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1 Introductie 
De MC3-KLIMA (Klimaat regelaar) is een uitgebreide thermostaat en hygrostaat. Tevens kan er 
worden geventileerd of CO2 worden toegevoegd en wordt de verlichting geregeld.  
 
Een gebruiker kan middels een touchscreen bedienpaneel de MC3-KLIMA bedienen. Daarnaast 
geeft het bedienpaneel status informatie, alarmmeldingen en biedt het bedienpaneel de 
mogelijkheid voor het instellen van ‘parameters’ zodat de regeling kan worden afgesteld op een 
specifieke situatie. 
 
Voor een automatische regeling kunnen er maximaal 10 verschillende programma’s op de regelaar 
worden gecreëerd. Met behulp van de VASP software kan dit bijna ongelimiteerd worden uitgebreid.  
 
De regelaar is ook voorzien van een onafhankelijke waak- en alarmthermostaat. 

2 Alarmen 
De actieve alarm meldingen worden weergegeven in een alarm overzicht. Dit overzicht kan worden 
getoond door op de knop met het rode knipperende uitroepteken te drukken welke zichtbaar is als 
er een alarm aanwezig is. Zie Figuur 8. 
 
Alarmen Oorzaak 
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Internal failure temperature readout Interne communicatie fout met 
temperatuur print 

         

Internal failure analog in readout Interne communicatie fout met analoog-in 
print. 

         

Internal failure digital in readout Interne communicatie fout met digitaal-in 
print. 

         

Internal failure analog output Interne communicatie fout met analoge uit 
print 

         

Internal failure relay output Interne communicatie fout met relais print.          

No temperature control sensor Geen regelvoeler beschikbaar V V       V 

Failure temperature sensor 1 Storing temperatuursensor 1          

Failure temperature sensor 2 Storing temperatuursensor 2          

Failure temperature sensor 3 Storing temperatuursensor 3          
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Alarmen Oorzaak 
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Failure temperature sensor 4 Storing temperatuursensor 4          

Failure temperature sensor 5 Storing temperatuursensor 5          

Failure temperature sensor 6 Storing temperatuursensor 6          

Failure temperature sensor 7 Storing temperatuursensor 7          

Failure temperature sensor 8 Storing temperatuursensor 8          

Failure temperature sensor 9 Storing temperatuursensor 9          

Failure temperature sensor 10 Storing temperatuursensor 10          

Failure temperature sensor 11 Storing temperatuursensor 11          

Failure temperature sensor 12 Storing temperatuursensor 12          

Failure analog input 1 Storing analoge ingang 1          

Failure analog input 2 Storing analoge ingang 2          

Failure analog input 3 Storing analoge ingang 3          

Failure analog input 4 Storing analoge ingang 4          

Failure analog input 5 Storing analoge ingang 5          

Failure analog input 6 Storing analoge ingang 6          

Failure analog input 7 Storing analoge ingang 7          

Failure analog input 8 Storing analoge ingang 8          

Door is open Deur is te lang geopend geweest V V V V  V V   
Failure LP/HP Compressor storing lage of hoge druk V         
Failure compressor therm Thermische storing compressor V         
Failure compressor over current Maximale stroom begrenzer geactiveerd V         
Failure lighting Verlichtingsstoring          
Failure heating Verwarmingstoring  V        
Failure humidifying Bevochtigingstoring    V      
Failure de-humidifying Ontvochtigingstoring   V       
Failure fan Ventilator storing      V    
Failure pump Pomp storing          
Control temperature too low Regeltemperatuur te laag V        V 
Control temperature too high Regeltemperatuur te hoog  V        
Control RH too low Regel relatieve vochtigheid te laag   V       
Control RH too high Regel relatieve vochtigheid te hoog          
Watch temperature too low Waaktemperatuur te laag V        V 
Watch temperature too high Waaktemperatuur te hoog  V       V 
Alarm temperature too low Alarm temperatuur te laag          
Alarm temperature too high Alarm temperatuur te hoog          

Tabel 1 Alarmen 

 
Een alarm blijft hier zichtbaar totdat de alarmoorzaak wordt opgeheven en  bevestigd is door een 
gebruiker. Tabel 1 geeft een overzicht van de alarmen inclusief de oorzaken en de effecten. 
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3 Sensoren 
Voor de temperatuursensoren geldt dat naast een ingangskanaal ook de functie nog moet worden 
geselecteerd. Dit wordt gedaan middels de IO configuratie webpagina. Voor de analoge ingangen 
moet hiernaast ook nog het soort bron aangegeven worden. De bron kan een van de volgende 
opties zijn: Spanning 0-1V, 0-10V of stroom 4-20mA. Voor een stroombron van 0-20mA moet 0-1V 
als keuze worden gemaakt. Hoe dit allemaal is weergegeven zie je in Figuur 12. 
 
Voor een juiste meting van stroom/spannings temperatuursensoren moeten de grenswaarden, 
behorende bij 4mA en 20mA, 0 en 1V of 0 en 10V, worden opgegeven door middel van de 
corresponderende parameters (P21 en P22). Raadpleeg de handleiding van de gebruikte 
temperatuursensor voor het bepalen van deze waarden. Alle analoge temperatuursensoren dienen 
van hetzelfde type te zijn. Dit geldt ook voor de CO2 sensor, deze wordt geijkt met parameter P41. 

