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1 Functionele specificaties 
 

De MC 3-SC-Cascade is een 8-traps stappen controller die een centraal medium regelt met 
maximaal 8 compressors en 8 condensor ventilatoren met een tweede soort koelmiddel. Het 
centrale koelmiddel kan bijvoorbeeld CO2 zijn of glycol, en dit kan worden gemeten met een 
druksensor in het geval van CO2 of een temperatuursensor voor glycol. De compressoren worden PI 
geregeld op de medium temperatuur en beveiligd op zuig- en persdruk. De condensor ventilatoren 
worden geregeld op de persdruk. De DC in de naam staat voor dubbel circuit. De regelaar kan twee 
volledig gescheiden koelcircuits aansturen met beiden hun eigen zuig- en persdruksensoren, zuig- 
en perstemperatuur opnemers, en gescheiden beveiligingsingangscontacten. In principe zal een 
koelcircuit tegelijk actief zijn, tenzij de vat temperatuur niet gehaald wordt. 

Om het medium naar de afnemers te transporteren worden een of twee pompen geconfigureerd. 

Voor het op en af schakelen van de regeling kan een keuze worden gemaakt uit: 

Compressoren regeling: Aan/uit regeling, 

 Met of zonder kleplichting (meer-traps-compressor) of 
frequentie geregeld. 

 Condensor regeling:  Aan/uit regeling of frequentie geregeld. 

Tevens kan de regelaar beslissen welke compressor c.q. condensor bij- of afgeschakeld moet 
worden op basis van de totale draaiuren of op basis van vermogen. 

Ook kunnen compressors en condensors uit de regeling gehaald worden bv. i.v.m. onderhoud of 
storingen. 

Er kunnen een minimum- en een maximumdruk alarm, een minimum- en een maximumdruk 
storing, een minimum- en een maximumtemperatuur alarm en een minimum- en een maximum-
temperatuur storing worden ingesteld ter bewaking van de regeling. 

Alle instellingen en bedienmogelijkheden kunnen worden geautoriseerd d.m.v. een wachtwoord. 
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2 Bediening 
 

Het MC3-SC bedienpaneel is verdeeld in 2 gedeelten n.l. links het compressor gedeelte (SUCTION) 
en rechts het condensor gedeelte (DISCHARGE). Deze beide gedeelten zijn qua bediening en 
uitlezing vrijwel identiek.  Op het touch paneel is de huidige status en toestanden van de regeling af 
te lezen. 

2.1 Algemeen 
Deze handleiding geeft een beknopt overzicht van de bedieningsmogelijkheden van de MC3-SC 
regelaar. Dit document beschrijft de bediening van de regelaar via het touch screen. De 
mogelijkheden worden aan de hand van screenshots uitgelegd. De screenshots zijn gemaakt terwijl 
de regelaar was ingesteld in de taal “Engels”.  

2.2 Stand-by mode 
Wanneer de regelaar onder spanning gezet wordt zal deze opstarten en het volgende scherm laten 
zien. 

Dit scherm toont de standby modus van de regelaar. Van hieruit kunnen verschillende acties 
worden uitgevoerd: 

- Herinitialiseren van de communicatie tussen de regelaar en het touch screen. 
Dit is mogelijk wanneer het touch screen eerder aan is gezet dan de regelaar. In die 
gevallen is het mogelijk dat het touch screen niet kan zien of de regelaar uit de  stand-by 
modus is gekomen. Deze actie wordt uitgevoerd door op het VDH logo te drukken. 

- Uitschakelen van de regelaar. 
Door op de knop “Uitschakelen” te drukken kan de regelaar uitgeschakeld worden. Dit is 
noodzakelijk voordat deze spanningsloos gemaakt wordt voor bijvoorbeeld onderhoud. Het 
is mogelijk om de regelaar zonder gebruik te maken van deze knop spanningsloos te 
maken, maar dit kan op den duur een nadelig gevolg hebben op de levensduur van de SD-
kaart in de regelaar. Voordat de regelaar daadwerkelijk wordt uitgeschakeld wordt om een 
bevestiging gevraagd. 
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- Aanzetten van de regelaar. 
De regelaar kan in de aan-stand gezet worden met de Power-knop rechtsonder op het 
scherm. Wanneer in de regelaar is ingesteld dat voor aanpassingen een wachtwoord nodig 
is, zal hier eerst om gevraagd worden. 

