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* Werking

De MC 885 HL CMP is een brander  thermostaat voor de luchtcompensatie regeling. De thermostaat
is geschikt om ‘aan/uit’ branders met ‘hoog/laag’ brandersturing aan te sturen met relais kontakten.
Tevens is de regelaar voorzien een mogelijkheid om via de digitale ingang een setpoint keuze (open
= setpoint-I, gesloten = setpoint-II) te maken. B.v. voor dag/nacht setpoint keuze.

Normaal laat de regelaar de ruimte temperatuur (voeler 1) in het bovenste display zien. Met de SENS.
toets kan de inblaas temperatuur (voeler 2) worden uitgelezen.
Het onderste display geeft normaal het actieve setpoint aan. Indien er een setpointkeuze is ingesteld
(Par.01=1) kan met de SETP. toets het andere setpoint worden weergegeven. 

De thermostaat regelt de brander aan/uit op de gemeten ruimte temperatuur van voeler 1 en hij regelt
de brander hoog/laag op de gemeten inblaas temperatuur van voeler 2 beide t.o.v. het gekozen
setpoint. Indien de brander hoog aangestuurd wordt dan wordt ook de brander aangezet.

De regelaar is met een minimum- en maximum alarm uitgevoerd voor de inblaas temperatuur, die
absoluut of relatief t.o.v. het actieve setpoint werken. De alarmen worden gemeld met Hi (maximum
alarm) of Lo (minimum alarm) in display.

Alarm relais resetbaar met RESET toets mits toegestaan door parameter.
Bij voeler storing stopt de regeling en komt er een melding (E1 of E2) op het display. 

Indien gewenst kan de bediening en het aanpassen van parameters van de regelaar worden
afgeschermd door een wachtwoord. Als deze wachtwoorden zijn geactiveerd zal er eerst het juiste
wachtwoord moeten worden ingevoerd voordat een bediening of parameter aanpassing kan
plaatsvinden. De wachtwoorden zijn instelbaar.

Ook heeft de regelaar een analoge uitgang om een meet- of setpoint waarde te kunnen doorgeven.

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



* Installatie.
Op de achterzijde en aansluitschema van de MC885 HL CMP staat vermeld hoe de netspanning,
relais, voeler(s), digitale ingang, analoge uitgang en netwerk dienen te worden aangesloten. 

* Aan/uitzetten van de regelaar.
Met de ON/OFF toets 1 seconde ingedrukt houden kan de MC855 HL CMP thermostaat in- of
uitgeschakeld worden. Is de thermostaat uitgeschakeld dan zijn alle displays uit en is er geen regel-
functie actief.

* Bediening.
De MC885 HL CMP thermostaat is door middel van 7 druktoetsen op het front te bedienen: 

ON/OFF - aan/uitzetten van de regelaar met LED indicatie.
SETP. - bekijken / veranderen van setpoint waarde.
SENS. - bekijken van afzonderlijke temperatuur voelers.
PRG - toegang tot de interne parameters.
RESET ALARM - reset toets om alarm te resetten met LED indicatie.
UP - verhogen van ingestelde waarde.
DOWN - verlagen van de ingestelde waarde.

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

* Bekijken afzonderlijke setpoints (mits Par.01=1).
De LED’s naast de toets SETP. geeft aan welk setpoint er actief is. Deze wordt op het onderste
display weergegeven. Door op de toets SETP. te drukken wordt het andere setpoint weergegeven,
waarbij de bijbehorende LED knippert. Enkele seconden na het loslaten van de SETP. toets verschijnt
het actieve setpoint weer in het display en brandt de bijbehorende LED continue.

* Veranderen setpoints.
Druk 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 verschijnt het actieve
setpoint weer in het display.

