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Disclaimer  
Copyright © 2004, VDH Products BV. Alle rechten voorbehouden. 
Bij de samenstelling van dit document is met de meeste zorg te werk gegaan en de informatie hierin wordt 
geacht betrouwbaar te zijn. VDH Products aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele 
fouten of vergissingen en behoudt zich het recht voor dit document zonder kennisgeving aan te passen of te 
wijzigen. 
 

Contact 
VDH Products BV 
Produktieweg 1 Postbus 205 
9301 ZS  Roden 9300 AE  Roden 
The Netherlands 
 
Tel: +31 (0)50 - 30 28 900 
Fax: +31 (0)50 - 30 28 980 
 
www.vdhproducts.nl info@vdhproducts.nl 

Versies 
09-2002 V1.0 Prerelease 
11-2004 V1.1 Volledige versie 
 

www.vdhproducts.nl
mailto:info@vdhproducts.nl
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1  Om te beginnen 
 

 1.0.1  Installeren van PROBA for Windows op een PC met Windows 9x/ME. 
 
  Start Windows. 
  Vervolg met: Installeren van PROBA for Windows (pagina 6). 
 
 

 1.0.2  Installeren van PROBA for Windows op een PC met Windows 2000/XP. 
 
  Start Windows. 
 

 Om te kunnen installeren zijn administrator rechten verreist. 
 

  Log in bij Windows als ‘Administrator’. 
 Windows XP: Als een login scherm verschijnt, en ‘Administrator’ staat niet in de lijst 

van gebruikers staat, kunt u twee keer op CTRL+ALT+DEL drukken. 
  Ga naar ‘Start’, ‘Configuratie’, ‘Gebruikersaccounts’. 
  Maak een nieuw gebruiker ‘Proba’ aan: 
  Klik op Volgende. 
  Zet het ‘Account Type’ op ‘Beperkte toegang’. 
  Klik op ‘Maak account’. 
  Klik op het account ‘Proba’. 
  Klik op ‘Set Password’ (optie). 
  Klik op ‘Other icon’ (optie). 

  Hint: kijk in de ‘Images’ folder op de PROBA CD-ROM. 
  Klik op ‘The Account type’. Wees  zeker dat het account beperkte rechten heeft. 
  Sluit het venster. 
  Ga verder met: Installing PROBA for Windows (page 6). 
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1.1 Installeren PROBA for Windows. 
 
Doe de  ‘PROBA for Windows CD-ROM’ in de CD-ROM drive. 
De ‘PROBA for Windows Setup’ zal automatisch starten. 

Hint: Als de Setup niet automatisch start, ga naar ‘Start’, ‘Mijn Computer’, en klik  
 dubbel op CD-ROM drive, en klik dubbel op ‘SETUP’ (‘SETUP.EXE’). 

  Het volgende scherm verschijnt. 
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In het volgende scherm wordt er om gebruikers informatie gevraagd. 
 

 
 

Klik op Volgende. 
 

 
  In het volgende scherm wordt om de setup locatie gevraagd. 
  Indien gewenst kan een andere locatie opgegeven worden. 
 

 
 
  Klik op Volgende. 
 
  In het volgende scherm kan een Programma Folder opgegeven worden. 
 
 

 
 
 
  Klik op volgende.
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  Het volgende scherm is een installatie overzicht. 
 

 
 

Klik op volgende om de installatie te starten. 
 

 
 
  In het volgende scherm worden de files naar de PC gekopieerd. 
  Dit kan enkele minuten duren. 
 

 
 
  Nadat de Setup is afgerond, kan de PROBA for Windows PC Software direct gestart worden. 
  Klik op ‘Ja’, Start het programma’ om de PROBA for Windows software te starten, (niet aanbevolen) 
  Klik op Finish om de Setup te beëindigen. 
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  Belangrijk voor Windows 2000 & XP gebruikers:  
 

 Ga met de verkenner naar C:\program files\vdh\proba windows 
Klik met rechts op deze map en kies ‘beveiliging’. Zorg er nu voor dat alle gebruikers, alle rechten 
hebben. Met name voor de schrijfrechten is dit belangrijk. Als dit niet goed is ingesteld, kan de 
software geen logfiles e.d. naar de harde schijf schrijven!  

 
 Herstart de PC. 
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1.2 Opstarten van de PROBA for Windows PC Software. 
  
 Windows 2000/XP: Login op de PC als gebruiker ‘Proba’. 

 
Om de het programma te starten klik op de ‘Start’ knop, ‘Programma’s’, ‘Probawindows’, en dan op 
‘ProbaWin’. 
 

Het programma zal starten. 
 

 
1.3 Login om het programma PROBA for Windows te starten 

 
Na het installeren van het programma PROBA for Windows en het starten van het programma, dient u 
in te loggen. 
Indien u niet inlogt, ziet u uitsluitend een leeg scherm. 
 
Klik op Login. 
 
Het registratiescherm verschijnt. 
Vul hier uw Registratie Code in om de limiet van 30 dagen op te heffen . 

 

 
 
Klik OK om te vervolgen. 
 
 
PROBA for Windows wordt af fabriek geleverd met de gebruikersnaam “admin”, en wachtwoord  
“admin”. Deze gebruiker is de ‘Administrator voor de PROBA for Windows PC-Software’.  
Met deze loginnaam en wachtwoord heeft u alle rechten en kunt u alle functies van het programma 
gebruiken. 

 

 
 

Vul de gebruikersnaam en het wachtwoord in. 
 
Klik OK om in te loggen. 
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1.4 Configuratie van het PROBA PC-programma. 
 
Om te beginnen dient het programma zelf geconfigureerd te worden. Klik op ‘Extra’ en vervolgens op 
‘Programma configureren’. Hierbij verschijnt het onderstaande scherm. Een belangrijk tabblad hierbij is 
de communicatie.  
 

 
 

In dit scherm wordt ingesteld of de computer rechtstreeks met het Proba netwerk verbonden is of dat 
het programma via een modem met netwerk verbonden is. 
Bij compoort moet die compoort ingesteld worden waar de Proba 120 op aangesloten is. 
Op dit tabblad kan opgegeven worden of en zo ja welk modem aangesloten is. 
Als laatste kan er de site ID worden opgegeven. De site ID is belangrijk als er een modem gebruikt 
word. Op iedere computer waar het programma op draait, dient een andere site ID te worden 
opgegeven. Tijdens de modem communicatie, gebruiken de computers de site ID om zichzelf te 
identificeren en om de files in aparte directories op te slaan. 
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1.5 Gebruikers aanmaken of verwijderen 
 
Bij het menu ‘Extra’ ‘gebruikersadministratie’ kunnen er extra gebruikers aangemaakt worden. 
 

 
 
Voor iedere gebruiker kunnen hier de rechten ingesteld worden. Indien een gebruiker geen rechten 
heeft om bepaalde handelingen te verrichten, dan verschijnen de bijbehorende knoppen ook niet in het 
scherm zodra deze gebruiker inlogt. Door aan te vinken worden de rechten toegewezen.  
 
 

1.6 Proba’s toevoegen of verwijderen. 
 
In het menu ‘Bestand’ ‘Toevoegen/verwijderen Proba’ kunnen er rijpkamers toegevoegd of verwijderd 
worden. Voor iedere rijpkamer moet het netwerknummer ingesteld worden. Tevens kan er een plaatje 
worden gekozen en er kan een naam opgegeven worden.  
 

 
 
Zodra een rijpkamer op het scherm verschijnt, kunnen de details zichtbaar gemaakt worden door er op 
te dubbelklikken. Zie vanaf hoofdstuk 2 voor een beschrijving hiervan.  
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1.7 MC 785 serie toevoegen of verwijderen. 
 
 
In het menu ‘Bestand’ ‘Toevoegen/verwijderen MC 785’ kunnen er koelcellen toegevoegd of verwijderd 
worden. Voor iedere koelcel moet het netwerknummer ingesteld worden. Ook kan er een naam 
opgegeven worden.  
Bij ‘type’ moet gekozen worden welk type regelaar aangesloten is.  
Er kan gekozen worden uit:  

1. MC 785-DF 
2. MC 785-DF Klima 
3. MC 785D-6P 
4. MC 785T-DF 

 

 
 
Zodra een koelcel op het scherm verschijnt, kunnen de details zichtbaar gemaakt worden door er op te 
dubbelklikken. Zie vanaf hoofdstuk 3 voor een beschrijving hiervan.  
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1.8  Batch database 
 

 Een belangrijk onderdeel van de Proba for Windows software is de batch database.  
Het is mogelijk om informatie over de batches, die zich in de rijpkamers bevinden, in het programma in 
te voeren. Deze informatie blijft bewaard zodat deze naderhand te raadplegen blijft. Naast de zelf 
ingevoerde data, worden ook de overige gegevens bijgehouden. Bijgehouden wordt o.a. het 
temperatuur verloop, wie welke wijziging heeft aangebracht en welke foutmeldingen er zijn geweest.  

 
Om de database te kunnen gebruiken, moet deze eerst geconfigureerd worden. Dit gaat als volgt: Klik 
op ‘extra’ en vervolgens op ‘Batch database configureren’. Het onderstaande scherm verschijnt. 
Het is van belang dat de database goed geconfigureerd wordt. Er kunnen naderhand wel wijzigingen 
aangebracht worden, maar de data wordt dan opgeslagen in twee verschillende files i.p.v. één file. 

 

 
 

Er kunnen maximaal 20 velden worden gedefinieerd in de database. Voor ieder veld kan er een eigen 
naam opgegeven worden. De optie ‘toon op hoofdoverzicht’ bepaald welke velden er in het 
overzichtsscherm getoond worden. Er kunnen slechts 4 velden in het overzichtsscherm getoond 
worden. De overige velden zijn te zien door op ‘batchdetails’ te klikken in het overzichtsscherm.  
 
In dit scherm kan ook opgegeven worden of er automatisch batchnummers gegenereerd moeten 
worden. Door hier voor te kiezen, is er de garantie dat er unieke nummers gebruikt worden. Het is zeer 
belangrijk dat er unieke nummers gebruikt worden. 
 
Het is mogelijk om het eerste veld van de batchdatabase weer te geven in het overzichtscherm. Om dit 
aan te zetten moet er een vinkje geplaatst worden bij “Toon eerste batchveld op Proba”. 
 
Ten slotte kan er nog een voorlooptekst voor de batchnummers opgegeven worden. Deze letters staan 
dan voor ieder batchnummer. Op deze manier is het mogelijk om de logfiles van meerdere locatie van 
elkaar te onderscheiden. 
 
Door op OK te drukken is de database gereed voor gebruik. 
 
Om een nieuwe batch aan te maken, zie hoofdstuk 2.7. 

 
Zodra een batch is beëindigd, zal deze worden toegevoegd aan de database.txt file in de database 
directory van het programma (Deze file niet bewerken!). Als er gegevens uit deze file verder bewerkt 
moeten worden, dient dit te gebeuren met een kopie van de file en niet met het origineel! De data kan 
geïmporteerd worden in Excel (data gescheiden door tabs) en vervolgens kan de data in 
bedrijfsdatabases worden geïmporteerd. 
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 Naast de waardes in de velden, is het mogelijk om veel meer gegevens uit het programma te halen. 
 Het programma koppelt ook het batchnummer aan de log data, fouten en gebruikers actie’s. Dit 
 betekent dat het bijvoorbeeld mogelijk is om de loggevens van een bepaalde batch te laten zien.  
 Door op de logknop te drukken in het overzichtsscherm, is de log van die betreffende Proba te zien. 