- Aanpassen van de communicatie instellingen. 
De communicatie tussen het touchpaneel en de regelaar verloopt over TCP/IP. Hiervoor 
dienen de regelaar en het touchscreen voorzien te zijn van een IP adres. De regelaar staat 
standaard op 192.168.250.249 en het touchpaneel staat ingesteld op 192.168.250.248. 
Op het touchpaneel moet aangegeven worden waar de regelaar te vinden is. Dit kan gedaan 
worden door de tekst “MC3-SC” (in het midden van het scherm) gedurende 10 seconden 
ingedrukt te houden. Hierna verschijnt het volgende scherm. 
 

  
 
Door de blauwe getallen aan te passen kan een eventueel aangepast IP adres van de 
regelaar aan het touchpaneel kenbaar gemaakt worden. Hieronder staat ook ter informatie 
het IP adres van het touchpaneel. 
 
Om het IP adres van het touchscreen te wijzigen zie onze handleiding nummer 200149 
Manual eSmart01M. 
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2.3 Uitschakelen van de regelaar 
Voordat de regelaar uitgeschakeld kan worden zal indien nodig het wachtwoord ingevoerd moeten 
worden. Vervolgens zal de “Ok” knop gedurende 10 seconden ingedrukt moeten worden. 

 

 

2.4 Aanzetten van de regelaar 
Nadat de regelaar is aangezet en eventueel het benodigde wachtwoord is ingevuld zal het scherm 
een status overzicht geven van de regelaar. 

 

Het hier weergegeven scherm geeft aan de linkerkant een overzicht van de compressor(suction) 
gedeelte en aan de rechterkant een overzicht van het condensor (discharge) gedeelte. 

Dit scherm bevat ook een tweetal knoppen die in de bovenhoeken zijn gevestigd. 

- Settings knop. Deze knop bevindt zich in de linker bovenhoek (VDH-logo). Hiermee kunnen 
de instellingen van de regelaar worden aangepast. 
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- Stand-by knop.  Deze knop bevindt zich in de rechter bovenhoek. Hiermee kan de regelaar 
in stand-by gezet worden. Uiteraard wordt hiervoor wel eerst om een bevestiging gevraagd. 

 
 

De Stand-by knop is niet zichtbaar wanneer de regelaar is ingesteld om gebruik te maken van 
een wachtwoord om wijzigingen uit te voeren en  wanneer de gebruiker is uitgelogd. (door een 
time-out of handmatig).  

 

 

 

 
De instellingen-knop blijft wel zichtbaar om zo de gebruiker de mogelijkheid te geven om in te 
loggen. 
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2.5 Schermopbouw 
 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1 Instellingen knop 
Met deze knop kan de gebruiker instellingen wijzigen, inloggen, alarmen bekijken. 
 

Instellingen knop 

Met dit symbool wordt 
aangegeven dat de 
gebruiker is ingelogd 

Datum en tijd 
Stand-by knop 

Meer/minder 
vermogen 

Statusoverzicht 
compressoren Statusoverzicht 

condensors 

Regeldata 
van de 
compressor 
regeling 

Regeldata 
van de 
condensor 
regeling 

Actieve stappen van 
de compressoren 

Wijzigen van de 
uitlezing van dit 
deelvenster 
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2.5.2 Inlog symbool 
Hieraan kan herkend worden dat de gebruiker is ingelogd en instellingen kan wijzigen, de regelaar op stand-
by of uit zetten, etc. 

2.5.3 Stand-by Knop 
Met deze knop kan de regelaar op stand-by en vervolgens eventueel uitgezet worden. 

2.5.4 Regeldata van de compressor regeling 
De regeldata is in drie lagen ingedeeld, een Druk gedeelte, een Berekende temperatuur gedeelte en 
een gemeten temperatuur gedeelte (hiervoor is een zuigtemperatuur voeler benodigd). 
In het midden staan steeds de gemeten waarde en aan de rechterkant staan de setpoints. Deze 
setpoints zijn in het blauw weergegeven. Indien het ingestelde setpoint wordt overruled door een 
extern setpoint, wordt het ingestelde setpoint klein weergegeven met hieronder het actieve 
setpoint in het groot (en in het zwart). 

