
MC 885 HL
Hoog/Laag Brander Thermostaat 

VDH doc: 090298 Versie: v1.3 Datum: 20-09-2010
Software: 090287_MC 885 HL File: Do090298.wpd Bereik: 0/+300C per 1C

* Werking
De MC 885 HL is een speciale brander thermostaat om ‘aan/uit’ branders met ‘hoog/laag’ brander-
sturing aan te  sturen via relais kontakten. 
Normaal geeft de regelaar de ruimte temperatuur aan. De regelaar regelt de temperatuur op basis van
de inblaas temperatuur (voeler-2) en het setpoint. De regelaar kan (indien ingesteld) werken met een
dubbel setpoint. De setpoint selectie wordt dan gemaakt met het digitale contact ingang.

Het meetbereik is -40...+300C uitlezing per 1C en het setpoint heeft een maximum bereik van
0...+300C en dit kan met minimum en maximum setpoint instellingen op een kleiner bereik worden
ingesteld. Standaard is dit op 0...+100C ingesteld (kan ook b.v. op 0...+80C of 0...+40C ingesteld
worden).

De analoge uitgang kan een 0-10Vdc of 0-5Vdc meet- of setpoint signaal uitsturen ten behoeve van
registratie of voor het doorkoppelen van een meet- of setpoint signaal (keuzes via parameter P20,
P21, P22 en P23).

De regelaar is met minimum- en maximum alarm uitgevoerd, die absoluut of relatief ten opzichte van
het setpoint werken. Melding HI (= maximum alarm) of LO (= minimum alarm) in display.
Alarm resetbaar met RESET toets mits toegestaan door parameter.
Bij voeler storing stopt de regeling en komt er een melding op het display 

E1 = Voeler-1 defect
E2 = Voeler-2 defect

Optioneel kan de regelaar voorzien worden van een RS485-netwerk aansluiting. 



* Installatie
Op het aansluitschema staat vermeld hoe de temperatuurvoelers, analoge-uitgang, netspanning en
relais dienen te worden aangesloten.
Nadat de MC 885 HL onder spanning is gezet, wordt na enkele seconden in het bovenste display de
ruimte temperatuur (voeler-1) weergegeven en in het onderste display het actieve setpoint.
Verder wordt de status van de regelaar m.b.v. LED’s op het front weergegeven.

* Bediening
De MC 885 HL thermostaat is door middel van een zevental toetsen op het front te bedienen. Deze
toetsen zijn:

ON/OFF - On/off toets, aan/uitzetten van de regelaar met LED-indicatie.
 UP - Up toets, verhogen van ingestelde waarde.
 DOWN - Down toets, verlagen van ingestelde waarde.
PRG - Prog. Toets, toegang tot interne parameters.
RESET ALARM - Reset toets, om alarmen te resetten met LED-indicatie
SETP. - Setpoint toets, veranderen van setpoint waarde.
SENS. - Sensor toets, om afzonderlijke voeler te bekijken.

* Aan/uitzetten van de regelaar.
Met de ON/OFF toets 1 seconde ingedrukt houden kan de MC 855 HL thermostaat in- of uit-
geschakeld worden. Is de thermostaat uitgeschakeld dan zijn alle displays uit en is er geen regel-
functie actief. De LED boven de ON/OFF toets brandt indien de regelaar ingeschakeld is.

* Bekijken afzonderlijke temperaturen.
De LED’s naast de SENS. toets geven aan welke temperatuur op het bovenste display wordt
uitgelezen, ‘I’ = Voeler-1 (ruimte temperatuur) en ‘II’ = Voeler-2 (inblaas temperatuur). 
Door nu op de SENS. toets te drukken wordt de andere temperatuur voeler uitgelezen. Bijbehorende
LED knippert nu. Enkele seconden na het loslaten van de SENS. toets, verschijnt de ruimte
temperatuur weer in het display. 

* Bekijken (afzonderlijke) setpoint(s).
Het actieve setpoint wordt op het onderste display uitgelezen.
Indien een dubbel setpoint is ingesteld (P01=1) geven de LED’s naast de SETP. toets aan welk
setpoint er actief is. Door de SETP. toets 1x in te drukken wordt het andere (niet-actieve) setpoint
uitgelezen. Bijbehorende LED knippert nu. Enkele seconden na het loslaten van de SETP. toets,
verschijnt het actieve setpoint weer in het display en brandt de bijbehorende LED continue. 

* Veranderen setpoint(s).
Druk eerst indien nodig (bij dubbel setpoint) een of meerdere keren op de SETP. toets tot het
gewenste setpoint in het display staat. Laat de SETP. toets los. Door nu op de SETP. toets te drukken
tegelijk met de UP of DOWN toetsen kan het setpoint veranderd worden. Enkele seconden na het
loslaten van de toetsen wordt de nieuwe waarde opgeslagen en verschijnt het actieve setpoint weer
in het display.