 
1.9   Logs van een bepaalde batch laten zien 
 
  Door in het menu ‘logs’op ‘toon logs’ te drukken, verschijnt onderstaand scherm. 
 

 
 

 In dit scherm kan worden opgegeven van welke Proba of Batch nummer de log getoond moet worden. 
 

Als er N/A staat bij netwerknummer of batchnummer, wordt er niet naar dat veld gekeken. Als er een 
netwerknummer ingevuld wordt, kijkt het programma naar die betreffende Proba. Door een 
batchnummer op te geven kijkt het programma daar naar. Worden beide velden opgegeven, dan zoekt 
het programma naar een combinatie van beide. 

 
Door op ‘logs’ en vervolgens op ‘foutmeldingen’ of op ‘gebruikershandelingen’ te klikken verschijnt er 
een overzicht van alle foutmeldingen of van de gebruikershandelingen. Er kan op ieder willekeurige 
kolom gesorteerd worden door op de kolomtitel te klikken. 

 
Ten slotte is het mogelijk om een complete batch rapport af te drukken. In dit rapport staan alle 
gebeurtenissen die tijdens de betreffende batch gebeurd zijn.  

 
1.10 Batch verslag 
 

Door op de optie “Batch verslag afdrukken” in het menu ‘logs’ te kiezen, verschijnt het volgende 
scherm 

 

 
 
  In dit scherm kan gekozen worden wat er in het rapport moet komen te staan. 
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In het menu ‘logs’ is ook een mogelijk voor het afdrukken van de status van de Proba’s  
Van de geselecteerde Proba’s kan op één afdruk de volledige status worden weergegeven. Door een 
Proba van het linker naar het rechtergedeelte te verplaatsen, komen de gegevens op het overzicht. 
Het verplaatsen dient te gebeuren door middel van de pijltjes die tussen de beide helften in staan. 

 In het overzicht wordt vermeld: 
a. De naam en het netwerknummer van de Proba 
b. Het batchnummer 
c. Het op dat moment geldende setpoint  
d. De op dat moment heersende temperatuur 
e. De status van de Proba 
f. De waardes van de overige sensors zoals de gassensor en/of de RH sensor 

 

 
 
  Door op ‘nu afdrukken’ te drukken, wordt direct een verslag afgedrukt. 

Door ‘Dagelijks afdrukken om’ aan te vinken en een tijd op te geven, wordt er elke dag op de 
aangegeven tijd automatisch een verslag afgedrukt. 
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1.11 Modem communicatie 
 

Om in te bellen op een Proba netwerk, dient er op ‘Communicatie’ en vervolgens op ‘inbellen’ geklikt te 
worden. Er verschijnt het onderstaande scherm waarin een telefoonnummer ingevoerd kan worden. 

 

 
 

Om sneller bepaalde data binnen te halen, kan er op ‘Communicatie’ en vervolgens op ‘Data ophalen’ 
geklikt worden. Het onderstaande scherm zal verschijnen. 

 

 
 

Er kan gekozen worden tussen alle data van een bepaalde Proba of specifieke data van een bepaalde 
Proba. Door vinkjes te plaatsen, kunnen er keuzes gemaakt worden. 
Ook kunnen er files opgehaald worden. In het onderste gedeelte van het scherm kunnen keuzes 
aangegeven worden.
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2 Het algemene overzichtsscherm van de Proba. 
 

Als er op een rijpkamer geklikt wordt, verschijnt het onderstaande overzichtsscherm. 
Op dit overzichtsscherm is in één oogopslag de status af te lezen. Zo zijn o.a. de batchdetails te zien, 
is er te zien hoelang het programma al loopt, of er gekoeld dan wel verwarmd wordt en wat de 
gemiddelde temperaturen zijn. 

   

 
 

Door op een knop of een link te drukken, kunnen er details zichtbaar gemaakt worden. 
De knoppen op het overzichtsscherm hebben de volgende functies. 

 

 

Overzichtsscherm sluiten  
 

 

Oproepen van het overzicht van de rijpkamer. In dit scherm wordt een grafische 
weergave van de rijpkamer getoond. Zo kan men zien welke voeler zich waar in de 
rijpkamer bevindt. Zie hoofdstuk 2.6 voor meer details. 

 

Starten van een nieuwe batch. Zie hoofdstuk 2.7 voor het invullen van de 
batchdatabase. 

 
Starten van de stand-by functie. Zie hoofdstuk 2.8 voor de details. 

 
Starten van de hold functie. Zie hoofdstuk 2.9 voor de details 

 
Het stoppen van een lopend programma 

 
Starten van een programma. Zie hoofdstuk 2.10 voor de details 
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Het instellen van de programma database. Zie hoofdstuk 2.11 voor de details 

 

Indien bij de start van het programma een dag 0 is opgegeven, kan deze met deze knop 
beëindigd worden. Als er niet op de deze knop gedrukt wordt, eindigt dag 0 gewoon op 
de opgegeven tijd of op het opgegeven setpoint 

 

Het tonen van de log. Zie hoofdstuk 2.12 voor de details 
 

 
Het instellen van de parameters. Zie hoofdstuk 2.13 voor de details 

 
2.1 Huidige batch 
 

Bij Huidige batch zijn die gegevens te zien die zijn ingevoerd bij het starten van een nieuwe batch en 
waarvoor bij de configuratie van de batchdatabase is aangegeven dat ze in het overzichtsscherm te 
zien zouden zijn. 

 
2.2 Status 
 

Bij Status is te zien hoever het programma gevorderd is en wat er op dit moment in de rijpkamer 
gebeurd. Zo is van ieder zone te zien of er gekoeld of verwarmd wordt, of de fan’s draaien enz.  

 

    
 

Het gasmasker met het witte filter betekend dat de begassingstijd nog actief is en het gasmasker met 
het rode filter betekend dat er daadwerkelijk gas in de kamer stroomt. (het gas relais is bekrachtigd) 
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2.3 Programma details 
 
 Bij programma details zijn de details van het lopende programma te bekijken.  
 

 
 

Op dit scherm is te zien hoelang het programma al loopt, welk programma er is gekozen en de details 
van de vocht-, gas- en ventilatieregeling.  

 

 

Als er waarden aangepast moeten worden, kan dit gedaan worden door op deze knop in 
het algemene overzichtsscherm te drukken. 
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2.4 Temperaturen 
 

Bij Temperaturen is te zien wat de gemiddelde temperatuur per zone is en wat de gemiddelde 
temperatuur van de gehele rijpkamer is. Door op alle sensoren te klikken is te zien wat de waarde van 
iedere individuele sensor is. Tevens kunnen in dit scherm de sensoren aan en uitgeschakeld worden. 

 

 
 
 

 

d.m.v. van deze toets kunnen er voelers aan of uit gezet worden. Na het drukken op 
deze knop verschijnen er bij de sensors on/off vakjes waar door middel van een vinkje 
aangegeven kan worden of de voeler aan of uit staat. Een vinkje betekend aan. 

 

Nadat de wijzigingen zijn gemaakt, dienen deze door middel van deze knop naar de 
Proba gestuurd te worden. 

 
d.m.v. deze knop kunnen de namen van de sensoren veranderd worden. 
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Als er vinkje staat bij ‘show on Proba’ dan verschijnen deze waarden in het hoofdscherm bij de 
betreffende Proba. 

 
2.5  Alarmen 
 
 Bij Alarmen is te zien welke alarmen er actief zijn. 
 Zie appendix A voor de betekenissen van de betreffende foutmeldingen. 
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2.6 Room view 
 

 Nadat er op room view is geklikt, verschijnt het onderstaande scherm. 
 

 
 
 In dit scherm wordt een schematisch overzicht gegeven van de rijpkamer. 

De sensoren kunnen op het scherm op die positie geplaatst worden waar deze zich ook daadwerkelijk 
in de rijpkamer bevinden. De plaatjes hebben de betekenissen. 

 

 Fan aan  
 

beluchting actief  

 verwarming aan   
 

bevochtiging actief 

 koeling aan  
 

gasklep open 

 begassingstijd actief    
De volgende voelertypes kunnen in het scherm getoond worden. 
 

 Lucht alarm sensor   Freon sensor 

 Lucht direct sensor   Product info sensor 

 Lucht info sensor   Product sensor    

 Lucht regelsensor         Sensor storing 

 Lucht reverse info sensor    
  
 De knoppen hebben de volgende betekenissen 
 

 
Terug naar het vorige scherm 

 
Met deze knop kan er zone verwijderd worden 
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Met deze knop kan er een zone toegevoegd worden. Er kunnen niet meer 
zone’s toegevoegd worden dan dat er bij parameter 1101 zijn opgegeven. 

 
 
2.7  Nieuw batch 
 
 Als er op new batch geklikt wordt, verschijnt het volgende scherm. 
 

 
 
 In dit scherm kunnen de gegevens van een nieuwe batch ingevuld worden. 

Het batchnummer moet een uniek nummer zijn. Dit nummer wordt gebruikt voor het identificeren van 
de batch. Het is aan te raden om bij het configureren van de batch database te kiezen voor het 
automatisch aan laten maken van een nummer. 
Hoeveel velden er gebruikt worden en wat er bij staat, wordt opgegeven bij de configuratie van het 
programma. 

 
 Nadat er een batch is gestart, komen de volgende knoppen in het overzichtsscherm 
 

 
Door middel van deze knop kan een batch verplaatst worden naar een andere rijpkamer 

 
Door middel van deze knop wordt een batch beëindigd 
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2.8 Stand-by 
 
 Als er op Stand-by geklikt wordt, verschijnt het onderstaande scherm. 
 

 
 
 Met behulp van dit scherm kan de Proba in de stand-by mode gezet worden. 

In de stand-by mode kan de Proba gedurende een onbepaalde tijd op een vast setpoint de 
temperatuur in de rijpkamer regelen. Als een rijpprogramma is afgelopen word ook overgegaan naar 
de stand-by mode om de bananen te bewaren. 

 Tevens kunnen in dit scherm de diverse regeleigenschappen ingesteld worden. 
 
 De knoppen hebben de volgende functies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
terug naar het vorige scherm  

 
stand-by starten  

 

aangebrachte wijzigingen ongedaan maken. Dit kan alleen zolang de wijzigingen 
nog niet naar de Proba zijn verzonden! 



 VDH Products BV 
 

Document 050734   -   versie 3.2 
 
Pagina:   25 van 63 

 
 

  

Als stand-by actief is, kan er door middel van de onderstaande knoppen de ventilatie en de begassing 
gestart worden.  

 
 

 
Start de ventilatie. 

 
Stop de ventilatie 

 
Start de begassing 

 
Stop de begassing 

 
Stuur de wijzigingen naar de Proba 
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2.9  Hold 
 
 Als er op Hold geklikt wordt, verschijnt het onderstaande scherm. 
 

 
 
 
 Met behulp van dit scherm kan de Proba in de hold mode gezet worden. 

De hold mode is bedoeld voor het bewaren van groene bananen zonder dat een rijpprogramma gestart 
wordt. Op het hoofdscherm is deze mode herkenbaar aan de donkergroene banaan. 
In de hold mode kan de Proba gedurende een onbepaalde tijd op een vast setpoint de temperatuur in 
de rijpkamer regelen. Tevens kunnen de vochtigheid en de beluchting geregeld worden.  

 
 In dit scherm kunnen de diverse regeleigenschappen ingesteld worden. 
 