2.5.5 Regeldata van de condensor regeling 
De regeldata is net als bij de compressor regeling in 3 lagen ingedeeld. Als uitzondering kan hierbij 
in de onderste laag de gemeten perstemperatuur, de gemeten buitentemperatuur of beide worden 
weergegeven. Dit is afhankelijk van de parameters of een of beide sensoren zijn aangesloten. 

Weergave perstemperatuur 

 

Weergave buitentemperatuur 

 

Weergave beide temperaturen 

 

 

2.5.6 Actieve stappen van de compressoren 
Onderaan de compressoren wordt van de compressoren die geactiveerd zijn de actieve stappen 
weergegeven. Compressoren die uit staan of niet geconfigureerd, hebben geen waarde onder het 
symbool staan. 
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2.5.7 Statusoverzicht compressoren 
Van elke compressor wordt een statusoverzicht weergegeven. De symbolen kunnen in verschillende 
kleuren worden weergegeven. 

- Grijs, de compressor is uitgeschakeld. 
- Groen, de compressor is ingeschakeld. 
- Met een groen knipperende vlak eromheen, de compressor wordt ingeschakeld, 

uitgeschakeld of er wordt een trap in- of uitgeschakeld. Dit is te herleiden aan de groene 
driehoeken in de grijze balk (meer/minder vermogen). 

- Geel, de compressor is in service gezet. 
- Geel knipperend, de werkschakelaar van de compressor is gebruikt om deze uit te 

schakelen. 
- Rood, de compressor is in storing. 

2.5.8 Meer/Minder vermogen 
Indien er meer of minder vermogen vraag is, wordt dat met een symbool aangegeven. Naast het 
weergeven van een symbool (pijl omhoog of omlaag) zal ook de compressor of condensor waarvan 
de aansturing zal wijzigen groen gaan knipperen. 

2.5.9 Statusoverzicht condensors 
Dit deel bevat net als het statusoverzicht van de compressoren symbolen die de status van de 
condensors weergeven. 
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2.6 Compressor service 
 
Door op het compressoroverzicht te drukken, wordt een dialoog getoond waarmee de 
compressoren in service gezet kunnen worden of juist uit de service stand kunnen worden gehaald. 

 

De service stand van een compressor kan gewijzigd worden door er op te drukken, hierdoor zal 
het compressor symbool aan de onderkant geel worden weergegeven. 

Links onderaan dit scherm staat een knop met een klok symbool. Door op deze knop te drukken 
verschijnt een dialoog waarmee de draaiuren van compressoren gereset kunnen worden. 

 
 
Door op de “Reset” knop achter een compressor te drukken kan het aantal draaiuren van een 
compressor gereset worden. 

Voor het in/uit service zetten van een condensor of het resetten van de draaiuren, kunnen 
dezelfde acties gebruikt worden als bij de compressoren, echter moet men dan op het 
overzichtsscherm op de condensoroverzicht drukken. 
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Om de oliedruk uit te lezen wanneer deze is geconfigureerd moet op het oliekannetje worden 
gedrukt. Het onderstaande scherm wordt dan getoond. 

 

2.7 Storing 
Wanneer een compressor in storing staat wordt dit ook in het hoofdscherm weergegeven. 

 

In het compressor overzicht is zichtbaar welke compressor in storing is en ook wordt er een 
rood vlak achter de regeldata weergegeven. Tevens knippert er bovenin het scherm een 
uitroepteken. 

Wanneer een alarm melding (geen foutmelding) wordt gegeven door de regelaar zal het touch 
screen dit weergeven door een geel vlak achter de regeldata weer te geven. 
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Door op dit rode vlak te drukken wordt een overzicht getoond van de huidige niet bevestigde 
alarmen. 

 

Wanneer er alarmen actief zijn worden die in dit scherm getoond en kunnen deze met de knop 
rechts onderin worden bevestigd. 

Met de knop met het VDH logo  links bovenin kan worden teruggekeerd naar het overzicht 
scherm. 
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2.8 Instellingen van de regelaar. 
Met de Instellingen knop komt men bij het volgende scherm. 