4 Bedienpaneel 
Lokale bediening van het systeem gaat middels een touchscreen bedienpaneel. Na het opstarten 
van de regelaar en het touchscreen zal het hoofdscherm zichtbaar worden. 
 

 
Figuur 1 Beginscherm 

 
Figuur 2 Communicatie storing 

 
Indien er geen communicatie verbinding is met de MC3 regelaar blijft het scherm zwart met de 
tekst ‘No communication’ , controleer in dit geval de Ethernet verbindingen en de ingestelde IP 
adressen. Ook kan het zijn dat het ModBus filter, dat configureerbaar is middels een webpagina, de 
communicatie tussen het bedienpaneel en de MC3 regelaar verhindert.  
 
Het IP adres van de MC3 regelaar en van het bedienpaneel kunnen worden aangepast via het 
instellingen menu. Als er geen problemen zijn met de verbinding is hiervoor inloggen vereist, als er 
geen  verbinding is met de MC3 regelaar is inloggen niet  vereist. Het standaard IP adres van de MC3 
regelaar is 192.168.250.1 en van het bedienpaneel 192.168.250.2. 
 
Om tijdens communicatie storing de instellingen te wijzigen moet gedurende meer dan zes 
seconden op de tekst No communication worden gedrukt. Vervolgens moet op de close knop 
worden gedrukt om dit scherm te sluiten en het instellingen scherm te activeren. 
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4.1 Hoofdscherm 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Handmatig/Auto 

Sensor status 

Setpoints 

Aan/uitschakelen 

Fan instellingen 

Verlichtingsinstellingen 

Parameters 

Alarmen 

Programma’s 

Functies aan/uitschakelen 

Houd langer dan 6 
seconden ingedrukt voor 
system instellingen 

Actuele waarden en 
status 

Aan/afmelden 

Programma looptijd 
in minutes 
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Op het hoofdscherm zijn de belangrijkste functies overzichtelijk weergegeven. Er kan worden 
geschakeld tussen een handmatige regeling of een programma dat automatisch wordt gevolgd. 
Onderaan het scherm zijn verschillende actieknoppen geplaatst. 

4.2 Inloggen 
Op elk scherm is rechtsboven een ‘slotje’ zichtbaar wat aangeeft of de gebruiker is ingelogd. Voor 
verschillende zaken is inloggen vereist, de volgende functies zijn alleen beschikbaar voor gebruikers 
die zijn ingelogd. 
 

· Alarm historie bekijken. 
· Bekijken en wijzigen van parameters (alleen gebruiker administrator, zie hieronder). 
· Het wijzigen van het wachtwoord. 
· Wijzigen Netwerk instellingen (als er geen verbindingsproblemen zijn). 
· Bevestigen alarmen 
· Wijzigen setpoint 
· Aan/uit schakelen 
· Bekijken en wijzigen verlichting en ventilatie instellingen 
· Bekijken. invoeren, wijzigen, starten en stoppen van programma's 
· Selecteren van grootheden waarop wordt geregeld 

 

Inloggen kan door op het slotje  te drukken (rechtsboven). Na het invoeren van de juiste code 

wordt het slotje blauw  voor de gebruiken administrator of groen  voor de standaard 
gebruiker. Eventueel is het mogelijk de code te wijzigen via (door een ingelogde gebruiker), zie 
paragraaf 4.3. Uitloggen kan eenvoudig door weer op het geopende slotje te drukken waarna het 
weer zwart wordt. Een ingelogde gebruiker wordt automatisch uitgelogd als deze gedurende 
langere tijd niet actief is. 

4.3 Instellingen 
Om bij de instellingen voor de communicatie te komen moet gedurende meer dan zes seconden op 
de naam van ruimte, in het onderstaande voorbeeld Klima 1,  worden gedrukt. 
 

 
Figuur 3 IP adres instellingen. 
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Het IP adres van de MC3-KLIMA waarmee moet worden gecommuniceerd kan hier direct worden 
aangepast, terwijl voor het aanpassen van het panel adres nog op de knop Settings moet worden 
gedrukt. 
 

 
Figuur 4 invoer wachtwoord 

 
Figuur 5 Paneel IP adres instellingen 

 
Wanneer op de knop met de klok wordt gedrukt kan men de tijd van de regelaar en/of het 
bedienpaneel instellen. Het is voor een correcte registratie van meetgegevens en alarmen van 
belang dat beide klokken goed op tijd lopen. 
 

 
Figuur 6 tijd van het bedienpaneel 

 
Figuur 7 tijd van de regelaar 

 
Met de pijltjes knoppen onderaan in het scherm kan tussen beide pagina’s worden gewisseld. 
Als de knop met de pijl naar rechts nog een keer wordt ingedrukt verschijnt een scherm om de code 
(password) van de ingelogde gebruiker te wijzigen. 
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4.4 Foutmeldingen 
Wanneer er een fout optreedt, kleurt het scherm rood en zal gaan knipperen. 
 