 De knoppen hebben de volgende functies  
 

 
terug naar het vorige scherm  

 
hold starten 

 
Start de ventilatie 

 
Stop de ventilatie 

 
Stuur de wijzigingen naar de Proba 

 
aangebrachte wijzigingen ongedaan maken  
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2.10  Programma 
 
 Als er op Prog geklikt wordt, verschijnt het onderstaande scherm. 
 

 
 
 
 Met behulp van dit scherm kan een rijpprogramma voor de Proba worden gekozen en gestart. 

Er kan uit 20 programma’s gekozen worden. Als er meer programma’s nodig zijn, kunnen deze 
opgeslagen worden op de harde schijf van de computer. 
Tevens kunnen hier de diverse regeleigenschappen ingesteld worden. Om de temperatuur van een 
dag te veranderen, kan d.m.v. de muis de balk omhoog of omlaag geschoven worden. Ook is het 
mogelijk om op de aangegeven temperatuur te dubbelklikken en vervolgens een nieuwe waarde in te 
vullen.  
Indien een opwarmfase (Dag 0) gewenst is, kan een tijd in uren worden opgegeven voor dag 0. 
Tevens kan worden gekozen of er tijdens Dag 0 temperatuurregeling plaats moet vinden.  
Wijzigingen die in dit scherm worden gemaakt, worden slechts één maal gebruikt. Om de wijzigingen 
door te voeren in de database, dient de procedure die vermeld is in appendix B parameter 0101 
gevolgd te worden. 

 
 De knoppen hebben de volgende functies  
 

 
Terug naar het vorige scherm 

 
Starten van een rijpprogramma 

 

Met deze knop kan er een tijd opgegeven worden wanneer een rijpprogramma moet 
starten. Na een druk op deze knop verschijnt het onderstaande scherm. 
Hierbij kan aangegeven worden of de timer gebruikt moet worden en zo ja op welke dag 
en tijdstip er begonnen moet worden. 
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Laden van een rijpprogramma die opgeslagen is op de computer 

 

Wijzigingen ongedaan maken. Dit werkt alleen zolang de wijzigingen nog niet naar de 
Proba zijn verzonden 

 
Uitprinten van het programma 

 
Als er al een programma loopt en er wordt weer op de prog toets gedrukt, dan worden de volgende 
knoppen aan het scherm worden toegevoegd. 

 

 
Starten van de ventilatie 

 
Stoppen van de ventilatie 

 
Starten van de begassing 

 
Stoppen van de begassing 

 
Stuur de wijzigingen naar de Proba 
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2.11 Programma database 
 
 Als er op Prog db geklikt wordt, verschijnt het onderstaande scherm. 
 

 
 
 
 Met behulp van dit scherm kan een rijpprogramma voor de Proba geprogrammeerd worden. 
 Vanuit dit scherm kunnen er dus geen programma’s gestart worden. 

Om een programma van de Proba te kunnen veranderen, moet de betreffende parameter van sectie 
100 op 1 worden gesteld. Als het gewijzigde programma naar de Proba is verzonden, dient de 
parameter die zojuist op 1 is gesteld, terug worden gezet naar 0. Het gewijzigde programma wordt 
vervolgens opgeslagen in de Proba. 

 
 De knoppen hebben de volgende functies 
 

 
Terug naar het vorige scherm 

 
Verzend het programma naar de Proba 

 

Verzend het programma naar alle op het netwerk aangesloten Proba. 
Na het drukken op deze knop moet men nog wel bevestigen of het echt de bedoeling is 
dat het programma naar alle Proba’s gestuurd moet worden. 

 
Het programma bewaren op de computer 

 
Een programma oproepen vanaf de computer 

 

Wijzigingen ongedaan maken. Dit werkt alleen zolang de wijzigingen nog niet naar de 
Proba zijn verzonden 
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Uitprinten van het programma 

 
 
2.12 Het logscherm 

 

 
 
 

 
Terug naar het vorige scherm 

 
Uitprinten van de grafiek 

 

 

 
Indien er op deze knop gedrukt wordt, verschijnt er een kalender. Hier kan er 
opgegeven worden welke einddatum er in de grafiek zichtbaar moet zijn. 
 

 
 

Door op Today te drukken wordt naar de huidige dag gesprongen 
 

 

Door in het grafiek gebied de linker muisknop in te drukken en deze te verslepen 
terwijl de linker muisknop ingedrukt blijft, kan er worden ingezoomd in de grafiek. 
Als er vervolgens op de zoom knop gedrukt wordt, wordt teruggegaan naar het 
begin scherm. 
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Door op deze knop te drukken, verschijnt er een venster waar de benamingen en 
de kleuren van de grafiekoptie’s gewijzigd kunnen worden. De namen kunnen 
gewijzigd worden in de rechter tabel. 
Tevens is het mogelijk om de schaal van de grafiek te wijzigen. 
 

 
 

 

Door middel van deze knop kan het grafiekplaatje opgeslagen worden. 
De loggegevens worden automatisch bewaard. 
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2.13 Parameters 
 
 Als er op Param geklikt wordt, verschijnt het onderstaande scherm. 
 Voor een volledig overzicht van alle parameters, zie ook Appendix E van de Proba 110-3 handleiding. 
 

 
 
 Met behulp van dit scherm kunnen de interne parameters van de Proba geprogrammeerd worden. 
  

 
Terug naar het vorige scherm 

 
Parameterlijst afdrukken 

 
Parameters naar de Proba versturen 

 

Parameters naar alle Proba’s op het netwerk versturen. 
Na het drukken op deze knop moet men nog wel een bevestigen of het echt de 
bedoeling is dat de parameters naar alle Proba’s gestuurd moet worden. 

 
Stuur de alleen de gekozen naar parameter naar de Proba 

 

Stuur alleen de gekozen naar parameter naar alle Proba’s die op het netwerk zijn 
aangesloten. 

 
Parameterlijst bewaren op de computer 
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Laadt een parameterlijst vanaf de computer 
 

 

Wijzigingen ongedaan maken. Dit werkt alleen zolang de wijzigingen nog niet naar de 
Proba zijn verzonden 

 

Maak van de parameter lijst een tekstfile 
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3 Het algemene overzichtsscherm van de koel- en vriescellen. 
 
 Als er op een koelcel geklikt wordt, verschijnt het volgende overzichtsscherm 
 

 
 
 De volgende knoppen zijn op het overzichtsscherm aanwezig 
 

 
Overzichtsscherm sluiten 

 

Indien de regelaar uit staat, kan d.m.v. deze knop de regelaar aan gezet worden. 
Als de regelaar al aan staat, is deze knop niet meer aanwezig. 

 

Indien de regelaar aan staat, kan d.m.v. deze knop de regelaar uit gezet worden. 
Als de regelaar al uit staat, is deze knop niet meer aanwezig. 

 
Door middel van deze knop kunnen wijzigingen naar de regelaar gestuurd worden. 

 
Door middel van deze knop kunnen de loggegevens worden uitgelezen. 

 
 Tevens kunnen de volgende zaken worden uitgelezen c.q ingesteld. 
 
 
3.1   Temperaturen 

 
Bij Temperatuur kan het gemiddelde van de regelvoelers worden uitgelezen. Tevens kan hier het 
setpoint worden uitgelezen en gewijzigd. 

 
3.2     Status 

 
Bij Status kan men zien wat de regelaar aan het doen is. Er staat bij voorbeeld dat de regelaar aan 



 VDH Products BV 
 

Document 050734   -   versie 3.2 
 
Pagina:   35 van 63 

 
 

  

het koelen of verwarmen is, of fan aan is enz. 
 

 Fan aan  
 

bevochtiging actief 

 Verwarming aan   
 

Ontvochtiging actief 

 koeling aan    
 

3.3  Voelers 
 
Bij Voelers kunnen de waarden van de individuele sensors uitgelezen worden. 

 
3.4  Foutmeldingen 
   
  Bij Foutmeldingen worden de eventuele fouten vermeld.
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Appendix A  Foutmeldingen 
 
 A.1 Fatale storingen van de Proba 
 

Code Omschrijving 
 

E  1 
E  2 
E  3 

Alle regeltemperatuursensoren defect, regeling stopt 
Geen enkele temperatuursensor aanwezig, regeling stopt 
Geen producttemperatuursensor aanwezig bij einde dag 0 
 

E 21 
E 22 
E 23 
E 24 
E 25 
E 26 
E 27 
E 28 
E 29 

Temperatuursensor 1 hoger dan absoluut maximum 1 
Temperatuursensor 2 hoger dan absoluut maximum 1 
Temperatuursensor 3 hoger dan absoluut maximum 1 
Temperatuursensor 4 hoger dan absoluut maximum 1 
Temperatuursensor 5 hoger dan absoluut maximum 1 
Temperatuursensor 6 hoger dan absoluut maximum 1 
Temperatuursensor 7 hoger dan absoluut maximum 1 
Temperatuursensor 8 hoger dan absoluut maximum 1 
Temperatuursensor 9 hoger dan absoluut maximum 1 
 

E 31 
E 32 
E 33 
E 34 
E 35 
E 36 
E 37 
E 38 
E 39 

Temperatuursensor 1 lager dan absoluut minimum 1 
Temperatuursensor 2 lager dan absoluut minimum 1 
Temperatuursensor 3 lager dan absoluut minimum 1 
Temperatuursensor 4 lager dan absoluut minimum 1 
Temperatuursensor 5 lager dan absoluut minimum 1 
Temperatuursensor 6 lager dan absoluut minimum 1 
Temperatuursensor 7 lager dan absoluut minimum 1 
Temperatuursensor 8 lager dan absoluut minimum 1 
Temperatuursensor 9 lager dan absoluut minimum 1 
 

E 41 
E 42 
E 43 
E 44 
E 45 
E 46 
E 47 
E 48 
E 49 

Temperatuursensor 1 hoger dan absoluut maximum 2 
Temperatuursensor 2 hoger dan absoluut maximum 2 
Temperatuursensor 3 hoger dan absoluut maximum 2 
Temperatuursensor 4 hoger dan absoluut maximum 2 
Temperatuursensor 5 hoger dan absoluut maximum 2 
Temperatuursensor 6 hoger dan absoluut maximum 2 
Temperatuursensor 7 hoger dan absoluut maximum 2 
Temperatuursensor 8 hoger dan absoluut maximum 2 
Temperatuursensor 9 hoger dan absoluut maximum 2 
 

E 51 
E 52 
E 53 
E 54 
E 55 
E 56 
E 57 
E 58 
E 59 

Temperatuursensor 1 lager dan absoluut minimum 2 
Temperatuursensor 2 lager dan absoluut minimum 2 
Temperatuursensor 3 lager dan absoluut minimum 2 
Temperatuursensor 4 lager dan absoluut minimum 2 
Temperatuursensor 5 lager dan absoluut minimum 2 
Temperatuursensor 6 lager dan absoluut minimum 2 
Temperatuursensor 7 lager dan absoluut minimum 2 
Temperatuursensor 8 lager dan absoluut minimum 2 
Temperatuursensor 9 lager dan absoluut minimum 2 
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E110 
E120 
E130 
 
E211 
E212 
E213 
E215 
 
E221 
E222 
E223 
E225 
 
E231 
E232 
E233 
E234 
E235 
 
E400 
E500 

Storing beluchting 
Storing airbag 
Storing deur 
 
Storing koeling 1 
Storing koeling 2 
Storing koeling 3 
Storing koeling algemeen 
 