 

Door op de knop met de sleutel te drukken wordt het inlog/uitlog scherm getoond. 

 

Hier kan in de rechthoek in het midden het wachtwoord worden ingevuld om in te loggen. Met de 
knop rechts onderin kan worden uitgelogd en met de knop onderaan in het midden kan het 
wachtwoord worden gewijzigd. 

Met de knop met de klok kan de tijd van de regelaar en het touch screen worden ingesteld. 

 

Aan de linkerkant wordt de tijd van de MC3-SC regelaar weergegeven, deze kan gewijzigd worden en 
met de knop Apply toegepast worden in de regelaar. Aan de rechterkant bevinden zich twee 
knoppen om de tijd van het paneel te gebruiken in de regelaar (Apply dient hierna wel te worden 
ingedrukt) of om de ingevulde tijd in het touch screen te gebruiken. 
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Met de knop met het handboek kunnen de parameters van de regelaar worden gewijzigd.  

 

Op dit scherm kan de te gebruiken taal worden ingesteld en kunnen de verschillende parameter 
instellingen aangepast worden. Met de omhoog en omlaag toetsen kan een gewenste parameter 
worden gekozen. Ook kan door op het nummer de drukken direct een gewenst parameter nummer 
worden ingevuld. Aan de rechterkant van het parameternummer wordt de waarde van de parameter 
weergegeven. Hieronder staan de minimale en maximale waarde weergegeven. Onderaan wordt een 
beschrijving van de parameter weergegeven. 

 

Met de knop met het uitroepteken kan het actuele alarm overzicht worden weergegeven. 

 

Hieronder bevindt zich een knop om de actieve alarmen te bevestigen. Deze verdwijnen uit de lijst 
zodra de alarmen bevestigd zijn en opgeheven.  
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3 Parameters 
 

Nummer Omschrijving Bereik Eenheid Waarde 

Instellingen compressor 
P 10 Minimum instelbaar druksetpoint 

compressor 
-1.0..50.0 Bar 1.0 

P 11 Maximum instelbaar druksetpoint 
compressor 

0.0..50.0 Bar 50.0 

P 12 P-band compressorstap regeling 
circuit 1 

0.1..50.0 Bar 8.0 

P 13 Inschakelvertraging van de volgende 
compressor 

1..600 Sec 30 

P 14 Inschakelvertraging volgende 
compressorstap 

1..600 Sec 0 

P 15 Opschakeltijd tussen de 
compressorstappen 

1..600 Sec 300 

P 16 Afschakeltijd tussen de 
compressorstappen 

1..600 Sec 30 

P 17 Type regeling compressoren 
0=Draaiuren egalisatie, (gelijke 
capaciteiten) 
1=Minimale aan/uit tijd (gelijke 
capaciteiten) 
2=Op capaciteitsregeling bij ongelijke 
capaciteiten. 

0..2 - 2 

P 18 Compressor strategie 
0=geen restricties 
1=Compressor die draait laten draaien 
2=Compressoren uitsluitend 
opschakelen 

0..2 - 0 

P 19 Minimale capaciteitswinst per stap 0.1..300.0 kW 1.0 
P 20 Minimale tijd tussen uit en weer 

aanschakelen van dezelfde 
compressor 

0..999 Sec 120 

P 21 Onbelast looptijd bij starten 
compressor (kleppen worden gelicht) 

0..30 Sec 3 

P 22 Minimale draaitijd compressor 0..999 Sec 30 
P 23 Druk waarbij volgende stap 

onvertraagd inkomt 
-1.0..50.0 Bar 10.0 

P 24 Druk waaronder minimale draaitijd 
wordt overgeslagen 

-1.0..50.0 Bar 0.0 

P 25 P-band compressor circuit 1 
frequentieregelaar en bitzer CSH 
traplozeschuif 