 
 
Om de foutenmeldingen te kunnen bekijken moet er eerst worden ingelogd (zie Inloggen 4.2). 

Daarna kan op de knop  worden gedrukt om de lijst met actuele fouten te zien (zie Figuur 8). 
Voordat de regeling kan worden hervat moet de fout zijn opgelost en moet de fout op het 
bedienpaneel worden bevestigd (Acknowledge). Door middel van de knop met de klok links onder 
kan de alarm historie worden bekeken. Deze functie is ook beschikbaar wanneer er geen actieve 
alarmen zijn. 
 

 
Figuur 8 Actuele alarmen 
 

  

Bevestig fouten 

Terug 

Alarm historie 
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4.5 Programma editor 

 
 
Met de programma editor kunnen er veranderingen in het lopende programma worden 
aangebracht, verder kunnen nog 10 voorkeuze programma’s worden gewijzigd.  
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Chronologisch vorige / 
volgende programma 
element 

Selectie van te wijzigen 
programma, ofwel het 
huidige of een keuze uit 
programma 1 t/m 10 

Programma opslaan 
en vanaf begin starten 

Huidig te wijzigen 
regel actie 

Programma opslaan 

Tijdstip van uitvoeren: 
Dag, uren, minuten en 
seconden 

Vorige/Volgende 
programma item van 
gelijke actie 

Setpoint op tijdstip 
Aan huidige geselecteerde 
actie toevoegen, of huidige 
geselecteerde actie 
verwijderen 

Geleidelijk of met 
stap naar volgende 
setpoint 



 

 
MC3-Klima Controller Documentnr.: 171010 versie V2.0 

         

Pagina 11 van 34 

Op de bovenste regel kan het te wijzigen programma worden gekozen. Standaard is dit het huidige 
programma, druk op het pijtje naar beneden om de overige keuzes zichtbaar te maken en een 
ander programma te selecteren. Met de pijtjesknoppen links en rechts hiervan kan door alle 
geprogrammeerde acties worden gestapt. De acties zijn geordend op tijdstip van uitvoeren. 

Met de pijltjes onderaan het scherm kunnen alle acties van de huidige selectie (zoals temperatuur 
hierboven) een voor een worden doorlopen. 

De actie regel onder het geselecteerde programma zal de geselecteerde actie weergeven. Wanneer 
het scherm net wordt geopend zal dit de laatste uitgevoerde actie zijn. Als er met de pijltjestoetsen 
door het programma wordt genavigeerd wordt hier de huidige actie weergegeven. Ook hier kan door 
middel van het pijltje naar beneden een keuze worden gemaakt uit de mogelijke acties. Wanneer 
een andere actie wordt geselecteerd wordt naar het eerst volgende punt gegaan die deze actie 
heeft. Als een actie wordt gekozen die nog niet in het programma aanwezig is zal er bij de tijdsbalk 
niets zijn ingevuld. Ook is het waarde veld verborgen. 

Op de tijdbalk kan het tijdstip van uitvoeren worden veranderd. Om een actie voor het eerst toe te 

voegen of om een extra actie bij te voegen moet op het groene plus knopje  worden gedrukt. Er 
wordt dan een nieuwe actie gecreëerd op het huidige geselecteerde tijdstip. De tijd kan vervolgens 
worden aangepast om de actie op het juiste moment te laten gebeuren. Vervolgens moet de 

waarde worden aangepast naar het juiste setpoint. Ten slotte kan met de knop  en  
geschakeld worden tussen een glijdend verloop of een stapsgewijze setpoint wijziging. 

Voor de ventilatie acties moeten twee waarden worden ingevoerd: De waarde aan de linkerkant is 
het ventilatie interval (in minuten), de waarde aan de rechterkant is de ventilatie duur (in minuten). 
Deze waarden kunnen worden gebruikt om een puls/pauze ventilatie te programmeren. Een 
éénmalige ventilatie kan worden geprogrammeerd door de gewenste duur in te voeren met een 
interval van 0. Herhalende puls/pauze-ventilatie kan worden geprogrammeerd door ook de interval 
waarde boven 0 in te voeren. Continu ventilatie kan worden geprogrammeerd door het interval en 
de duur op dezelfde positieve waarde boven 0 in te stellen. 

Wanneer er een verkeerd punt is ingevoerd kan deze met de knop  weer worden verwijderd. 
Loop hiervoor met de pijltjes toetsen (boven en/of onder) naar het te verwijderen punt en druk op 
de knop. 

Nadat alle punten zijn ingevoerd moet nog bepaald worden hoelang de programma cyclus duurt. Dit 
wordt gedaan door de actie end  toe toevoegen op het tijdstip van het moment dat de cyclus 
opnieuw moet beginnen. Er zijn twee mogelijkheden: ten eerste een cyclus van een geheel aantal 

dagen met de knop . Ten tweede een cyclus met een willekeurige lengte met de knop  . 