Storing verwarming 1 
Storing verwarming 2 
Storing verwarming 3 
Storing verwarming algemeen 
 
Storing fan 1 
Storing fan 2 
Storing fan 3 
Storing fan 4 
Storing fan algemeen 
 
Fataal alarm ingang actief 
Instelling zijn verloren gegaan. Alle relais uit. 
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A.2  Niet fatale storingen van de Proba 
 

Code Omschrijving 
 

F    1 
F    2 
F    3 
F    4 
F    5 
F    6 
F    7 
F    8 
F    9 
F  10 
F  11 
F  12 
F  13 
F  14 

Temperatuursensor 1 is defect 
Temperatuursensor 2 is defect 
Temperatuursensor 3 is defect            
Temperatuursensor 4 is defect 
Temperatuursensor 5 is defect 
Temperatuursensor 6 is defect 
Temperatuursensor 7 is defect 
Temperatuursensor 8 is defect 
Temperatuursensor 9 is defect 
Relatieve vochtigheidsensor is defect 
Gasconcentratiesensor is defect 
Druksensor 1 is defect 
CO2 sensor is defect 
Druksensor 2 is defect 
 

F 21 
F 22 
F 23 
F 24 
F 25 
F 26 
F 27 
F 28 
F 29 

Temperatuursensor 1 hoger dan relatief maximum 1 
Temperatuursensor 2 hoger dan relatief maximum 1 
Temperatuursensor 3 hoger dan relatief maximum 1 
Temperatuursensor 4 hoger dan relatief maximum 1 
Temperatuursensor 5 hoger dan relatief maximum 1 
Temperatuursensor 6 hoger dan relatief maximum 1 
Temperatuursensor 7 hoger dan relatief maximum 1 
Temperatuursensor 8 hoger dan relatief maximum 1 
Temperatuursensor 9 hoger dan relatief maximum 1 
 

F 31 
F 32 
F 33 
F 34 
F 35 
F 36 
F 37 
F 38 
F 39 

Temperatuursensor 1 lager dan relatief minimum 1 
Temperatuursensor 2 lager dan relatief minimum 1 
Temperatuursensor 3 lager dan relatief minimum 1 
Temperatuursensor 4 lager dan relatief minimum 1 
Temperatuursensor 5 lager dan relatief minimum 1 
Temperatuursensor 6 lager dan relatief minimum 1 
Temperatuursensor 7 lager dan relatief minimum 1 
Temperatuursensor 8 lager dan relatief minimum 1 
Temperatuursensor 9 lager dan relatief minimum 1 
 

F 41 
F 42 
F 43 
F 44 
F 45 
F 46 
F 47 
F 48 
F 49 

Temperatuursensor 1 hoger dan relatief maximum 2 
Temperatuursensor 2 hoger dan relatief maximum 2 
Temperatuursensor 3 hoger dan relatief maximum 2 
Temperatuursensor 4 hoger dan relatief maximum 2 
Temperatuursensor 5 hoger dan relatief maximum 2 
Temperatuursensor 6 hoger dan relatief maximum 2 
Temperatuursensor 7 hoger dan relatief maximum 2 
Temperatuursensor 8 hoger dan relatief maximum 2 
Temperatuursensor 9 hoger dan relatief maximum 2 
 

F 51 
F 52 
F 53 
F 54 
F 55 
F 56 
F 57 
F 58 
F 59 

Temperatuursensor 1 lager dan relatief minimum 2 
Temperatuursensor 2 lager dan relatief minimum 2 
Temperatuursensor 3 lager dan relatief minimum 2 
Temperatuursensor 4 lager dan relatief minimum 2 
Temperatuursensor 5 lager dan relatief minimum 2 
Temperatuursensor 6 lager dan relatief minimum 2 
Temperatuursensor 7 lager dan relatief minimum 2 
Temperatuursensor 8 lager dan relatief minimum 2 
Temperatuursensor 9 lager dan relatief minimum 2 
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F 101 
F 102 
F 150 
F 151 
F 200 
F 210 
F 250 
F 260 
 
F 300 
F 400 
 
F 500 
F 501 

Maximum gastijd overschreden 
Gas op 
Minimaal RH alarm 
Maximaal RH alarm 
Geen communicatie 
Fans > 15 minuten uit bij lopend programma 
Minimaal drukalarm 
Maximaal drukalarm 
 
Spanningsuitval tijdens lopend programma 
Niet fataal alarm ingang actief 
 
Geen communicatie met één Proba 
Geen communicatie met alle Proba’s 

 



 VDH Products BV 
 

Document 050734   -   versie 3.2 
 
Pagina:   40 van 63 

 
 

  

Appendix B Uitleg van de parameters 
 

0000 Algemeen 
 

0001 Deze parameter biedt de mogelijkheid om alle parameters naar de default waarde terug te zetten. 
Men kan de waarde van deze parameter alleen wijzigen als er geen programma actief is. 
Bevestigen van het terugzetten gebeurt door gelijktijdig op de SENSE/TIME, PROG en 
ZONE/HEAT toetsen te drukken. 
 

0002 Het netwerknummer wordt gebruikt bij toepassingen in een netwerk. Het dient een uniek nummer 
voor elke Proba 110 te zijn. Veelal wordt hiervoor het nummer van de rijpcel genomen. 
 

0003 Wordt de Proba gebruikt als thermostaat voor een expeditie ruimte, kan met deze parameter de 
Proba vast in Stand-by mode worden gezet. Het is niet mogelijk om een rijpprogramma te starten. 
 

0004 Met behulp van deze parameter kan de softwareversie van de Proba worden uitgelezen. 
 

0005 Met behulp van deze parameter kan de productiedatum van de Proba worden uitgelezen. 
De datum wordt weergegeven d.m.v. jaar en weeknummer. 
 

0006 Met behulp van deze parameter kan het serienummer van de Proba worden uitgelezen. 
 

 
0100 Default programma’s 

 
0101 Met deze parameter kan het huidige rijpprogramma 1 in het geheugen van de PROBA110 1 

worden opgeslagen. Op het moment dat de parameter naar 0 wordt gezet, worden de instellingen 
opgeslagen. Dit betekent dat elke keer dat programma 1 wordt opgeroepen, deze setpoints als 
uitgangspunt voor de programmering zullen dienen. Hiermee kan men zelf rijpprogramma's 
vastleggen in het geheugen van de PROBA110. 
 

 Voor parameters 0102 t/m 0120 geldt hetzelfde als voor parameter 0101 
 

0121 In de PC software kan een database met 100 rijpprogramma's worden geprogrammeerd. Vanuit de 
PC worden deze programma's aan de PROBA110 gezonden. Omdat de PROBA110 slechts 
geheugenruimte voor 20 rijpprogramma's heeft, kan per PROBA110 een keuze uit deze 
rijpprogramma's worden gemaakt. 

 
0121 = 1 : Programma's  1 t/m  20 worden overgenomen. 
0121 = 2 : Programma's 21 t/m  40 worden overgenomen. 
0121 = 3 : Programma's 41 t/m  60 worden overgenomen. 
0121 = 4 : Programma's 61 t/m  80 worden overgenomen. 
0121 = 5 : Programma's 81 t/m 100 worden overgenomen. 
 

 
0200 Dag 0 programma 1 t/m 10 

 
0201 Wordt deze parameter op 0 gezet, kan tijdens het programmeren van een rijpprogramma geen dag 

0 worden geprogrammeerd. 
 

0202 Wordt deze parameter op 0 gezet, dan vind er tijdens dag 0 geen temperatuur regeling plaats. 
 

0203 Deze parameter biedt de mogelijkheid om dag 0 te stoppen als het geprogrammeerde setpoint 
bereikt is, voordat de dag 0 tijd is verstreken. Er wordt dan automatisch naar dag 1 gesprongen. 
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0300 Programmeren Programma 1 t/m 10 

 
 Om het programmeren niet onnodig lang te maken, bestaat de mogelijkheid om bepaalde stappen 

van het programmeren over te slaan. Als u van deze functie gebruik maakt, overtuig uzelf dat de 
waarde van de parameter die u overslaat juist geprogrammeerd is in de default instellingen. 
 

0301 Gasconcentratie 1 overslaan 
 

0302 Gas vertraging overslaan 
 

0303 Gas periode 1 overslaan 
 

0304 Begassing 2 geheel overslaan 
 

0305 Ventilatie periode 1 overslaan 
 

0306 Ventilatie duur 1 overslaan 
 

0307 Ventilatie 2 geheel overslaan 
 

0308 Tijdens programmeren kan de lengte van programma veranderd worden 
 

0309 Tijdens programmeren kunnen de temperatuur setpoints veranderd worden 
 

0310 Tijdens programmeren kan het RH setpoint veranderd worden 
 

0311 Startbevestiging na afloop van het programmeren 
 

 
0400 Dag 0 Programma 11 t/m 20 

 
 Zie parameter 0201 t/m 0203 

 
 

0500 Programmeren Programma 11 t/m 20 
 

 Zie parameter 0301 t/m 0311 
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1000 Instellen regelingen 

 
In Appendix C wordt weergegeven hoe setpoint, differentie en offset in verhouding tot elkaar staan. 
De PROBA110 staat niet toe dat koeling en verwarming tegelijkertijd worden ingeschakeld. 
 

1001 Differentie koeling. Het verschil tussen het in- en uitschakelen van de koeling 
 

1002 Offset koeling. Hiermee wordt het uitschakelpunt van de koeling verschoven 
 

1003 Differentie verwarming. Het verschil tussen het in- en uitschakelen van de verwarming 
 

1004 Offset verwarming. Hiermee wordt het uitschakelpunt van de verwarming verschoven 
 

1005 Differentie gasconcentratie. Het verschil tussen het in- en uitschakelen van de gasklep 
 

1006 Offset gasconcentratie. Hiermee wordt het uitschakelpunt van de gasklep verschoven 
 

1007 Differentie bevochtiging. Het verschil tussen het in- en uitschakelen van de bevochtiging 
 

1008 Offset bevochtigingkoeling. Hiermee wordt het uitschakelpunt van de bevochtiging verschoven 
 

1009 Met deze instelling is het mogelijk om bij een setpoint beneden een bepaalde temperatuur een 
extra relais te laten inschakelen. Dit relais kan een signaal aan de koelinstallatie geven, die dan op 
een lagere verdampingstemperatuur kan gaan werken (dit is geen standaard functie; het relais 
moet toegewezen worden (zie parameter 3190). 
 

1010 Deze instelling schakelt de heating ON/OFF functie automatisch naar ON als een nieuw 
programma gestart wordt, ook als stond deze in de stand 'OFF' 
 

1020 Met deze parameter kan de gasklep pulserend aangestuurd worden als er op tijd begast wordt 
 

1021 Aan tijd van de begassing (duur van de puls) 
 

1022 Uit tijd van de begassing (duur van de pauze) 
 

1030 Gas minimale / maximale pulstijd actief bij begassen op concentratie. Deze parameter werkt in 
combinatie met parameters 1031, 3132 en 1033 
 

1031 De tijd dat de gasklep minimaal aan moet zijn in de bloktijd.  
 

1032 De tijd dat de gasklep maximaal aan mag zijn in de bloktijd.  
 

1033 De totale Bloktijd 
 

1050  Proportionele band koelen. Zie appendix C voor een toelichting 
 

1051 I-tijd koelen. Wordt een I-tijd van 999 minuten geprogrammeerd, is alleen de P-functie actief. 
 

1052 D-actie koelen 
 

1053 Proportionele band verwarmen. Zie appendix C voor een toelichting 
 

1054 I-tijd verwarmen. Wordt een I-tijd van 999 minuten geprogrammeerd, is alleen de P-functie actief. 
 

1055 D-actie verwarmen 
 

1056 Offset PI regeling koeling 
 

1057 Offset PI regeling verwarming 
 

1058 Vanaf software versie V3.31 is deze functie niet meer actief 
 

1059 
 

Vanaf software versie V3.31 is deze functie niet meer actief 
 

1060 
 

Vanaf software versie V3.31 is deze functie niet meer actief 
 

1061 Vanaf software versie V3.31 is deze functie niet meer actief 
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1100 Instellen zones 
 

1101 Aantal zones aanwezig. Hierbij kan het maximaal aantal zones in de rijpkamer opgegeven worden. 
Er kunnen vanaf de Proba of vanuit de PC nooit meer zones aangezet worden dan hier worden 
opgegeven. Wel kunnen er zones tijdelijk uitgezet worden. 
  