0.1..50.0 Bar 10.0 

P 26 I-tijd compressor frequentieregelaar 0..999 Sec 0 
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Nummer Omschrijving Bereik Eenheid Waarde 

circuit 1 
P 27 Maximaal aantal starts per uur 0..20 

0=onbeperkt 
- 6 

P 28 Intervaltijd capaciteit verhogen 1..999 - 5 
P 29 Intervaltijd capaciteit verlagen 1..999 - 5 
Instellingen condensor 
P 30 Minimaal instelbaar druksetpoint 

condensor 
0.0..50.0 Bar 1.0 

P 31 Maximaal instelbaar druksetpoint 
condensor 

0.0..50.0 Bar 50.0 

P 32 P-band condensorregeling 0.1..50.0 Bar 8.0 
P 33 Minimale uitsturing condensor freq 

regelaar 
0..100 % 11 

P 34 Versterkingsfactor condensor freq 
regelaar 

1..100 % 100 

P 35 Opschakeltijd tussen de condensors 1..600 Sec 300 
P 36 Afschakeltijd tussen de condensors 1..600 Sec 30 
P 37 Type regeling condensors 

1=Zone fan snelheidsregeling 
2=PI-Fan regeling 

1..1 - 1 

P 38 P-band condensor 0-10V 0.1..50.0 Bar 8.0 
P 39 I-tijd condensor 0-10V 0..9999 Sec 0 
Temperatuursensoren 
P 40 Zuig temperatuurvoeler circuit 1 

(sensor-1) 
0=Afwezig 
1=Aanwezig, alleen uitlezen 
2=Aanwezig, uitlezen + alarmen 

0..2 - 0 

P 41 Zuig temperatuurvoeler circuit 2 
(sensor-1) 
0=Afwezig 
1=Aanwezig, alleen uitlezen 
2=Aanwezig, uitlezen + alarmen 

0..2 - 0 

P 42 Perstemperatuurvoeler circuit 1 
(sensor-2) 
0=Afwezig 
1=Aanwezig, alleen uitlezen 
2=Aanwezig, uitlezen + alarmen 

0..2 - 0 

P 43 Perstemperatuurvoeler circuit 2 
(sensor-2) 
0=Afwezig 
1=Aanwezig, alleen uitlezen 
2=Aanwezig, uitlezen + alarmen 

0..2 - 0 

P 44 Minimale zuigtemp.voeler alarm -40.0..100.0 °C -40.0 
P 45 Minimale zuigtemp.voeler storing -40.0..100.0 °C -40.0 
P 46 Maximale perstemp.voeler alarm -40.0..100.0 °C 100.0 
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Nummer Omschrijving Bereik Eenheid Waarde 

P 47 Maximale perstemp.voeler storing -40.0..100.0 °C 100.0 
P 50 Offset zuigtemp. voeler circuit 1 -10.0..10.0 K 0.0 
P 51 Offset zuigtemp. voeler circuit 2 -10.0..10.0 K 0.0 
P 52 Offset perstemp. voeler circuit 1 -10.0..10.0 K 0.0 
P 53 Offset perstemp. voeler circuit 2 -10.0..10.0 K 0.0 
P 54 Buitensensor 

0=Afwezig 
1=Aanwezig t.b.v. Delta T regeling 

0..1 - 0 

P 55 Offset buitentemperatuurvoeler -10.0..10.0 - 0.0 
Compressors algemeen 
P 60 Afpompdruk waarde -0.1..50.0 Bar 1.0 
P 61 Afpompdruk actief 0=nee,1=ja - 0 
P 62 Niveauingang geeft fataal alarm 0=nee,1=ja - 0 
P 63 Vrijgavedruk voor economizer -0.1..50.0 Bar 2.3 
P 64 Differentie economizer 0.1..0.5 Bar 0.3 
P 65 Aftoer percentage bij start volgende 

compressor 
0.0..100.0 % 20.0 

P 66 Vloeistof niveau vertraging  0..999 Sec 0 
Condensor druk bij lage temperaturen 
P 70 Temperatuur waaronder condensor 

beperking actief wordt 
-40.0..100.0 °C -40.0 

P 71 Maximale toegestane drukverhoging 0.0..50.0 Bar 3.0 
P 72 Minimale tijdsduur maximale 