Een cyclus van een geheel aantal dagen begint altijd om middernacht (lokale tijd) en de tijdstippen 
die ingevoerd worden zijn realtime. Bij een cyclus met een willekeurige lengte begint het 
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programma op het moment dat op start wordt gedrukt en worden de tijden berekend ten opzichte 
van deze tijd (01:00 betekent dus 1 uur na het starten van het programma en niet om 01:00uur). 

Het programma wordt herhaald totdat de regelaar wordt uitgezet of in handstand wordt gezet. 

Met de twee knoppen aan de rechterkant van het scherm  en  wordt het programma 
opgeslagen. De eerste knop bewaart het programma. Wanneer dit het huidige programma is dan 
worden de veranderingen gelijk actief en wordt het huidige programma voortgezet (niet opnieuw 
gestart) met de wijzigingen. De tweede knop slaat het programma op als huidig programma en 
start het vanaf het begin. Wanneer je het programma wilt bewaren voor later zul je het eerst onder 
een van de tien programma’s moeten opslaan. 

Opmerking: Als een programma een temperatuur setpoint bevat buiten het bereik van parameter 
P1 en P2, dan wordt het temperatuur setpoint begrensd in dat bereik. 

4.6 Parameters 

 
 
Door op de hierboven getoonde knop te drukken komt de gebruiker in het parameterscherm. 

 
 
Met de ‘volgende parameter’ en ‘vorige parameter’ knoppen kan een gewenste parameter worden 
gekozen. Ook kan door op het nummer de drukken direct een gewenst parameter nummer worden 
ingevuld. Onder het parameternummer wordt de waarde van de geselecteerde parameter 
weergegeven met daarachter de eenheid (indien van toepassing). Daaronder staan de minimale en 
maximale waarden weergegeven. Ook wordt een korte beschrijving van de parameter weergegeven. 
Zie Tabel 2 voor een overzicht. Wijzigingen worden direct opgeslagen, ook als de spanning wordt 
weggenomen en opnieuw aangebracht blijven de instellingen behouden. 
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4.7 Status 

 
 
In het status scherm kan van de verschillende type sensoren de waarde worden uitgelezen. 
 

Figuur 9 Temperatuur informatie Figuur 10 Rel. Vocht informatie 

De gemiddelde waarde van de sensoren van hetzelfde type wordt getoond. Voor de waak (alarm) 
sensoren wordt de minimum (links) en de maximum (rechts) waarde getoond. 
Het PI percentage van de regelfuncties (indien van toepassing) wordt onder de symbolen getoond. 
Met behulp van de pijltjes knoppen kan tussen de verschillende pagina’s worden gescrolled. 

4.8 Hand/Automatisch 

 
 
In de automatische stand worden de setpoints continu door het programma bepaald en kunnen de 
setpoints op het scherm niet zomaar veranderd worden. Door de regelaar in de handstand te zetten 
kunnen de setpoints wel worden gewijzigd. Ook komen er dan een aantal nieuwe knoppen op het 
scherm beschikbaar. 
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4.9 Selectie regelgrootheden 

 
 
Om te kunnen kiezen op welke grootheden kan worden geregeld wordt het volgende scherm 
gebruikt. 
 

 
 
Als een knop is ingedrukt (geselecteerd) dan kan er op de bijbehorende grootheid worden geregeld. 
In het bovenstaande voorbeeld kan er dus niet op CO2 worden geregeld. 
Opmerking: Grootheden waarop niet moet worden geregeld dienen gedeselecteerd (uitgeschakeld) 
te worden. 

4.10 Instellen verlichting en ventilatie 
 

 
 
 

 

 
Met de schuiven kan de lichtintensiteit of de ventilator snelheid worden ingesteld. Met de knop in de 
linker marge kunnen de schuiven vergrendeld worden, zodat ze allemaal op dezelfde waarde 
ingesteld worden. 

Ver- / ontgrendel 
schuiven Selecteer verlichtingsgroep 
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Het ventilatie interval en tijdsduur zijn instelbaar in minuten. In het bovenstaande voorbeeld wordt 
bijvoorbeeld 30 minuten per uur geventileerd. Wanneer beide waarden gelijk zijn wordt er continu 
geventileerd. 

4.11 Overige symbolen 
 
Niet actief Wel actief Functie 

   Koeling 

   Verwarming 

   Bevochtiging 

   Droger 

   CO2 toevoer 

   CO2 ventilatie 

   Periodieke ventilatie 
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5 Parameter tabel 
 

Nr. Omschrijving Bereik Eenh. Def. 