* Wachtwoorden.
Indien een bedien wachtwoord is ingesteld (Par.55) zal voordat er een bediening gedaan kan worden
eerst om een 4 cijferig wachtwoord worden gevraagd. Er verschijn “Code” in het bovenste display en
“- - - -“ in het onderste display. 
Met de UP of DOWN toetsen kan het eerste cijfer worden ingevoerd. Daarna kan met de ON/OFF
toets worden doorgegaan met het volgende cijfer. Nadat zo alle 4 cijfers correct zijn ingevoerd kan
de bedien actie plaatsvinden. Het wachtwoord is geldig totdat er 2 minuten geen toetsen zijn
ingedrukt. Daarna moet het wachtwoord opnieuw worden ingevoerd om de regelaar weer te kunnen
bedienen.
Voor het bekijken en veranderen van parameters is er een parameter wachtwoord. Indien dat is
ingesteld (Par.56) moet dit wachtwoord op dezelfde manier ingevoerd worden als het bedien
wachtwoord. Het parameter wachtwoord is ook geldig voor bedien acties.

* Regelvertraging na powerfailure.
De regelaar ondersteund een regelvertraging na powerfailure. Indien ingesteld (Par.45) zal nadat de
regelaar (opnieuw) van voedings spanning is voorzien gedurende de regelvertraging geen
regelfunctie worden uitgevoerd. De voelers, setpoints en parameters kunnen wel worden bekeken en
aangepast.



* Instelling interne parameters.
Naast het instellen van het setpoint zijn er een aantal interne instellingen mogelijk zoals de het aantal
setpoints, de differentie en offset van de schakeltrappen, voeler-offset, setpointbereik en de analoge
uitgang functie.

Door gelijktijdig 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 of DOWN toets in te drukken kan deze waarde worden aangepast. 

Als na 20 seconden geen toets is ingedrukt, zal de MC885 HL CMP 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 CMP

Para-
meter

Beschrijving Parameter Bereik Per Standaard
waarde

01 Dubbel setpoint 0= Nee, 1= Ja - 0

05
06

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

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

0.1
0.1

0.0
0.0

10
11
12
13

Schakel differentie 1
Schakel offset 1 
Schakel differentie 2
Schakel offset 2

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

0.1
0.1
0.1
0.1

0.5
+0.5
0.1

+5.0

20

21

22
23

Functie analoge uitgang
0 = Geen 
1 = Ruimte temperatuur (voeler 1)
2 = Inblaas temperatuur (voeler 2)
3 = Regel (= actieve) setpoint waarde

 4 = Setpoint 1 waarde
5 = Setpoint 2 waarde

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

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

0..5

0..1

-50..+70 C
-50..+70 C

-

-

1
1

0

0

0
+40

25
26

Minimum instelbaar setpoint
Maximum instelbaar setpoint

-50..+70 C
-50..+70 C

1
1

0
+40

30

31
32
33
34
35

40

41
42
43

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

Minimum alarm inblaas temperatuur
Maximum alarm inblaas temperatuur
Tijdvertraging minimum alarm
Tijdvertraging maximum alarm
Schakel differentie alarm relais 3

Relais functie alarm relais
0= Waak-alarm
1= Regel-alarm

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

0..2

-120..+120 C
-120..+120 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

-50
+70

0
0

0.1

0

0
0
0

45 Regelvertraging na powerfailure 0..99 Minuten 1 0

50 Uitlezing hele graden 0= Nee, 1=Ja - 0



Para-
meter

Beschrijving Parameter Bereik Per Standaard
waarde

55
56

Bedien wachtwoord bediening (0=niet aktief)
Parameter wachtwoord 

(0= gelijk aan bedien wachtwoord)

0..9999
0..9999

0
0

90
91

95

98
99

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

Software versie

Serie nummer
Productie datum (jaar.week)

1..250
1..120 Minuten

1.00..99.99

0..9999
00.01..99.52

1
1

-

-
-

1
5

-

-
-

* Afregeling voelers.
De voelers wordt afgeregeld met behulp van de Voeler Offset (Par.05 voor voeler 1 en Par.06 voor
voeler 2). Wijst de MC885 HL CMP b.v. 2.5C te veel aan, dan moet de Voeler Offset met 2.5C
verlaagd worden.