drukverhoging 
0..6000 Sec 10 

Druksensoren 
P 80 Zuigdruk-1 behorende bij 4.0 mA -1.0..50.0 Bar 0.0 
P 81 Zuigdruk-1 behorende bij 20.0 mA -1.0..50.0 Bar 25.0 
P 82 Offset druksensor zuigdruk-1 -10.0..10.0 Bar 0.0 
P 83 Zuigdruk-2 behorende bij 4.0 mA -1.0..50.0 Bar 0.0 
P 84 Zuigdruk-2 behorende bij 20.0 mA -1.0..50.0 Bar 25.0 
P 85 Offset druksensor zuigdruk-2 -10.0..10.0 Bar 0.0 
P 86 Uitlezing druksensor in 0.01 Bar 0=nee,1=ja - 0 
P 90 Persdruk-1 behorende bij 4.0 mA -1.0..50.0 Bar 0.0 
P 91 Persdruk-1 behorende bij 20.0 mA -1.0..50.0 Bar 25.0 
P 92 Offset druksensor persdruk-1 -10.0..10.0 Bar 0.0 
P 93 Persdruk-2 behorende bij 4.0 mA -1.0..50.0 Bar 0.0 
P 94 Persdruk-2 behorende bij 20.0 mA -1.0..50.0 Bar 25.0 
P 95 Offset druksensor persdruk-2 -10.0..10.0 Bar 0.0 
P 96 Regeldruk behorende bij 4.0mA -1.0..100.0 bar 0.0 
P 97 Regeldruk behorende bij 20.0mA -1.0..100.0 Bar 50.0 
P 98 Offset regeldruksensor -10.0..10.0 Bar 0.0 
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Koelmiddel 
P 100 Koelmiddeltype regeldruksensor 

0=Onbekend 
1=R22 
2=R134A 
3=R290 
4=R404A 
5=R407A 
6=R407C 
7=R407F 
8=R410A 
9=R422D 
10=R507 
11=R717 
12=R744 
13=R1234ZE 
14=Zelf gedefinieerd 

0..14 - 0 

P 101 Koelmiddel  Zie P100 - 0 
P 102 Superheat detectie actief 0=nee,1=ja - 0 
P 103 Superheat waarschuwing 0.0..50.0 K 8.0 
P 104 Superheat storing 0.0..50.0 K 7.0 
Temperatuur afhankelijke condensorregeling 
P 105 Buitentemp. Regeling actief 0=nee,1=ja - 0 
P 106 Delta T condensor met buiten temp. 1.0..15.0 K 10.0 
P 107 Maximum druk setpoint condensor 0.0..50.0 Bar 50.0 
Drukbewaking 
P 110 Minimum drukalarm zuigkant -1.0..50.0 Bar 0.5 
P 111 Minimum drukalarm zuigkant 

vertraging 
0..999 sec 10 

P 112 Minimum druk storing zuigkant (deze 
is niet vertraagd en de compressoren 
worden geblokkeerd) 

-1.0..50.0 Bar 0.0 

P 115 Maximum drukalarm perskant -1.0..50.0 Bar 18.0 
P 116 Maximum drukalarm perskant 

vertraging 
0..999 Sec 10 

P 117 Maximum drukstoring perskant  
(deze is niet vertraagd en de 
compressoren worden geblokkeerd) 
 

-1.0..50.0 Bar 20.0 

Oliebewaking 
P 120 Olie terugwin pomp tijd 0..999 Min 5 
P 121 Olie terugwin interval tijd 0..200 Uur 24 
P 122 Olie druk waarde bij 4mA -1.0..100.0 Bar 0 
P 123 Olie druk waarde bij 20mA -1.0..100.0 Bar 50.0 
Circuit 2 
P 201 P-band compressorstap regeling 

circuit 2 
0.1..50.0 Bar 8.0 

P 202 P-band compressor circuit 2 0.1..50.0 Bar 10.0 
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frequentieregelaar 
P 203 I-tijd compressor frequentieregelaar 

circuit 2 
 

0..9999 sec 0 

Vat instellingen 
P 500 Afpomp druk vat P10..P11 Bar 11.00 
P 501 Setpoint compressor koel P10..P11 Bar 28.00 
P 502 Setpoint compressor bewaren P10..P11 Bar 28.00 
P 503 Bewaren actief 0=nee, 1=ja - 0 
P 504 Frequentie regelaar afpompsnelheid 0..100 % 100 
P 510 Rem zone compressor 0.1..50.0 Bar 8.0 
P 511 Vrijgave frequentieregelaar wanneer 

compressor nog niet in vollast 
0=nee 

1=ja 
- 0 

P 512 Vrijgave frequentieregelaar wanneer 
nog niet alle draaiende compressoren 
vollast 

