), Rigth (niet
actief), Alarm
Led's tbv funkties; Max (= Minimum functie actief).
Led's tbv funktie keuze; DRY (brandt altijd) en
STORE (niet actief)

Display's : Bovenste temperatuur display 3-digit 13mm rood
Onderste klepstand display 3-digit 10mm rood

Toetsen : SETP.DELTA,  (DOWN),  (UP), SETP.MAX.(=
Setp.Min.), SENSOR, DRY (niet actief), STORE (niet
actief), ON/OFF, PB, %D.C (niet actief).

Output relais : Alarm relais pot.vrij wisselcontact (C, NO, NC)
- geen alarm C-NO gesloten
- wel alarm C-NC gesloten

Relais links maak contact [C, NO] (niet actief)
Relais rechts maak contact [C, NO] (niet actief)
Alle relaiscontacten max. 250Vac, 10A Ohms belast,
de laatste twee relais hebben gemeenschappelijke
common (C) contact.

Output signaal: : 0 - 10 Vdc proportionele uitgang
Opslagtemperatuur : -20 / +60 °C
Werkingstemperatuur : 0 / +50 °C
Werkingsvochtigheid : 10 / 90 %RH niet condenserend

* Adres.
VDH Products BV Telefoon +31 (0)50 30 28 900
Produktieweg 1 Fax +31 (0)50 30 28 980
9301 ZS Roden Email: info@vdhproducts.nl
Nederland Internet: www.vdhproducts.nl
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