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1 Functionele specificaties 

1.1 Introductie 
De MC3 vat koeling regeling is een regelaar voor de temperatuur en circulatie pompen van een 
koelmiddelvat. Dit is een add-on voor toevoeging aan een MC3-SC. 

 

Opmerking: 

Deze handleiding beschrijft de extra informatie die nodig is wanneer de vat koeling is ingebed in 
een andere regelaar. Deze handleiding beschrijft niet volledig alle mogelijke configuratie opties om 
een MC3 controller volledig werkend te krijgen. Raadpleeg voor deze instellingen de handleiding van 
de hoofdregelaar, waarin deze regelfunctionaliteit is ingebed. 
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2 Regeling 
Het touch paneel wordt gebruikt om de meetwaarden uit te lezen en instellingen te maken. 

 

2.1 Algemeen 
Deze handleiding beschrijft de instel mogelijkheden van de MC3-vatkoeling. De regelaar wordt 
bediend door middel van een touchpaneel. Aan de hand van schermafbeeldingen wordt de werking 
uitgelegd. 

 

2.2 Ingebed in een andere regelaar 
Omdat de MC3-vatkoeling in de stappenregelaar wordt ingebed, zullen in het standaard scherm 
met zwarte driehoekjes worden aangegeven dat nog meer schermen beschikbaar zijn.  

 

Druk op de driehoekjes om naar de uitlezing van de vatkoeling te gaan. Wanneer meerdere add-ons 
actief zijn kan het nodig zijn om meer dan één keer op het driehoekje te drukken voor een volgend 
scherm. 
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2.3 Scherm lay-out 
 

2.3.1 Regel scherm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pomp en vat status gedeelte. 
De toont de verschillende 
drukken en vulpercentage van 
het vat. 

Actuele druk van het vat en setpoint. 
Zowel weergegeven in Bar als en °C 

Verschildruk over de 
pomp. 

Actuele compressor 
capaciteit 
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2.3.2 Parameter instellingen 

 

 

 

 

Nadat ingelogd is, zoals beschreven in de handleiding van de MC3-SC, kan op de parameter knop 
worden gedrukt. Door herhaalde malen op de parameter knop te drukken wordt er door de 
verschillende add-on modules gelopen. Druk net zo lang tot de instellingen voor de vatkoeling 
voorstaan. Voor de rest is de werking identiek aan de MC3-SC. 

  

Parameter knop 
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3 Parameters 
 

Nummer Omschrijving Bereik Eenheid Waarde 

Instellingen sensoren 
P 10 Meetwaarde sensor pomp 1 bij 4mA -1.0..100.0 Bar 0.0 
P 11 Meetwaarde sensor pomp 1 bij 20mA -1.0..100.0 Bar 25.0 
P 12 Meetwaarde sensor pomp 2 bij 4mA -1.0..100.0 Bar 0.0 
P 13 Meetwaarde sensor pomp 2 bij 20mA -1.0..100.0 Bar 25.0 
P 14 Meetwaarde sensor vatdruk bij 4mA -1.0..100.0 Bar 0.0 
P 15 Meetwaarde sensor vatdruk bij 20mA -1.0..100.0 Bar 25.0 
Pomp instellingen 
P 20 Setpoint pomp snelheid (druk) 0.5..5.0 Bar 1.0 
P 21 P-band pompsnelheid 0.1..5.0 Bar 1.0 
P 22 I-Tijd pompsnelheid 0..600 Sec 0 (uit) 
P 23 D-Factor pompsnelheid 0..1000 % 0 
P 25 Minimale pompdruk 0.5..5.0 Bar 1.0 
P 26 Minimale pompdruk vertraging bij start 0..600 Sec 10 
Actieve pomp 
P 30 Huidige actieve pomp 0..1 - 0 
Vat instellingen 
P 40 Minimaal niveau vat 0..100 % 10 
P 41 Maximaal niveau vat 0..100 % 100 
P 45 Maximale vatdruk 35.0..45.0 Bar 40.0 
P 46 Druk waarboven vat gekoeld wordt 0.0..50.0 Bar 30.0 
Druksetpoint instellingen 
P 50 Setpoint lage druk (geen koelvraag) 0.0..99.99 Bar 16.00 
P 51 Setpoint hoge druk (wel koelvraag) 0.0..99.99 Bar 28.50 
P 52 Druk differentie 0.1..10.0 Bar 2.0 
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4 Hardware configuratie 
De hardware configuratie wordt gemaakt door instellingen op een web pagina. Om de pagina te 
kunnen bekijken moet via een ethernet kabel verbinding met het touchpanel of netwerkswitch 
worden gemaakt. Gebruik een webbrowser om verbinding te maken met MC3-SC door in het 
adresveld van de browser http://<ip.adres>/config in te vullen. Standaard staat de regelaar op 
adres 192.168.100.1. 

Vervolgens kunnen in- en uitgangen worden toegekend aan de gewenste functies. De in en 
uitgangen worden benoemd aan de hand van de positie van de print in de regelaar en vervolgens 
het in/uitgangsnummer op die print. De printen worden als volgt benoemd: 

 

De in- en uitgangen worden eerst boven van linksnaar rechts genummerd en vervolgens onder. 
Wanneer er meerdere types in- en/of  uitgangen op één print aanwezig zijn begint elk type opnieuw 
met nummer 1. In de selectie lijst zijn alleen de elementen opgenomen die ook daadwerkelijk 
aanwezig en geconfigureerd zijn. 

4.1 Configuratie van de I/O kanalen 
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5 Alarmen 
De volgende alarmen kunnen worden getoond op het touch screen: 

 

Omschrijving 
Pomp 1 druksensor storing 
Pomp 2 druksensor storing 
Vat druksensor storing 
Vloeistofniveausensor storing 
Pomp 1 storing 
Pomp 2 storing 
Vloeistof niveau digitaal-in  storing 
Vloeistof niveau te laag 
Vloeistof niveau te hoog 
Maximale vat druk overschreden 
Pomp flow storing 
 

Wanneer een alarm optreedt, wordt een van de bovenstaande teksten getoond en zal een rood 
uitroepteken knipperen op het hoofdscherm.  
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6 Aansluitschema’s 
De MC3 vatkoeling heeft één extra i/o print nodig te weten:  

805.140551 12xIin2+Uext+1xUin2+3xDin2. 

 

 