0=nee 
1=ja 

- 0 

Parameters temper vat regeling 
P 520 Offset regeltemperatuurvoeler -10.0..10.0 K 0.0 
P 521 Setpoint regeltemperatuur -20.0..30.0 °C 6.0 
P 522 PI uitsturing waarboven extra 

compressor capaciteit wordt 
bijgeschakeld (100 - P) 

0..100 % 10 

P 523 PI uitsturing waarboven extra 
compressor capaciteit wordt 
afgeschakeld 

0..100 % 10 

Gebruikersinstellingen 
P 800 Gebruiker kan fouten resetten 0=nee,1=ja - 0 
Parameters software/serienummer etc. 
P 991 Software versienummer - - - 
P 992 Serienummer - Jaar/wk - 
P 993 Productiedatum - - - 
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4 Uitleg van de parameters 
 

4.1 Compressor gedeelte  
P 10 & P 11 Het bereik waartussen het setpoint van de zuigdruk vanaf het front instelbaar is 
P 12 De proportionele band. Deze ligt symmetrisch om het setpoint. Als de druk zich 

binnen deze band bevindt, zullen er geen compressorstappen op- of afgeschakeld 
worden. 

P 13 Inschakelvertraging van de volgende compressor. Deze tijd wordt altijd gewacht 
voordat een nieuwe compressor wordt bij geschakeld. Als de lopende wachttijd P15 
groter is dan P13 wordt de lopende wachttijd afgewacht. 

P 14 Inschakelvertraging van de volgende stap. Deze tijd wordt altijd gewacht voordat een 
nieuwe stap wordt bij geschakeld. Als de lopende wachttijd P15 groter is dan P13 
wordt de lopende wachttijd afgewacht. 

P 15 Opschakeltijd tussen de stappen/compressoren. Deze tijd begint te lopen zodra een 
compressor/stap inschakelt. Let op! Dit is geen inschakelvertraging.  V.b. 
opschakeltijd is 2 minuten. Compressor 1 komt in en de druk blijft constant. De timer 
begint nu te lopen. Als nu na 2 minuten de druk begint te stijgen, zal compressor 2 
direct inkomen. Als de druk echter binnen de eerste 2 minuten stijgt, zal eerst de 
timer afgelopen moeten zijn voordat de volgende compressor in kan komen. 

P 16 Afschakeltijd tussen de compressoren. Werking komt overeen met P15. 
P 17 Bij dit type regeling worden de compressoren zodanig geschakeld dat altijd een zo 

laag mogelijke capaciteit ingeschakeld is. Indien meerdere capaciteitscombinaties 
tot hetzelfde vermogen leiden zal eerst degene worden gestart die het eerste mag 
starten. Als dit ook gelijk is wordt degene gestart met de minste draaiuren. 

P 18 Om ongewenst schakelen van de compressors te voorkomen, kunnen er restricties 
toegekend worden. Wordt er bij de parameter 0 ingevuld, dan zijn er geen restricties. 
Staat deze parameter op 1, dan zal een compressor die eenmaal draait, blijven 
draaien. V.b. Compressor 1 is een 33/66/100 compressor en de tweede compressor 
is een 50/100 compressor. Van beide compressors is de capaciteit gelijk. Nu zal 
eerst compressor 1 aangaan op 33%. Bij het stijgen van de zuigdruk, zal er zonder 
restricties compressor 1 uit gaan en compressor 2 starten op 50%. Staat deze 
parameter echter op 1, dan zal compressor 1 aanblijven en doorschakelen naar 
66/100% voordat compressor 2 inschakelt. 
Staat deze parameter op 2, dan werkt de regeling min of meer hetzelfde als wanneer 
deze op 1 staat maar met dit verschil dat er nu ook geen capaciteiten afgeschakeld 
worden.  
Uiteraard wordt er wel terug geschakeld als de druk onder de P-band komt. 