Sensors 
1 Minimal adjustable (temperature) set point1 -20 - 60 °C -20 
2 Maximal adjustable (temperature) set point -20 - 60 °C 60 

21 Minimal value analog temperature input -50 - 100 °C -40 
22 Maximal value analog temperature input -50 - 100 °C 60 
41 Maximal value analog CO2 input 0 - 30000 ppm 3000 

Offsets 
42 Offset analog CO2 input -1000 - 1000 ppm 0 
50 Offset temperature input 1 -10 - 10 K 0 
51 Offset temperature input 2 -10 - 10 K 0 
52 Offset temperature input 3 -10 - 10 K 0 
53 Offset temperature input 4 -10 - 10 K 0 
54 Offset temperature input 5 -10 - 10 K 0 
55 Offset temperature input 6 -10 - 10 K 0 
56 Offset temperature input 7 -10 - 10 K 0 
57 Offset temperature input 8 -10 - 10 K 0 
58 Offset temperature input 9 -10 - 10 K 0 
59 Offset temperature input 10 -10 - 10 K 0 
60 Offset temperature input 11 -10 - 10 K 0 
61 Offset temperature input 12 -10 - 10 K 0 
70 Offset analog input 12 -10 - 10  0 
71 Offset analog input 2 -10 - 10  0 
72 Offset analog input 3 -10 - 10  0 
73 Offset analog input 4 -10 - 10  0 
74 Offset analog input 5 -10 - 10  0 
75 Offset analog input 6 -10 - 10  0 
76 Offset analog input 7 -10 - 10  0 
77 Offset analog input 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-10 - 10  0 

                                                             
1 Als een programma een temperatuur set point bevat buiten het bereik van parameter P1 en P2, dan wordt 
het temperatuur setpoint begrensd in dat bereik. 
2 De offset analog input parameters P70 .. P77 zijn alleen van toepassing voor temperatuur en RH sensoren. 
Voor CO2 sensoren moet parameter P42 worden gebruikt. 
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Nr. Omschrijving Bereik Eenh. Def. 

Settings cooling 
100 Offset setpoint cooling -10 - 10 K 0 
101 Difference cooling 0.1 - 10 K 1 
102 Cooling switch off delay 0 - 999 Sec 0 
103 Cooling switch on delay 0 - 999 Sec 0 
104 Cooling minimal on time 0 - 999 Min 0 
105 Cooling minimal off time 0 - 999 Min 0 
106 PI cylcle time cooling 0 - 999 Sec 0 
107 Offset setpoint pi-cooling -10 - 10 K 0 
108 P-Band pi-cooling 0.1 - 10 K 1 
109 I-time pi-cooling (0 = Geen I-actie) 0 - 999 Sec 0 

Settings heating 
200 Offset setpoint heating -10 - 10 K 0 
201 Difference heating 0.1 - 10 K 1 
202 PI cylcle time heating 0 - 999 Sec 0 
203 Offset setpoint pi-heating -10 - 10 K 0 
204 P-Band pi-heating 0.1 - 10 K 1 
205 I-time pi-heating (0 = Geen I-actie) 0 - 999 Sec 0 

Settings dehumidifying 
300 Offset setpoint dehumidifying -10 - 10 % 0 
301 Difference dehumidifying 0.1 - 10 % 1 
302 PI cylcle time dehumidifying 0 - 999 Sec 0 
303 Offset setpoint pi-dehumidifying -10 - 10 % 0 
304 P-Band pi-dehumidifying 0.1 - 10 % 1 
305 I-time pi-dehumidifying (0 = Geen I-actie) 0 - 999 Sec 0 

Settings humidifying 
350 Offset setpoint humidifying -10 - 10 % 0 
351 Difference humidifying 0.1 - 10 % 1 
352 PI cylcle time humidifying 0 - 999 Sec 0 
353 Offset setpoint pi-humidifying -10 - 10 % 0 
354 P-Band pi-humidifying 0.1 - 10 % 1 
355 I-time pi-humidifying (0 = Geen I-actie) 0 - 999 Sec 0 

Settings CO2 ventilation 
400 Offset setpoint CO2 ventilation -500 - 500 ppm 0 
401 Difference CO2 ventilation 10 - 1000 ppm 100 
402 CO2 ventilation minimal fan speed 0 - 100 % 50 
410 Offset setpoint CO2 supply -500 - 500 ppm 0 
411 Difference CO2 supply 10 - 1000 ppm 100 
412 CO2 supply minimal fan speed 

 
 
 
 
 
 

0 - 100 % 50 
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Nr. Omschrijving Bereik Eenh. Def. 

Alarms 
500 Maximum door open time3 0 - 999 Sec 0 
600 Control temperature alarm type 

0 = Geen 
1 = Absoluut 
2 = Relatief t.o.v. setpoint 

0 - 2  0 

601 Control temperature low alarm -100 - 100 °C -20 
602 Control temperature high alarm -100 - 100 °C 60 
603 Temperature alarm difference4 0.1 - 10 K 1 
604 Control temperature low alarm delay 0 - 999 Min 0 
605 Control temperature high alarm delay 0 - 999 Min 0 
610 Temperature alarm type5 

(waarden conform P600) 
0 - 2  0 

611 Temperature low alarm -100 - 100 °C -20 
612 Temperature high alarm -100 - 100 °C 60 
613 Temperature low alarm delay 0 - 999 Min 0 
614 Temperature high alarm delay 0 - 999 Min 0 
620 Watch temperature alarm type6 

(waarden conform P600) 
0 - 2  0 

621 Watch temperature low alarm -100 - 100 °C -20 
622 Watch temperature high alarm -100 - 100 °C 60 
623 Watch temperature low alarm delay 0 - 999 Min 0 
624 Watch temperature high alarm delay 0 - 999 Min 0 
630 Control RH alarm type 

(waarden conform P600) 
0 - 2  0 

631 Control RH low alarm -100 - 100 % 0 
632 Control RH high alarm -100 - 100 % 100 
633 RH alarm difference 1 - 100 % 5 
634 Control RH low alarm delay 0 - 999 Min 0 
635 Control RH high alarm delay 0 - 999 Min 0 

Production 
912 Log interval time 0 - 120 Min 1 
995 Software version 0 - 0  100 
996 Serial number 0 - 0  100 
997 Production date 0 - 0  100 

Tabel 2 Overzicht parameters. 
  