1102 Deze instelling schakelt de ZONE schakelaar automatisch naar het maximaal aantal 
zones als een nieuw programma gestart wordt. 
 

 
1200 Instellen airbags, deur & RH 

 
1201 Hier kan worden aangegeven of er in de rijpkamer een airbag aanwezig is 

 
1202 Airbag vol signalering 

    0 = als airbag vol signaal = 1 
    1 = als airbag leeg signaal = 0 
    2 = als storing airbag signaal = 0 en deur gesloten signaal = 1 
 

1203 Indien parameter 1202 op 2 staat, kan hier worden opgegeven hoelang  de deur gesloten moet zijn 
voordat dit als storing doorgemeld wordt 
 

1204 Alleen storing als deur gesloten 
 

1205 Hier kan ingesteld worden of de bevochtiging uitgeschakeld moet worden als de deur geopend 
wordt 
 

1206 Hier kan ingesteld worden of de alarmen uitgeschakeld moet worden als de deur geopend wordt 
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1300 Instellen ventilatoren 

 
1301 Hier kan ingesteld worden of de ventilatoren uitgeschakeld moeten worden als de deur geopend 

wordt. 
 

1302 Hier kan een tijdvertraging ingesteld worden voor het uitschakelen van de ventilatoren als de deur 
geopend wordt 
 

1303 Hier kan een tijdvertraging ingesteld worden voor het inschakelen van de ventilatoren als de deur 
gesloten wordt 
 

1304 Hier kan een ingesteld worden dat de ventilatoren alleen ingeschakeld kunnen worden als de 
airbag vol is 
 

1305 Door de ventilatoren na elkaar te laten inschakelen, kan een hoge inschakelstroom worden 
voorkomen. Bij parameter 1306 van de inschakelvertraging worden ingesteld. 
 

1306 Hier kan een tijdvertraging ingesteld worden voor parameter 1305 
 

1307 Fan uit bij absoluut minimum alarm 1 
 

1308 Fan uit bij absoluut maximum alarm 1 
 

1309 Fan uit bij absoluut minimum alarm 2 
 

1310 Fan uit bij absoluut maximum alarm 2 
 

1311 Fan uit bij storing van de airbag 
 

1312 Fan uit bij storing van de koeling 
 

1313 Fan uit bij storing van de verwarming 
 

1314 Met behulp van deze parameter kan gekozen worden in welke zone fan 1 zich bevindt 
 

1315 Met behulp van deze parameter kan gekozen worden in welke zone fan 2 zich bevindt 
 

1316 Met behulp van deze parameter kan gekozen worden in welke zone fan 3 zich bevindt 
 

1317 Met behulp van deze parameter kan gekozen worden in welke zone fan 4 zich bevindt 
 

1318 Met deze functie kan de draairichting van de ventilatoren worden omgekeerd. Het bijbehorende 
relais moet wel worden toegewezen (zie parameter 3250). 
De omdraai intervaltijd wordt bij parameter 1319 ingesteld. 
 

1319 De intervaltijd voor het omdraaien van de fan 
 

1320 Met behulp van deze parameter kan de zone uitgeschakeld worden zodra één van de fan van deze 
zone defect is 
 

1321 Met behulp van deze parameter kan het fan relais aan blijven als er een storing is van de fan 
 

1322 Bij rijpsystemen met een zone en meerdere fans, kunnen de fans vanaf het front met de zone 
schakelaar worden in- en uitgeschakeld. 
 

1323 Bij toepassing van een druksensor bij systemen met een zone, kunnen de fans op basis van 
luchtdruk worden in- of uitgeschakeld. De PROBA110 zorgt ervoor dat er voldoende fans blijven 
draaien om het druk setpoint (parameter 1324) te handhaven. De op- en afschakeltijden zorgen 
voor een stabiele regeling. 
 

1324 Het setpoint voor parameter 1323 
 

1325 Opschakeltijd fans bij de regeling van parameter 1323 & 1324 
 

1326 Afschakeltijd fans bij de regeling van parameter 1323 & 1324 
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1400 Instelling setpoint en temperatuur 
 

1401 Wordt een setpoint tijdens de loop van het programma gewijzigd, kan deze wijziging op 
verschillende manieren worden doorgevoerd: 

 
0 Alleen de huidige dag. 

 
1 Alle geprogrammeerde temperaturen worden met dezelfde waarde verhoogd of verlaagd   
              als het huidige setpoint. De temperatuurgrafiek wordt dus als het ware omhoog of omlaag 
              geschoven. 

 
2 De setpoint wijziging geldt ook voor de navolgende dagen, mits deze hetzelfde setpoint    

hadden als de huidige dag. 
 

1402 Deze instelling maakt het mogelijk om een setpoint wijziging vloeiend te laten verlopen. De 
stapgrootte wordt bij parameter 1403 ingesteld 
 

1403 Met deze parameter wordt de maximale stapgrootte per uur van het setpoint voor parameter 1402 
ingesteld. Na één uur zal het setpoint dus met de waarde van deze parameter gewijzigd zijn 
 

1404 Wordt de uitlezing naar F omgesteld, moeten alle temperaturen aangepast worden, dus ook de 
eventueel aanwezige vaste programma's ! 
 

1405 Met deze instelling kan men de PROBA110 gevoelig (0) of juist minder gevoelig (5) maken voor 
temperatuurswijzigingen. Deze functie is handig bij het afregelen van de temperatuursensoren 
 

1406 Met deze parameter kan een maximum temperatuur opgegeven worden welke tijdens het 
programmeren ingesteld kan worden 
 

1407 Met deze parameter kan een minimum temperatuur opgegeven worden welke tijdens het 
programmeren ingesteld kan worden 
 

 
1500 Instelling tijd 

 
1501 Met deze functie kan de lengte van 'één dag' worden ingesteld. Wil men meerdere setpoint binnen 

24 uur realiseren, kan men de lengte van één dag verkorten 
 

 
1600 Instelling begassing & beluchting 

 
1601 Wordt de geprogrammeerde gas concentratie niet binnen de hier geprogrammeerde tijd gehaald, 

volgt een alarm (alleen als gas sensor aanwezig) 
 

1602 De ventilatie kan worden ingeschakeld (eventueel ook tijdens het begassen) als het maximaal 
geprogrammeerde niveau aan ethyleen gas wordt bereikt. Dit om te voorkomen dat ontoelaatbaar 
hoge concentraties ethyleen worden bereikt (alleen als gas sensor aanwezig) 
 

1603 Hier kan worden aangegeven als er geventileerd moet worden tijdens het begassen als max. 
ethyleen niveau is overschreden (zie parameter 1602) 
 

1604 Met deze parameter kan het maximum niveau voor parameter 1602 & 1603 worden opgegeven 
 

1605 Bij deze parameter wordt de differentie voor parameter 1604 opgegeven 
 

1606 Bij een te hoog CO2 nivo kan de ventilatie kan worden ingeschakeld, eventueel ook tijdens het 
begassen (alleen als CO2 sensor aanwezig) 
 

1607 Hier kan worden aangegeven als er geventileerd moet worden tijdens het begassen als max. CO2 
niveau is overschreden (zie parameter 1606) 
 

1608 Met deze parameter kan het maximum niveau voor parameter 1606 & 1607 worden opgegeven 
 

1609 Bij deze parameter wordt de differentie voor parameter 1608 opgegeven 
 

1610 Wordt geen gas sensor gebruikt en op basis van tijd begast via een centraal begassingssysteem, 
kan, wanneer meerdere cellen tegelijkertijd begassen, er onvoldoende gas in de cel stromen. 
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Dit kan worden voorkomen door verschillende carrousellen te maken. Binnen een carrousel kan 
maximaal een cel begassen. Wil een andere cel uit dezelfde carrousel gaan begassen, wacht deze 
totdat de andere cel gereed is. 
Wordt een 0 geprogrammeerd, is de carrouselfunctie niet actief en kan er altijd begast worden 
(bijvoorbeeld als een gas sensor wordt toegepast) 
 

 
1700 Instellen alarmen 

 
1701 Er zijn twee sets absolute minimum- en maximum alarmen beschikbaar, elk met hun eigen 

tijdvertraging. Ook zijn twee sets relatieve minimum- en maximum alarmen aanwezig, elk met hun 
eigen tijdvertraging. Bij absolute alarmen worden de werkelijke temperaturen opgegeven waarbij er 
alarm gegeven wordt. De relatieve alarmen zijn gekoppeld aan het setpoint. 
Per temperatuurvoeler kan een keuze uit een van deze sets worden gemaakt. Bij overschrijding 
van de alarmgrenzen volgt een foutmelding in het display 
 

1702 Absoluut minimum alarm 1 
 

1703 Vertraging absoluut alarm 1. Na de hier ingestelde tijd wordt het alarm doorgemeld.  
 

1704 Absoluut maximum alarm 2 
 

1705 Absoluut minimum alarm 2 
 

1706 Vertraging absoluut alarm 2 
 

1707 Relatief maximum alarm 1 
 

1708 Relatief minimum alarm 1 
 

1709 Vertraging relatief alarm 1 
 

1710 Relatief maximum alarm 2 
 

1711 Relatief minimum alarm 2 
 

1712 Vertraging relatief alarm 2 
 

1713 Verder kan er een minimum- en maximum luchttemperatuur worden ingesteld. Is er een 
luchttemperatuur-alarm-sensor aanwezig, dan zal deze sensor bij het overschrijden van de 
temperaturen resp. de koeling en verwarming uitschakelen. 
Er is ook een relatieve minimum- en maximum luchttemperaturen. Deze temperaturen zijn 
gekoppeld aan het setpoint. Wordt een relatief minimum of maximum overschreden, dan wordt de 
koeling resp. verwarming uitgeschakeld. Dit kan overigens alleen als er ook luchttemperatuur-
alarm-sensor(en) aanwezig zijn 
 

1714 Absoluut minimum luchttemperatuur 
 

1715 Relatief maximum luchttemperatuur 
 

1716 Relatief minimum luchttemperatuur 
 

1717 Differentie maximum luchttemperatuur 
 

1718 Differentie minimum luchttemperatuur 
 

1750 Bij overschrijding van de RH maximum alarm volgt een foutmelding in het display 
 

1751 Bij overschrijding van de RH minimum alarm volgt een foutmelding in het display 
 

1752 Met deze parameter kan het RH alarm actief gemaakt worden 
 

1760 Bij overschrijding van de druk maximum alarm volgt een foutmelding in het display 
 

1761 Bij overschrijding van de druk minimum alarm volgt een foutmelding in het display 
 

1762 Met deze parameter kan het drukalarm actief gemaakt worden 
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1800 Toewijzing alarm relais 