* Foutmeldingen.
In het bovenste display van de MC885 SPDR kunnen de volgende foutmeldingen verschijnen:

Lo - Minimum alarm thermostaat. Oplossing E1,E2:
Hi - Maximum alarm thermostaat. - Controleer of voeler goed is aangesloten.

- Controleer voelerwaarde (100@0C).
E1 - Voeler-1 defect. - Vervang voeler.
E2 - Voeler-2 defect 

Na een reset alarm wordt de temperatuur weer in het bovenste display getoond, afgewisseld met
eventuele foutmeldingen. Als de temperatuur niet gemeten kan worden (valt buiten meetbereik),
wordt in plaats daarvan -L- getoond voor een kortgesloten voeler en -H- voor 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 Par.42. 



* Functie verloop.
Hieronder is grafisch het functie verloop van de MC 885 HL CMP

Functie V1 (brander aan/uit)
Aan: M1ruimte <= Setpoint + Offset1 - Diff.1
Uit: M1ruimte > Setpoint + Offset1

Functie V2 (brander hoog/laag)
Aan: M2inblaas <= Setpoint + Offset2 - Diff.2
Uit: M2inblaas > Setpoint + Offset2

Relais 1 (Brander Aan/Uit): opgetrokken als V1 = aan of V2 = aan
Relais 2 (Bander Hoog/Laag): opgetrokken als V2 = aan



* Technische gegevens MC885 HL CMP.
Type: MC885 HL CMP Hoog/Laag Compensatie Branderthermostaat
Meetbereik: -50/+70C, uitlezing per 0,1C
Regelbereik: -50/+70C, uitlezing per 0,1C
Bediening: Via druktoetsen op het front.
Front: Polycarbonaat IP65
Afmetingen: 96 x 96 x 140mm (hbd)
Paneeluitsparing: 90 x 90mm (hb)
Nauwkeurigheid:  ± 0,5% van het bereik.

Voeding: Input 100 – 260Vac 47-440Hz of 120 – 370 Vdc, Vermogen 5 watt

Relais: RY1: Brander aan/uit SPST C-NO kontakt  G6RN
RY2: Brander hoog/laag SPDT C-NO-NC kontakt  G6RN
RY3: Alarm SPDT C-NO-NC kontakt  G6RN
Voor alle relais geldt Maximaal: 8A bij 250Vac met Cos phi=1,0

                        6A bij 250Vac met Cos phi=0,4
  of 5A bij 30Vdc

Temp.sensor: Pt100-1 Ruimte temperatuur sensor a,b,c; 3-Leider systeem
Pt100-2 Inblaas temperatuur sensor a,b,c; 3-Leider systeem

Digitale ingang: Kontakt ingang t.b.v. setpoint keuze (mits ingesteld P01=1) 
open = setpoint I , gesloten = setpoint II Pot.vrij aansluiten

Analoge uitgang: 0-10Vdc of 0-5Vdc (via param.) meet- of setpointwaarde uitgang max. 1mA
Keuze via parameter uit:

- M1 Voeler-1
- M2 Voeler-2 
- Sr Regel setpoint
- S1 Setpoint-1 

 - S2 Setpoint-2 

Communicatie: Optioneel RS485 t.b.v. ALFANET (Line-A, Line-B en Gnd) 2xTwisted-pair
afgeschermd aansluiten zie aansluitgegevens

Zoemer: Op de processor print gebruikt voor alarmen afhankelijk van Par.43 

Displays: Boven 4 digit 7-segments display 13mm (rood) t.b.v. temperatuur uitlezing
Onder 4 digit 7-segments display 10mm (rood) t.b.v. setpoint uitlezing

Status leds: LED Th  Regeling actief indicatie
LED On Brander aan indicatie
LED High Brander actief in hoog stand (anders in laag stand)



* Maatgegevens. 

Optioneel behuizing met deur en slot



* Aansluitgegevens.

* Adres.
VDH Products BV Tel: +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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www.vdhproducts.nl