* Afregeling voelers.
De voelers worden afgeregeld met behulp van de Voeler Offset (parameter 05(voeler-1) en
parameter 06(voeler-2)). Wijst de MC 885 HL b.v. 2.5C te veel aan, dan moet de Voeler Offset
met 2.5C verlaagd worden.



* Foutmeldingen.
In het display van de MC 885 HL kunnen de volgende foutmeldingen verschijnen:

Lo - Minimum alarm thermostaat. Oplossing E1,E2:
Hi - Maximum alarm thermostaat. - Controleer of voeler goed is aangesloten.
E1 - Voeler-1 defect. - Controleer voeler (100@0C).
E2 - Voeler-2 defect. - Vervang voeler.

-L- In het geval van een kortgesloten voeler zal het display na een reset alarm,
afwisselend de foutcode E.. en -L- weergeven, ter indicatie van een kortgesloten
voeler.

-H- In het geval van een onderbroken voeler zal het display na een reset alarm,
afwisselend de foutcode E.. en -H- weergeven, ter indicatie van een onderbroken
voeler.

Zolang een fout aanwezig is stoppen de regel functies. Uitzondering hierop is het minimum alarm,
hierbij stopt de regel functie niet.

Resetten Alarm: Als er een foutmelding optreed is deze te resetten met de RESET ALARM
toets, de functie van deze toets is afhankelijk van parameter P42. 

* Instelling interne parameters.
Naast het instellen van het setpoint zijn er een aantal interne instellingen mogelijk zoals de differentie
en offset van de schakeltrappen, voeler-offset, setpointbereik en de analoge uitgang functie.
Door de PRG en DOWN toets langer dan 5 seconden in te drukken, komt men in het 'interne
programmeer menu'. 
In het bovenste display verschijnt een ‘P’ met een nummer erachter (= Parameter nummer). Met de
UP en/of DOWN toets kan de gewenste parameter worden opgezocht.
In het onderste display verschijnt de waarde van deze parameter. Door gelijktijdig de SETP. toets met
de UP en/of DOWN toets in te drukken kan deze waarde worden aangepast. 
Als na 20 seconden geen toets is ingedrukt, zal de MC 885 HL regelaar weer naar de normale
bedrijfstoestand terugspringen. De normale bedrijfstoestand kan ook bereikt worden door op de
ON/OFF toets te drukken.

* Parameters MC 885 HL.

Para-
meter

Beschrijving Parameter Bereik Per Standaard
waarde

01 Dubbel setpoint (selectie via digitale ingang) 0= Nee, 1= Ja - 0

05
06

Offset temperatuur voeler 1 (ruimte)
Offset temperatuur voeler 2 (inblaas)

-15.0..+15.0 C
-15.0..+15.0 C

0.5
0.5

0.0
0.0

10
11
12
13

Schakel differentie relais 1 (brander aan/uit)
Schakel offset relais 1 (brander aan/uit)
Schakel differentie relais 2 (brander hoog/laag)
Schakel offset relais 2 (brander hoog/laag)

0.1..15.0 C
-15.0..+15.0 C

0.1..15.0 C
-15.0..+15.0 C

0.1
0.5
0.1
0.5

0.5
0.5
0.1

-10.0

20

21

22
23

Funktie analoge uitgang
0 = Geen 
1 = Ruimte temperatuur (Pt100 voeler-1)
2 = Inblaas temperatuur (Pt100 voeler-2)
3 = Setpoint waarde

Spanningsbereik Analoge uitgang
0 = 0..5Vdc
1 = 0..10Vdc  

Analoge uitg. 0 Volt uit bij
Analoge uitg. 5 Volt (P21=0) of 10Volt (P21=1) uit bij

0..3

0..1

0..+300 C
0..+300 C

-

-

1
1

0

0

0
+100

25
26

Minimum instelbaar setpoint
Maximum instelbaar setpoint

0..+300 C
0..+300 C

1
1

0
+100



Para-
meter

Beschrijving Parameter Bereik Per Standaard
waarde

30

31
32
33
34
35

40

41
42
43

Soort Alarm (relais 3)
0 = Geen
1 = Absoluut
2 = Relatief (t.o.v. actieve setpoint)

Minimum alarm setpoint
Maximum alarm setpoint
Tijdvertraging minimum alarm
Tijdvertraging maximum alarm
Schakel differentie alarm relais 3

Relais functie alarm relais
0= Waak-alarm (valt af bij alarm)
1= Regel-alarm (komt op bij alarm)