 
1801 Deze parameter bepaalt of het absoluut minimum/maximum alarm 1 altijd actief is, of alleen tijdens 

de regeling (programma of standby) 
 

1802 Deze parameter bepaalt of het absoluut minimum/maximum alarm 2 altijd actief is, of alleen tijdens 
de regeling (programma of standby) 
 

1803 Bij een absoluut minimum/maximum alarm 1 kan geen alarm relais worden geactiveerd, het niet 
fatale alarm relais of het fatale alarm relais 
 

1804 Bij een absoluut minimum/maximum alarm 2 kan geen alarm relais worden geactiveerd, het niet 
fatale alarm relais of het fatale alarm relais 
 

1805 Bij een relatief minimum/maximum alarm 1 kan geen alarm relais worden geactiveerd, het niet 
fatale alarm relais of het fatale alarm relais 
 

1806 Bij een relatief minimum/maximum alarm 2 kan geen alarm relais worden geactiveerd, het niet 
fatale alarm relais of het fatale alarm relais 
 

1807 Bij een communicatie storing kan geen alarm relais worden geactiveerd, het niet fatale alarm relais 
of het fatale alarm relais 
 

1808 Na een power failure kan geen alarm relais worden geactiveerd, het niet fatale alarm relais of het 
fatale alarm relais 
 

1809 Bij een storing van de koeling kan geen alarm relais worden geactiveerd, het niet fatale alarm 
relais of het fatale alarm relais 
 

1810 Bij een storing van de verwarming kan geen alarm relais worden geactiveerd, het niet fatale alarm 
relais of het fatale alarm relais 
 

1811 Bij een storing van de airbag kan geen alarm relais worden geactiveerd, het niet fatale alarm relais 
of het fatale alarm relais 
 

1812 Bij een storing van de deur kan geen alarm relais worden geactiveerd, het niet fatale alarm relais of 
het fatale alarm relais 
 

1813 Bij een storing van de fan kan geen alarm relais worden geactiveerd, het niet fatale alarm relais of 
het fatale alarm relais 
 

1814 Bij een overschrijding van de maximum gastijd (1601) kan geen alarm relais worden geactiveerd, 
het niet fatale alarm relais of het fatale alarm relais 
 

1815 Bij een storing van de beluchting kan geen alarm relais worden geactiveerd, het niet fatale alarm 
relais of het fatale alarm relais 
 

1816 Deze parameter bepaalt of er een alarm relais geactiveerd moet worden als er een voeler defect is. 
Is geen enkele regelsensor aanwezig, wordt automatisch het fatale alarm relais geactiveerd. Het 
fataal alarm relais wordt ook geactiveerd als er geen enkele temperatuur sensor meer aanwezig is 
 

1817 Met deze parameter kan worden ingesteld of het fataal alarm relais, nadat op de ALARM RESET 
toets is gedrukt, weer in de normale stand terugvalt of geactiveerd blijft totdat de oorzaak van het 
alarm is opgelost 
 

1818 Met deze parameter kan worden ingesteld of het niet fataal alarm relais, nadat op de ALARM 
RESET toets is gedrukt, weer in de normale stand terugvalt of geactiveerd blijft totdat de oorzaak 
van het alarm is opgelost 
 

1819 Wordt deze parameter op 0 gezet, zal de regeling stoppen bij een extern fataal alarm 
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1900 Instelling voelers 

 
1901 Met deze parameter moet worden aangegeven of temperatuur voeler 1 aanwezig is 

 
1902 Met deze parameter moet worden aangegeven of temperatuur voeler 2 aanwezig is 

 
1903 Met deze parameter moet worden aangegeven of temperatuur voeler 3 aanwezig is 

 
1904 Met deze parameter moet worden aangegeven of temperatuur voeler 4 aanwezig is 

 
1905 Met deze parameter moet worden aangegeven of temperatuur voeler 5 aanwezig is 

 
1906 Met deze parameter moet worden aangegeven of temperatuur voeler 6 aanwezig is 

 
1907 Met deze parameter moet worden aangegeven of temperatuur voeler 7 aanwezig is 

 
1908 Met deze parameter moet worden aangegeven of temperatuur voeler 8 aanwezig is 

 
1909 Met deze parameter moet worden aangegeven of temperatuur voeler 9 aanwezig is 

 
1910 Met deze parameter moet worden aangegeven of een RH voeler 1 aanwezig is 

 
1911 Met deze parameter moet worden aangegeven of een gassensor aanwezig is 

 
1912 Met deze parameter moet worden aangegeven of een druksensor aanwezig is 

 
1913 Met deze parameter moet worden aangegeven of een CO2 aanwezig is 

 
1914 Met deze parameter moet worden aangegeven of een tweede druksensor aanwezig is 

 
 

2000 Toewijzing voelers 
 

2010 Deze parameter bepaald voor welke zone(s) voeler 1 gebruikt wordt 
 

2011 Deze parameter bepaalt de functie van voeler 1. Regelvoelers worden gebruikt voor de 
temperatuurregeling, info-voelers niet. Een luchttemperatuur-bewaakvoeler kan de koeling of 
verwarming uitschakelen als de luchttemperatuur te laag of te hoog wordt (zie parameter 1713 ev). 
De freonvoeler meet de temperatuur van de vloeistof voor de verdamper. 
Bij koelvraag moet(en) deze voeler(s) binnen 30 min. lager zijn dan het setpoint -1C, anders komt 
het algemeen koelalarm (E215) 
 

2012 Er kan een absoluut alarm aan sensor 1 worden toegekend 
 

2013 Er kan een relatief alarm aan sensor 1 worden toegekend 
 

2020 Zie parameter 2010 echter nu voor voeler 2 
 

2021 Zie parameter 2011 echter nu voor voeler 2 
 

2022 Zie parameter 2012 echter nu voor voeler 2 
 

2023 Zie parameter 2013 echter nu voor voeler 2 
 

2030 Zie parameter 2010 echter nu voor voeler 3 
 

2031 Zie parameter 2011 echter nu voor voeler 3 
 

2032 Zie parameter 2012 echter nu voor voeler 3 
 

2033 Zie parameter 2013 echter nu voor voeler 3 
 

2040 Zie parameter 2010 echter nu voor voeler 4 
 

2041 Zie parameter 2011 echter nu voor voeler 4 
 

2042 Zie parameter 2012 echter nu voor voeler 4 
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2043 Zie parameter 2013 echter nu voor voeler 4 

 
2050 Zie parameter 2010 echter nu voor voeler 5 

 
2051 Zie parameter 2011 echter nu voor voeler 5 

 
2052 Zie parameter 2012 echter nu voor voeler 5 

 
2053 Zie parameter 2013 echter nu voor voeler 5 

 
2060 Zie parameter 2010 echter nu voor voeler 6 

 
2061 Zie parameter 2011 echter nu voor voeler 6 

 
2062 Zie parameter 2012 echter nu voor voeler 6 

 
2063 Zie parameter 2013 echter nu voor voeler 6 

 
2070 Zie parameter 2010 echter nu voor voeler 7 

 
2071 Zie parameter 2011 echter nu voor voeler 7 

 
2072 Zie parameter 2012 echter nu voor voeler 7 

 
2073 Zie parameter 2013 echter nu voor voeler 7 

 
2080 Zie parameter 2010 echter nu voor voeler 8 

 
2081 Zie parameter 2011 echter nu voor voeler 8 

 
2082 Zie parameter 2012 echter nu voor voeler 8 

 
2083 Zie parameter 2013 echter nu voor voeler 8 

 
2090 Zie parameter 2010 echter nu voor voeler 9 

 
2091 Zie parameter 2011 echter nu voor voeler 9 

 
2092 Zie parameter 2012 echter nu voor voeler 9 

 
2093 Zie parameter 2013 echter nu voor voeler 9 
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2100 Offset voelers 

 
2101 Als sensor 1 niet de juiste waarde aangeeft, kan dit door middel van een offset worden 

gecorrigeerd. Wijst voeler 1 bijvoorbeeld 0,2C te veel aan, dient de offset op -0,2C te worden 
ingesteld 
 

2102 Zie parameter 2101 echter nu voor voeler 2 
 

2103 Zie parameter 2101 echter nu voor voeler 3 
 

2104 Zie parameter 2101 echter nu voor voeler 4 
 

2105 Zie parameter 2101 echter nu voor voeler 5 
 

2106 Zie parameter 2101 echter nu voor voeler 6 
 

2107 Zie parameter 2101 echter nu voor voeler 7 
 

2108 Zie parameter 2101 echter nu voor voeler 8 
 

2109 Zie parameter 2101 echter nu voor voeler 9 
 

2110 Zie parameter 2101 echter nu voor de RH sensor 
 

2111 Zie parameter 2101 echter nu voor de eerste druksensor 
 

2112 Zie parameter 2101 echter nu voor de tweede druksensor 
 

2150 In deze parameter wordt aangegeven bij hoeveel stroom de gassensor bij 0 ppm aanwijst.  
 

2151 In deze parameter wordt aangegeven bij hoeveel stroom de gassensor bij 60 ppm aanwijst.  
 

2152 In deze parameter wordt aangegeven bij hoeveel stroom de gassensor bij 125 ppm aanwijst.  
 

2153 In deze parameter wordt aangegeven bij hoeveel stroom de gassensor bij 250 ppm aanwijst.  
 

2154 In deze parameter wordt aangegeven bij hoeveel stroom de gassensor bij 500 ppm aanwijst.  
 

2155 In deze parameter wordt aangegeven bij hoeveel stroom de gassensor bij 1000 ppm aanwijst.  
 

2156 In deze parameter wordt aangegeven bij hoeveel stroom de gassensor bij 2000 ppm aanwijst.  
 

2160 In deze parameter wordt aangegeven bij hoeveel stroom de CO2 sensor 0 ppm aanwijst.  
 

2161 In deze parameter wordt aangegeven bij hoeveel stroom de CO2 sensor 500 ppm aanwijst.  
 

2162 In deze parameter wordt aangegeven bij hoeveel stroom de CO2 sensor 1000 ppm aanwijst.  
 

2163 In deze parameter wordt aangegeven bij hoeveel stroom de CO2 sensor 1500 ppm aanwijst.  
 

2164 In deze parameter wordt aangegeven bij hoeveel stroom de CO2 sensor 2000 ppm aanwijst.  
 

2165 In deze parameter wordt aangegeven bij hoeveel stroom de CO2 sensor 2500 ppm aanwijst.  
 

2166 In deze parameter wordt aangegeven bij hoeveel stroom de CO2 sensor 3000 ppm aanwijst.  
 

2170 In deze parameter wordt de druk bij +4mA ingevoerd 
 

2171 In deze parameter wordt de druk bij +20mA ingevoerd 
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3000 Toewijzing digitale uitgangen 

 
De PROBA110 beschikt over 16 relais. Het eerste relais heeft een vaste functie als fataal alarm 
relais, het tweede relais is het niet-fataal alarm relais. Aan de overige 14 relais kan een functie 
worden toebedeeld. 
 