                                                             
3 Als de deur P500 seconden is geopend wordt een alarm 'Door is open' gegenereerd. 
4 Gebruikt voor alle temperatuur alarmen. 
5 Parameters P610 .. P614 zij instellingen voor de onafhankelijke alarm thermostaat functie. 
6 Parameters P620 .. P624 zij instellingen voor de onafhankelijke waak thermostaat functie. 
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6 Lijst van beschikbare in- en uitgangen 
Afhankelijk van de uitvoering kunnen er maximaal 12 Pt1000 temperatuursensoren worden 
aangesloten. Aan deze temperatuursensoren moet een van de volgende functies worden 
toegekend: 

· Control (temperature) sensor (regelsensor) 
· Info (temperature) sensor 
· Alarm (temperature) sensor, voor de onafhankelijke alarm thermostaat 
· Watch alarm (temperature) sensor (waak alarm sensor), voor de onafhankelijke waak 

thermostaat 
 
Verder kunnen er maximaal 8 analoge ingangen worden toegekend. Aan deze kan een van de 
volgende functies worden toegekend: 

· Control (temperature) sensor (regelsensor) 
· Info (temperature) sensor 
· Alarm (temperature) sensor, voor de onafhankelijke alarm thermostaat 
· Watch alarm (temperature) sensor (waak alarm sensor), voor de onafhankelijke waak 

thermostaat 
· RH control sensor (RV regel sensor) 
· RH info sensor (RV info sensor) 
· CO2 sensor 

 
Van sensoren met gelijke functies wordt het gemiddelde genomen en dat is dan de waarde 
waarmee gerekend wordt. Van de waak- en alarmsensoren wordt de minimale en de maximale 
waarde genomen in plaats van het gemiddelde. 
 
Overige in- en uitgangen: 
 

Naam Omschrijving Type 
Door open Deur open Digitaal ingangscontact 
Compressor HP/LP failure Compressor hoge en lage druk 

storing 
Digitaal ingangscontact 

Compressor thermal failure Compressor thermische 
storing 

Digitaal ingangscontact 

Compressor over current Compressor te hoge stroom 
beveiliging 

Digitaal ingangscontact 

Lighting failure Verlichtingsstoring Digitaal ingangscontact 
Humidifying failure Bevochtiger storing Digitaal ingangscontact 
De-humidifying failure Droger storing Digitaal ingangscontact 
Circulating fan failure Circulatie ventilator storing Digitaal ingangscontact 
Circulation pump failure Circulatie pomp storing Digitaal ingangscontact 
Cooling Koeling Relais 
Heating Verwarming Relais 
De-humidifying Drogen Relais 
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Naam Omschrijving Type 
Humidifying Bevochtigen Relais 
Light 1 Verlichtingsgroep 1 Relais 
Light 2 Verlichtingsgroep 2 Relais 
Ventilation 1 Ventilator 1 Relais 
Ventilation 2 Ventilator 2 Relais 
Supply CO2 Toevoer CO2 Relais 
Circulation fan7 Circulatie ventilator Relais 
Circulation pump8 Circulatie pomp Relais 
Alarm Alarm Relais 
Watch alarm Waak alarm Relais 
Light 1 channel 1..6 Licht groep 1: 6 kanalen Relais 
Light 2 channel 1..6 Licht groep 2: 6 kanalen Relais 
PI Cooling PI koeling Analoge uitgang 0..10V/4..20mA 
PI Heating PI verwarming Analoge uitgang 0..10V/4..20mA 
PI Dehumidifier PI drogen Analoge uitgang 0..10V/4..20mA 
PI Humidifier PI bevochtigen Analoge uitgang 0..10V/4..20mA 
Ventilation 1 Sturing ventilator 1 Analoge uitgang 0..10V/4..20mA 
Ventilation 2 Sturing ventilator 2 Analoge uitgang 0..10V/4..20mA 
Light 1 channel 1..6 Sturing verlichtingsgroep 1..6 

kanalen 
Analoge uitgang 0..10V/4..20mA 

Light 2 channel 1..6 Sturing verlichtingsgroep 2: 6 
kanalen 

Analoge uitgang 0..10V/4..20mA 

 
  

                                                             
7 Aan geschakeld als de MC3-GR is aan geschakeld. 
8 Aan geschakeld als de MC3-GR is aan geschakeld en geen van de volgende alarmen is actief: No 
temperature control sensor, Control temperature too high, Watch temperature too low, Watch temperature 
too high. 
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Figuur 11 VDH IP configurator 

7 Hardware configuratie 
De hardware configuratie wordt ingesteld met behulp van een interne webpagina van de MC3 
regelaar. Om deze webpagina in een browser te kunnen bekijken moet de computer met een 
ethernet kabel (en indien van toepassing een ethernet-switch) aangesloten worden op de ethernet 
aansluiting van de regelaar. 