Reset alarm relais en zoemer na wegvallen fout
Reset alarm relais na handmatige reset
Zoemer aan bij alarm

0..2

-300..+300 C
-300..+300 C
0..99 Minuten
0..99 Minuten
0.1..15.0 C

0..1

0= Nee, 1= Ja
0= Nee, 1= Ja
0= Nee, 1= Ja

-

1
1
1
1

0.1

-

-
-
-

0

-300
+300

0
0

0.1

0

0
0
0

45 Regelvertraging na powerfailure 0..99 Minuten 1 0

90
91

95

98
99

Netwerk nummer (Alleen bij RS485)
Loginterval (Alleen bij RS485)

Software versie

Serie nummer
Produktie datum (jaar.week)

1..250
1..120 Minuten

1.00..99.99

0..9999
00.01..99.52

1
1

-

-
-

1
5

-

-
-
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* Technische gegevens MC 885 HL.

Algemeen:
Type : MC 885 HL Hoog/Laag Brander Thermostaat
Behuizing : Zwart kunststof inbouw behuizing
Materiaal : Noryl SE1 GFN2
Afmetingen : 96 x 96 x 140mm (hbd)
Paneeluitsparing : 90 x 90mm (hb)
Front : Polycarbonaat IP65
Meetbereik : -40/+300,0C, uitlezing per 1C
Setpoint bereik : 0/+100,0C default en maximum bereik van 0/+300,0C, uitlezing per 1C
Voelers : 2x SM 800 (Pt100 3-Leider 100@0C).
Werktemperatuur : -20/+50C
Opslag temp. : -20/+60C
Werkvochtigheid : 10/+90 %RH niet condenserend
Nauwkeurigheid : ± 0,5C

Front:
Displays : Boven 4digit 7-segments display 13mm (rood) temperatuur uitlezing

Onder 4digit 7-segments display 10mm (rood) setpoint uitlezing
Toetsen : SETP. + LED’s I en II Setpoint toets om setpoint te wijzigen.

(LED’s worden niet gebruikt)
SENS. + LED’s I en II Sensor toets om voelers afzonderlijk uit te

lezen, met LED’s; I (= ruimtevoeler)en II (=
inblaasvoeler) 

PRG Programmeer toets t.b.v. de interne
parameters.

RESET ALARM + LED Reset alarm toets met LED indicatie 
DOWN Down toets om waarde te verlagen
UP Up toets om waarde te verhogen
ON/OFF + LED Aan/uit toets om thermostaat aan/uit te

schakelen met indicatie LED. 
LED’s : LED Status Th Inblaas regeling actief

LED Burner On Brander aan indicatie
LED Burner High Brander actief in hoog stand (uit = laag stand)

Zoemer : Inwendig is er een zoemer aanwezig voor alarmen of fout situaties
afhankelijk van parameter P 43 

In- en uitgangen:
Voeding : 100 – 260Vac 47-440Hz of 110 – 360 Vdc, opgenomen vermogen 5 watt

(Of anders zie product sticker)
Relais : RY1: Brander aan/uit SPST C-NO maak contact

RY2: Brander hoog/laag SPDT C-NO-NC wissel contact
RY3: Alarm SPDT C-NO-NC wissel contact
Voor alle relais geldt: Max. 8A bij 250Vac, 5A bij 30Vdc met  Cos

phi=1 en 6A bij 250Vac met Cos phi=0,4
Temp. sensors : Pt100-1  Ruimte temperatuur sensor a,b,c; 3-Leider systeem (0-300C)

Pt100-2  Inblaas temperatuur sensor a,b,c; 3-Leider systeem (0-300C)
Digitale ingang : Contact ingang t.b.v. setpoint keuze (mits ingesteld met P01=1)

open = setpoint 1, gesloten = setpoint II (Potentiaal vrij aansluiten)
Analoge uitgang : 0-10Vdc of 0-5Vdc (via parameter) meet- of setpointwaarde uitgang 

max. 1mA belasting
Communicatie : Optioneel RS485 t.b.v. ALFANET voor toekomstig gebruik via netwerk.

(Line-A, Line-B en Gnd) 2xTwisted-pair afgeschermd aansluiten

Toebehoren : Bevestigingsklemmen 2-stuks per kast 
Optioneel : Zichtdeur met slot

- Voorzien van geheugenbescherming bij spanninguitval.
- Aansluiting via schroefklemmen op achterzijde.
- Voorzien van sensorstoring detectie.
- Speciale uitvoeringen op verzoek leverbaar.



* Functie verloop.

Hieronder is grafisch het functie verloop van de MC 885 HL weergegeven.



* Maatgegevens.

Optioneel behuizing met deur en slot



* Aansluitgegevens.