3010 Met deze parameter wordt opgegeven welk relais voor de koeling van zone 1 gebruikt wordt 
 

3020 Met deze parameter wordt opgegeven welk relais voor de koeling van zone 2 gebruikt wordt 
 

3030 Met deze parameter wordt opgegeven welk relais voor de koeling van zone 3 gebruikt wordt 
 

3040 Met deze parameter wordt opgegeven welk relais voor de verwarming van zone 1 gebruikt wordt 
 

3050 Met deze parameter wordt opgegeven welk relais voor de verwarming van zone 2 gebruikt wordt 
 

3060 Met deze parameter wordt opgegeven welk relais voor de verwarming van zone 2 gebruikt wordt 
 

3070 Met deze parameter wordt opgegeven welk relais voor de begassing gebruikt wordt 
 

3080 Met deze parameter wordt opgegeven welk relais voor de deur vergrendeling gebruikt wordt 
 

3090 Met deze parameter wordt opgegeven welk relais voor de fan 1 gebruikt wordt 
 

3100 Met deze parameter wordt opgegeven welk relais voor de fan 2 gebruikt wordt 
 

3110 Met deze parameter wordt opgegeven welk relais voor de fan 3 gebruikt wordt 
 

3120 Met deze parameter wordt opgegeven welk relais voor de fan 4 gebruikt wordt 
 

3130 Met deze parameter wordt opgegeven welk relais geactiveerd moet worden als een van de fans 
geactiveerd wordt 
 

3140 Met deze parameter wordt opgegeven wel relais, naast relais 1, nog meer geactiveerd moet 
worden bij een fataal alarm 
 

3150 Met deze parameter wordt opgegeven wel relais, naast relais 2, nog meer geactiveerd moet 
worden bij een niet fataal alarm 
 

3160 Met deze parameter wordt opgegeven welk relais voor de ventilatie gebruikt wordt 
 

3170 Met deze parameter wordt opgegeven welk relais voor de ventilatieklep gebruikt wordt 
 

3180 Met deze parameter wordt opgegeven welk relais voor de bevochtiging gebruikt wordt 
 

3190 Met deze parameter wordt opgegeven welk relais geactiveerd moet worden als de temperatuur 
onder het temperatuursetpoint onder de ingestelde waarde van parameter 1009 komt 
 

3200 Met deze parameter wordt opgegeven welk relais in moet komen bij een fan storing 
 

3210 Met deze parameter wordt opgegeven welk relais in moet komen bij een airbag storing 
 

3220 Met deze parameter wordt opgegeven welk relais in moet komen bij het overschrijden van de 
maximale gastijd 
 

3230 Met deze parameter wordt opgegeven welk relais in moet komen bij een absoluut temperatuur 
alarm 
 

3240 Met deze parameter wordt opgegeven welk relais in moet komen bij een relatief temperatuur 
temperatuur alarm 
 

3250 Met deze parameter wordt opgegeven welk relais tijdens de omkeerperiode van de fans is 
ingeschakeld (zie parameters 1318/1319). Voordat het omkeerrelais schakelt, worden de fans 
eerst gestopt 
 

3260 Met deze parameter wordt opgegeven welk relais wordt geactiveerd zodra een van de koel- of 
verwarmrelais is ingeschakeld 
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4000 Toewijzing digitale ingangen 

 
De PROBA110 beschikt over 6 digitale ingangen (1 t/m 6). Daarnaast kunnen de 
temperatuurvoeleringangen ook als digitale ingang gebruikt worden, waarbij voeler 9 digitale 
ingang 7 is en voeler 1 ingang 15 (digitale ingang 7 t/m 15 is voeler ingang 9 t/m 1). 
 

4010 Met deze parameter wordt een ingang toegewezen voor het melden van een airbag storing 
 

4020 Met deze parameter wordt een ingang toegewezen voor het melden dat de airbag leeg is 
 

4030 Met deze parameter wordt een ingang toegewezen voor het melden dat de airbag vol is 
 

4040 Met deze parameter wordt een ingang toegewezen voor het melden van een storing van fan 1 
 

4050 Met deze parameter wordt een ingang toegewezen voor het melden van een storing van fan 2 
 

4060 Met deze parameter wordt een ingang toegewezen voor het melden van een storing van fan 3 
 

4070 Met deze parameter wordt een ingang toegewezen voor het melden van een storing van fan 4 
 

4080 Met deze parameter wordt een ingang toegewezen voor het melden van een algemene fan storing  
 

4090 Met deze parameter wordt een ingang toegewezen voor het melden van een storing van koeling 1 
 

4100 Met deze parameter wordt een ingang toegewezen voor het melden van een storing van koeling 2 
 

4110 Met deze parameter wordt een ingang toegewezen voor het melden van een storing van koeling 3 
 

4120 Met deze parameter wordt een ingang toegewezen voor het melden van een algemene koel storing  
 

4130 Met deze parameter wordt een ingang toegewezen voor het melden van een storing van 
verwarming 1 
 

4140 Met deze parameter wordt een ingang toegewezen voor het melden van een storing van 
verwarming 2 
 

4150 Met deze parameter wordt een ingang toegewezen voor het melden van een storing van 
verwarming 3 
 

4160 Met deze parameter wordt een ingang toegewezen voor het melden van een algemene verwarming 
storing  
 

4170 Met deze parameter wordt een ingang toegewezen voor het melden van een lege gasfles  
 

4180 Met deze parameter wordt een ingang toegewezen voor het melden van een ventilatie storing  
 

4190 Met deze parameter wordt een ingang toegewezen voor het melden dat deur gesloten is  
 

4200 Met deze parameter wordt een ingang toegewezen voor het melden van een storing van de deur  
 

4210 Met deze parameter wordt een ingang toegewezen voor het blokkeren van de begassing 
 

4220 Met deze parameter wordt een ingang toegewezen voor het blokkeren van de fans 
 

4230 Met deze parameter wordt een ingang toegewezen voor het melden van een externe fatale storing  
 

4240 Met deze parameter wordt een ingang toegewezen voor het melden van een externe niet fatale 
storing  
 

4250 Met deze parameter wordt een ingang toegewezen voor het melden voor het zuigen van de airbag 
 

4260 Met deze parameter wordt een ingang toegewezen voor het melden voor het blazen van de airbag 
 

4270 Met deze parameter wordt een ingang toegewezen voor het blokkeren van de koeling 
 

4280 Met deze parameter wordt een ingang toegewezen voor het blokkeren van de verwarming 
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4290 Met deze parameter wordt een ingang toegewezen voor het stoppen de fans. Wordt vervolgens 
een programma gestart, terwijl deze ingang gesloten blijft, volgt na 15 minuten een alarm (F210) 
 

 
5000 Toewijzing analoge ingangen 

 
Op de Proba 110 zitten drie analoge ingangen die vrij kunnen worden toegewezen aan die sensors 
die nodig zijn. Door middel van jumpers kan worden gekozen voor 0..1V, 0..10V of 4..20mA 
ingangen. De maximum voedingsspanning voor de sensor is 12Vdc. Mocht er een hogere 
voedingsspanning nodig zijn, dan is er een speciale voedingsprint leverbaar die op de relaisprint 
gemonteerd kan worden. Zie appendix E voor het juiste typenummer. 
 

5001 Met deze parameter wordt een analoge ingang toegewezen voor de RH sensor 
 

5002 Met deze parameter wordt een analoge ingang toegewezen voor de gas sensor 
 

5003 Met deze parameter wordt een analoge ingang toegewezen voor de eerste druk sensor 
 

5004 Met deze parameter wordt een analoge ingang toegewezen voor de CO2 sensor 
 

5005 Met deze parameter wordt een analoge ingang toegewezen voor de tweede druk sensor 
 

 
6000 Toewijzing analoge uitgangen 

 
De Proba 110 heeft vier analoge uitgangen. Door middel van jumpers kan worden gekozen voor 
0..10V of 4..20mA uitgangen. Per uitgang kan dit ingesteld worden. 
 

6001 Met deze parameter wordt de functie van analoge uitgang 1 bepaald.  
Er kan gekozen worden tussen de volgende functie’s: 

0 0 Volt uit 
1 setpoint van de temperatuur 
2 het gemiddelde van alle regelvoelers 
3 P(I) koeling zone 1 
4 P(I) koeling zone 2 
5 P(I) koeling zone 3 
6 P(I) verwarming zone 1 
7 P(I) verwarming zone 2 
8 P(I) verwarming zone 3 
9 P(I) dubbeltraps koeling zone 1 
10 P(I) dubbeltraps koeling zone 2 
11 P(I) dubbeltraps koeling zone 3 

Voor de uitleg van de werking van de P(I) zie appendix 
 

6002 Zie parameter 6001 echter nu voor analoog uitgang 2 
 

6003 Zie parameter 6001 echter nu voor analoog uitgang 3 
 

6004 Zie parameter 6001 echter nu voor analoog uitgang 4 
 

6005 Zie parameter 6001 echter nu voor analoog uitgang 5 
 

6006 Zie parameter 6001 echter nu voor analoog uitgang 6 
 

6007 Zie parameter 6001 echter nu voor analoog uitgang 7 
 

6008 Zie parameter 6001 echter nu voor analoog uitgang 8 
 

6100 Met deze parameter kan het temperatuurbereik van de analoge uitgang worden ingesteld als de 
uitgang gebruikt wordt voor het aangeven van het temperatuursetpoint of de gemiddelde 
regeltemperatuur. Bij deze parameter moet ingevuld worden bij welke temperatuur de uitgang 0V 
uit moet geven 
 

6101 Met deze parameter kan het temperatuurbereik van de analoge uitgang worden ingesteld als de 
uitgang gebruikt wordt voor het aangeven van het temperatuursetpoint of de gemiddelde 
regeltemperatuur. Bij deze parameter moet ingevuld worden bij welke temperatuur de uitgang 10V 
uit moet geven. 
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7000 Functie test 

 
7001 Met deze parameter kan relais 1 geforceerd worden ingeschakeld. Met deze functie kan de 

werking van de op de relais aangesloten installatie worden getest. Wordt de Parameter instelling 
verlaten, schakelt het relais terug naar de normale instelling 
 

7002 Zie parameter 7001 echter nu voor relais 2 
 

7003 Zie parameter 7001 echter nu voor relais 3 
 

7004 Zie parameter 7001 echter nu voor relais 4 
 

7005 Zie parameter 7001 echter nu voor relais 5 
 

7006 Zie parameter 7001 echter nu voor relais 6 
 

7007 Zie parameter 7001 echter nu voor relais 7 
 

7008 Zie parameter 7001 echter nu voor relais 8 
 

7009 Zie parameter 7001 echter nu voor relais 9 
 

7010 Zie parameter 7001 echter nu voor relais 10 
 

7011 Zie parameter 7001 echter nu voor relais 11 
 

7012 Zie parameter 7001 echter nu voor relais 12 
 

7013 Zie parameter 7001 echter nu voor relais 13 
 

7014 Zie parameter 7001 echter nu voor relais 14 
 

7015 Zie parameter 7001 echter nu voor relais 15 
 

7016 Zie parameter 7001 echter nu voor relais 16 
 

7017 Zie parameter 7001 echter nu voor relais 17 
 

7018 Zie parameter 7001 echter nu voor relais 18 
 

7019 Zie parameter 7001 echter nu voor relais 19 
 

7020 Zie parameter 7001 echter nu voor relais 20 
 

7031 Deze parameter geeft de huidige status van digitale ingang 1 weer.  
Een 0 betekent dat de ingang open is, een 1 betekent dat de ingang gesloten is 
 