7.1 Ethernet aansluiten 
Om de ethernet verbinding te maken moet aan de regelaar een IP-adres worden gegeven. Het 
standaard adres van de MC3-PM regelaar is 192.168.250.1. Het IP-adres kan worden gewijzigd 
door gebruik te maken van VDH IP configurator, beschikbaar op de VDH website: 
www.vdhproducts.nl Dit programma kan zoeken naar aangesloten MC3 regelaars. Door gebruik te 
maken van het MAC adres kan de MC3 regelaar worden gevonden. Start het programma en 
selecteer de betreffende ethernet interface. Druk op Scan om naar de beschikbare MC3 regelaars 
te zoeken. Alle gevonden MC3 regelaars worden in een lijst geplaatst. Zowel het MAC-adres als ook 
het IP-adres worden getoond zie Figuur 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  

www.vdhproducts.nl
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Het MAC adres van de regelaar is geprint op een sticker op de MC3 Processor. Door gebruik te 
maken van het MAC-adres kan de MC3-KLIMA regelaar worden geselecteerd in de lijst. Selecteer de 
regelaar en stel de gewenste netwerkinstelling in. Voer het wachtwoord (password) in en druk op de 
‘Set’ toets om de netwerkinstellingen van de geselecteerde MC3-KLIMA te wijzigen. Gebruik een 
webbrowser om verbinding te maken naar de MC3-KLIMA door het invoeren van <ip-adres>/config 
in de adresbalk van een browser. Alle toegang tot de webpagina’s is afgeschermd met een 
gebruikersnaam (user) en wachtwoord om onbedoelde wijzigingen te voorkomen, zie Figuur 12. 
 

 
 

Figuur 12 Voorbeeld: deel van de IO configuratie op de interne webpagina van de MC3 regelaar. 

7.2 ModBus toegang MC3-regelaar 
Met behulp van toegangsniveaus en toegangsregels wordt bepaald wie er toegang heeft tot de 
MC3-regelaar via ModBus. Het bedienpaneel heeft ModBus toegang nodig. De standaard toegang is 
zo ingesteld dat alleen het bedienpaneel toegang heeft tot het systeem. 
 
De webpagina om de ModBus toegang in te stellen kan geopend worden door op de knop ModBus te 
drukken. Er moet dan ingelogd worden met gebruikersnaam (admin) en bijbehorend wachtwoord. 
 

 
Figuur 13 ModBus profielen. 
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Figuur 14 ModBus toegangsregels. 

 
Voor elk IP-adres kan een toegangsniveau (Profile) worden opgegeven evenals de subnode 
(Destination) binnen de MC3-regelaar waarvoor dit niveau van toepassing is. Middels de prioriteit 
(Priority) kan aangegeven hoeveel aanvragen er per minuut zijn toegestaan. Indien een aanvrager 
meer vraagt dan is toegestaan dan zal de MC3-regelaar de antwoorden vertragen om zo weer op 
het hier ingestelde maximum uit te komen. Door gebruik te maken van de ModBus profiles pagina 
kunnen verschillende toegangsniveaus worden gedefinieerd. 

7.3 Configuratie van I/O-kanalen 
De I/O-kanalen kunnen worden gekoppeld aan de verschillen de ingang- en uitgangsfuncties. De 
I/O-kanalen zijn gedefinieerd door de positie van de PCB (print) in de regelaar en door het nummer 
van het kanaal op de PCB. De volgorde van de PCB’s is zoals in onderstaande figuur is weergegeven: 
 

 
 
De I/O-kanalen op een PCB zijn genummerd van links naar rechts, eerst boven en daarna onder. Als 
er verschillende type kanalen beschikbaar zijn op een PCB, dan begint de nummering voor elk type 
met 1. De selectielijsten op de webpagina’s bevatten alleen de kanalen die daadwerkelijk aanwezig 
zijn. 
 
Elke ingangs- en uitgangsfunctie kan worden toegewezen aan een I/O-kanaal door een hardware-
nummer (hardware number) te selecteren van de selectielijst, zie Figuur 12. Voor de digitale 
ingangsfuncties en de relais-uitgangsfuncties wordt een Mode instelling ‘normal’ en ‘inverted’ 
weergegeven. De instelling ‘inverted’ inverteert de normale werking. Voorbeeld: een geïnverteerde 
relais-uitgangsfunctie alarm wordt een relais-uitgangsfunctie Watch  alarm (Waakalarm) 
(bekrachtigd als er geen alarmen actief zijn). 
 