7032 Zie parameter 7031 echter nu voor digitale ingang 2 
 

7033 Zie parameter 7031 echter nu voor digitale ingang 3 
 

7034 Zie parameter 7031 echter nu voor digitale ingang 4 
 

7035 Zie parameter 7031 echter nu voor digitale ingang 5 
 

7036 Zie parameter 7031 echter nu voor digitale ingang 6 
 

7037 Zie parameter 7031 echter nu voor digitale ingang 7 
 

7038 Zie parameter 7031 echter nu voor digitale ingang 8 
 

7039 Zie parameter 7031 echter nu voor digitale ingang 9 
 

7040 Zie parameter 7031 echter nu voor digitale ingang 10 
 

7051 Deze parameter geeft het huidige uitsturingsniveau in procenten weer van analoge uitgang 1. 
Het werkelijke uitgangssignaal hangt af van het gekozen bereik (0/+10 Vdc of 4/+20mA) 



 VDH Products BV 
 

Document 050734   -   versie 3.2 
 
Pagina:   55 van 63 

 
 

  

 
7052 Deze parameter geeft het huidige uitsturingsniveau in procenten weer van analoge uitgang 2. 

Het werkelijke uitgangssignaal hangt af van het gekozen bereik (0/+10 Vdc of 4/+20mA) 
 

7053 Deze parameter geeft het huidige uitsturingsniveau in procenten weer van analoge uitgang 3. 
Het werkelijke uitgangssignaal hangt af van het gekozen bereik (0/+10 Vdc of 4/+20mA) 
 

7054 Deze parameter geeft het huidige uitsturingsniveau in procenten weer van analoge uitgang 4. 
Het werkelijke uitgangssignaal hangt af van het gekozen bereik (0/+10 Vdc of 4/+20mA) 
 

7055 Deze parameter geeft het huidige uitsturingsniveau in procenten weer van analoge uitgang 5. 
Het werkelijke uitgangssignaal hangt af van het gekozen bereik (0/+10 Vdc of 4/+20mA) 
 

7056 Deze parameter geeft het huidige uitsturingsniveau in procenten weer van analoge uitgang 6. 
Het werkelijke uitgangssignaal hangt af van het gekozen bereik (0/+10 Vdc of 4/+20mA) 
 

7057 Deze parameter geeft het huidige uitsturingsniveau in procenten weer van analoge uitgang 7. 
Het werkelijke uitgangssignaal hangt af van het gekozen bereik (0/+10 Vdc of 4/+20mA) 
 

5058 Deze parameter geeft het huidige uitsturingsniveau in procenten weer van analoge uitgang 8. 
Het werkelijke uitgangssignaal hangt af van het gekozen bereik (0/+10 Vdc of 4/+20mA) 
 

7061 Deze parameter geeft het niveau van het ingangssignaal 1 in procenten weer.  
Afhankelijk van de gekozen ingang kan het werkelijke signaal worden teruggerekend 
 

7062 Zie parameter 7061 echter nu voor ingang 2 
 

7063 Zie parameter 7061 echter nu voor ingang 3 
 

7064 Zie parameter 7061 echter nu voor ingang 4 
 

7065 Zie parameter 7061 echter nu voor ingang 5 
 

7066 Zie parameter 7061 echter nu voor ingang 6 
 

7067 Zie parameter 7061 echter nu voor ingang 7 
 

7070 Met deze parameter kunnen alle LED's op de PROBA110 worden aangezet 
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8000 Passwords 

 
8001 Er kan een password ingesteld worden om te voorkomen dat onbevoegden de parameters 

veranderen. Het password welke bij deze parameter ingevoerd moet worden,  moet gelijk zijn aan 
parameter 8002 om toegang te krijgen tot parameter 8010 t/m 8029 
 

8002 Bij deze parameter staat het password 
 

8010 Hiermee kan het wijzigen van parametergroep 0000 worden geblokkeerd 
 

8011 Hiermee kan het wijzigen van parametergroep 0100 worden geblokkeerd 
 

8012 Hiermee kan het wijzigen van parametergroep 0200 & 0300 worden geblokkeerd 
 

8013 Hiermee kan het wijzigen van parametergroep 0400 & 0500 worden geblokkeerd 
 

8014 Hiermee kan het wijzigen van parametergroep 1000 worden geblokkeerd 
 

8015 Hiermee kan het wijzigen van parametergroep 1100 worden geblokkeerd 
 

8016 Hiermee kan het wijzigen van parametergroep 1200 worden geblokkeerd 
 

8017 Hiermee kan het wijzigen van parametergroep 1300 worden geblokkeerd 
 

8018 Hiermee kan het wijzigen van parametergroep 1400 & 1500 worden geblokkeerd 
 

8019 Hiermee kan het wijzigen van parametergroep 1600 worden geblokkeerd 
 

8020 Hiermee kan het wijzigen van parametergroep 1700 worden geblokkeerd 
 

8021 Hiermee kan het wijzigen van parametergroep 1800 worden geblokkeerd 
 

8022 Hiermee kan het wijzigen van parametergroep 1900 worden geblokkeerd 
 

8023 Hiermee kan het wijzigen van parametergroep 2000 worden geblokkeerd 
 

8024 Hiermee kan het wijzigen van parametergroep 2100 worden geblokkeerd 
 

8025 Hiermee kan het wijzigen van parametergroep 3000 worden geblokkeerd 
 

8026 Hiermee kan het wijzigen van parametergroep 4000 worden geblokkeerd 
 

8027 Hiermee kan het wijzigen van parametergroep 5000 worden geblokkeerd 
 

8028 Hiermee kan het wijzigen van parametergroep 6000 worden geblokkeerd 
 

8029 Hiermee kan het wijzigen van parametergroep 7000 worden geblokkeerd 
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Appendix C  Werking Regelingen 
 

Koeling en Verwarming. 
 
De koeling schakelt in op setpoint + offset + differentie en schakelt uit op setpoint + offset. 
De verwarming schakelt in op setpoint + offset - differentie en schakelt uit op setpoint + offset. 

 
 
 
Bevochtiging. 
 
De bevochtiging schakelt in op setpoint + offset + differentie en schakelt uit op setpoint + offset. 
 
 
Begassing. 
 
De begassing schakelt in op setpoint + offset - differentie en schakelt uit op setpoint + offset. 
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Proportionele uitgang voor de koeling en verwarming. 
 
Wordt een analoge uitgang als proportionele uitgang voor de koeling gebruikt, zal deze uitgang 100% uitsturen als de 
temperatuur gelijk of hoger als het setpoint + offset + proportionele band. Bij een temperatuur van setpoint + offset 
zal de uitsturing 0% zijn. In het tussenliggende traject zal de uitgang lineair met de temperatuur verlopen. 
 
Wordt een analoge uitgang als proportionele uitgang voor de verwarming gebruikt, zal deze uitgang 100% uitsturen als 
de temperatuur gelijk of lager als het setpoint + offset - proportionele band. Bij een temperatuur van setpoint + 
offset zal de uitsturing 0% zijn. In het tussenliggende traject zal de uitgang lineair met de temperatuur verlopen. 

 
 Proportioneel-integrerende uitgang voor de koeling en verwarming. 

 
Bij gebruik van een proportionele uitgang voor de koeling zal een evenwichtsituatie ontstaan, waarbij er zoveel gekoeld 
wordt om de warmte-ontwikkeling te compenseren. De uitgang blijft dus uitsturen en het setpoint wordt niet bereikt. De 
I-functie zorgt ervoor dat deze zgn. regelfout over de ingestelde I-tijd wordt gecompenseerd 
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Appendix D Probleem opsporing 
 
 D.1 Proba doet niets 

Zekering vervangen.

Proba doet niets.

Zekering defect?

Spanning aanwezig op 
aansluitklem?

Branden er ledjes
 op de print?

Staat de Proba uit?

Kan de Proba
 aangezet worden

 met de PC?

Opsturen ter reparatie.

Sleutelschakelaar defect.
Opsturen ter reparatie of

frontprint vervangen.

Aanzetten.

Print opsturen ter 
reparatie.

Storing zit in de toevoer.
Raadpleeg een electriën.

Ja

Nee

Nee

Ja

Nee

Ja

Ja

Nee

Ja

Nee
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 D.2 Netwerk problemen 

Netwerkproblemen.

Is er nog enige
 communicatie?

Zijn de afsluitweerstanden 
geplaatst?

Is het wel goed geweest?

Weerstanden plaatsen.

Is er iets veranderd met 
betrekking tot het netwerk?

Is er twee keer hetzelfde 
netwerknummer gebruikt? Nummer wijzigen.

Is de bekabeling goed 
aangesloten? Goed aansluiten.Controleer de compoort van 

de PC en  de interface.

Compoort en interface goed? Gebruik een andere 
compoort of interface.

Ga verder met blad twee.

Ja

Nee

Ja

Nee

Nee

Ja

Ja

Nee

Ja

Nee

NeeJa

Nee

Ja
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Haal alle Proba's, behalve 
de eerste, van het netwerk.

Probleem zit verderop in het 
netwerk. Sluit nu telkens één Proba 
extra aan op het netwerk. Zodra het 
netwerk uitvalt is de Proba die het 

laatst is aangesloten de 
boosdoener. Koppel deze regelaar 

weer van het netwerk af en ga 
verder met de overige Proba's. Als 
alles goed blijft is er dus maar één 

Proba defect. Door externe 
oorzaken kan het echter voorkomen 
dat er meerdere Proba's defect zijn. 

Is er nu wel communicatie?

Vervolg van blad één.

Probeer eerst nog een andere Proba. 
Is er nog steeds geen communicatie, 
dan moet de fout toch in de interface, 
computer of in de bekabeling tussen 

deze componenten zitten.

Inplaats van het vervangen van de 
gehele Proba, volstaat het in de 
meeste gevallen om alleen de 

defecte netwerkprinten te 
vervangen.

Nee

Ja
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 D.3 Voeler problemen 

Voelerproblemen.

Geeft de Proba een
 foutmelding?

Is de afwijking erg groot?
(vele graden)

Voeler testen op een 
andere ingang.

Uitlezing nu wel goed?

Voeler defect.

Bijregelen m.b.v. 
voeleroffset.

Input defect. Gebruik 
indien mogelijk een andere 

input. Eventueel laten 
repareren.

Ja

Nee

Nee

Ja

Ja

Nee
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Appendix E Reserve onderdelen 
 
  In geval van storing, is het mogelijk om diverse onderdelen los te bestellen. 
  Het vervangen van losse onderdelen mag alleen gedaan worden door gekwalificeerd personeel.  

VDH products BV is niet verantwoordelijk voor schade welke voortvloeit bij het zelf uitwisselen van 
defecte componenten. Bij enige twijfel is het verstandig om de defecte Proba naar VDH products 
op te sturen ter reparatie. 
 
De los verkrijgbare onderdelen zijn: 
 
Typenummer Omschrijving  

  

907.000071 Bedienkastje (black box) 

907.000072 Relaisprint 230Vac 

907.000089 Relaisprint 110Vac 

907.000087 Netwerkprint 

907.000343 I/O print 

910.010012 SM 8000 sensor 

910.060001 SM 8300 luchtsensor (wandmontage) 

910.040010 SM 8500 productsensor 

910.040008 Krulsnoer t.b.v. SM 8500 

910.100002 Aansluitdoosje 502 t.b.v. krulsnoer 

910.050035 RH 970 vochtsensor 

910.080079 PX25-2 druksensor (0/+1” WCD) 

907.000357 Supply print 24Vdc t.b.v. gassensor 

  

907.000060 Proba 120-3 230Vac 

907.000084 Proba 120-3 110Vac 

907.000364 Windows PC software  

  
 