Links

1

uP

Midden

3

2

Rechts

5

4
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Voor de analoge uitgangs functies wordt Mode '0-10V' en '2-10V' weergegeven. Met deze 
instellingen kan een spannings bereik worden geselecteerd dat 0 .. 100% representeert. Voor de PI 
analoge uitgangs functies is een derde mode waarde '0/10V Modulating" beschikbaar. Als deze 
mode wordt geselecteerd, dan wordt de uitgang puls (10V) / pauze (0V) gemoduleerd met een 
duty-cycle conform het PI percentage. De puls herhalings snelheid wordt bepaald door de PI cycle 
time parameter die van toepassing is (parameter P106, P202, P302 of P352). 
 
De naam van de ruimte die op de meeste schermen wordt weergegeven kan worden ingegeven in 
het 'Name' veld aan de bovenkant van de webpagina. 
 
Nadat er wijzigingen zijn aangebracht moeten de wijzigingen naar de regelaar worden gestuurd 
door de submit knop in te drukken onderaan de pagina. Als alle veranderingen zijn gemaakt, dan 
moet de regelaar opnieuw worden opgestart om de wijzigingen te activeren. Dit kan worden gedaan 
door de voedingsspanning van de regelaar even te onderbreken. 
 
Selecteer Controller config en Config overview voor het configuratie overzicht. De pagina zoals  
Figuur 15 toont een overzicht van de I/O-configuratie. Uitgangskanalen die aan meerdere 
uitgangsfuncties zijn toegewezen worden rood gemarkeerd. 
 

 
 

Figuur 15 Voorbeeld: I/O configuratie overzicht op de interne webpagina van de regelaar. 
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7.4 Other sectie 
In de Other sectie kunnen gebruikers backups maken van de huidige instellingen. Deze backups 
blijven aanwezig op de regelaar zelf. Met behulp van de restore  functie kunnen goed werkende sets 
worden teruggezet. Gebruik de terugzetfunctie (restore) alleen met toestemming van de 
leverancier, aangezien het terugzetten van een verkeerde back-up desastreuze gevolgen kan 
hebben. De browser kan ook gebruikt worden om back-ups te downloaden naar een veilige plek. De 
laatste optie is (restart application) om de regeling te herstarten. Dit dient altijd gedaan te worden 
wanneer er wijzigingen in de configuratie zijn gemaakt. 

7.5 Service sectie 
In de Service sectie kan het wachtwoord gewijzigd worden en de tijd en de tijd zone instellingen. 

7.6 Test sectie 
In de Test sectie kan een panel test gestart worden. In de panel test kan elke ingang individueel 
gecontroleerd worden evenals elke uitgang. Wanneer deze test gestart wordt stopt het reguliere 
regelproces. Om dit weer te starten dient de regeling weer herstart te worden met de knop 'Restart 
the application' in de Other/Restart application sectie. 
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8 Software update HMI met USB stick 
Plug een door VDH geleverde USB stick met de juiste software in de HMI USB poort, zie Figuur 19. 
Op het bedienpaneel zal dan (tijdelijk!) een popup  dialoog zichtbaar worden zie Figuur 16. 
 
Update:  Kies [Download], Figuur 17 wordt zichtbaar, voer het juiste wachtwoord in. Kies 

vervolgens de map waarin het gewenste “emt3000” project staat, in Figuur 18 is dit 
de map “usb” (kies niet de map “emt3000” zelf). Kies [Ok] en het bedienpaneel zal 
[Download Project Files…] laten zien. Controleer de IP adressen en stel deze indien 
nodig opnieuw in. Indien gebruik wordt gemaakt van de VNC server, controleer dan 
ook deze instellingen9. 

  

                                                             
9 ftp://ftp.weintek.com/MT8000/eng/FAQ/FAQ_28_How_to_use_VNC_server.pdf 

 
Figuur 16 Popup na "inpluggen" USB stick. 

 
Figuur 17 Download (Update). 

  

 
Figuur 18 Selecteer software locatie. 

 

ftp://ftp.weintek.com/MT8000/eng/FAQ/FAQ_28_How_to_use_VNC_server.pdf
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9 Aansluitgegevens MC3-KLIMA. 
 
 

9.1 Processor print  
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9.2 Analoog-in/out print: 
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9.3 Digitaal in/out print: 
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10 Maatgegevens MC3-KLIMA  
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11 Bedienpaneel afmetingen en aansluitingen: 
 

 
 

Figuur 19 Bedienpaneel Weintek 4.3inch (MT8050iE) afmetingen10,  24 Vdc voedingsspanning dient te worden 
aangesloten op aansluiting (a), Ethernetkabel moet worden aangesloten op aansluiting (d). 

Gebruik aansluiting (c) voor een USB stick met software update. 

  

                                                             
10 Bron; https://www.weintek.com 
 

https://www.weintek.com
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12 Document revisies 
 

 
  

Versie Datum Door Omschrijving 

0.0 24-08-2017 BJB Eerste opzet 

1.0 18-10-2017 RvdT Eerste gepubliceerde uitgave 

1.1 18-12-2017 AvdM Details toegevoegd en correcties uitgevoerd t.g.v. testen 

2.0 03-09-2018 BJB Gewijzigd van MC3-GR naar MC3-KLIMA 
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A. Functie diagrammen 
Regel functies 
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Alarm functies 
 

 