P 19 Wanneer er opgeschakeld moet worden, wordt altijd een trap gekozen die minimaal 
zoveel kW capaciteitswinst oplevert. Combinaties die minder opleveren worden 
overgeslagen. Dit is gedaan om onnodig afstappen van compressoren te voorkomen. 

P 20 Om te voorkomen dat een compressor na het afschakelen te snel weer inschakelt, 
kan hier een tijd ingesteld worden hoelang de compressor uit moet zijn geweest 
alvorens deze weer in mag schakelen. 
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P 21 Door middel van kleplichting, kunnen compressoren onbelast aanlopen. Bij deze 
parameter kan ingesteld worden hoelang de kleppen gelicht moeten worden.  

P 22 Hier kan een tijd ingesteld worden hoelang de compressor minimaal moet blijven 
draaien voordat deze weer uit mag schakelen. 

P 23 Als de zuigdruk hoger wordt dan deze waarde, zal de eerste compressor direct in 
komen. De minimale uit tijd (P20) wordt wel in acht genomen. 

P 24 Als de zuigdruk lager wordt dan deze waarde, wordt de minimale aan tijd vergeten en 
kan gelijk worden begonnen met afschakelen. 

P 25 Indien een frequentie geregelde compressor wordt gebruikt en er is gekozen voor 
een PI 0-10V uitgang dan wordt hier de bijbehorende P-band ingesteld. Dit is de 
afstand tot het setpoint waarbij de compressor 100% moet draaien.  
 
In het geval van een Bitzer traploze schuifregeling is dit de tweede dode zone 
waarbinnen de schuif op dezelfde positie blijft staan. Deze band ligt symmetrisch 
rond het setpoint en is kleiner dan (ligt binnen) de P-band  van P 12. Wanneer de 
druk boven deze band komt zal er meer capaciteit worden geleverd en wanneer de 
druk onder deze band komt zal er minder capaciteit worden geleverd. 

P 26 De bij P 25 behorende I-tijd. 
 
Deze parameter wordt niet gebruikt bij Bitzer traploze schuifregeling. 

P 27 Wanneer het maximaal aantal starts per uur wordt overschreden zal de compressor 
niet meer starten totdat de starttijd van de vroegste start meer dan een uur geleden 
is. 

P 28 & P 29 Dit is de tijd tussen twee pulsen tijdens het verhogen of verlagen van de capaciteit bij 
Bitzer traploze schuifregeling. De pulsduur is altijd 0,5s. 

  

4.2 Condensor gedeelte  
P 30 & P 31 Het bereik waartussen het setpoint van de persdruk vanaf het front instelbaar is. 
P 32 De proportionele band. Deze ligt symmetrisch om het setpoint. Als de druk zich 

binnen deze band bevindt, zullen er geen ventilatoren op- of afgeschakeld worden. 
P 33 Minimale uitsturing van de analoge uitgang. Wanneer de condensor fan moet draaien 

doet deze altijd minimaal dit percentage. 
P 34 Versterkingsfactor analoge fan regeling. 1 .. 100%. 100% is de volledige snelheid en 

1% is de langzaamste regeling. 
P 35 Opschakeltijd tussen de ventilatoren. Deze tijd begint te lopen zodra een ventilator 

inschakelt. Let op! Dit is geen inschakelvertraging.  V.b. opschakeltijd is 2 minuten. 
Ventilator 1 komt in en de druk blijft constant. De timer begint nu te lopen. Als nu na 
2 minuten de druk begint te stijgen, zal ventilator 2 direct inkomen. Als de druk 
echter binnen de eerste 2 minuten stijgt, zal eerst de timer afgelopen moeten zijn 
voordat de volgende ventilator in kan komen. 

P 36 Afschakeltijd tussen de ventilatoren. Werking komt overeen met P35. 
P 37 De ventilatoren worden op een vaste volgorde op- en afgeschakeld. Wanneer hier 

type 2 wordt gekozen wordt de 0-10V PI geregeld i.p.v. adaptief. Elke fan kan dan zijn 
eigen 0-10V signaal hebben. 1 voor 1 worden de fans naar 100% geregeld. 

P 38 P-Band PI condensor fan regeling. 
P 39 I-tijd PI condensor fan regeling 
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4.3 Temperatuurvoelers 
P 40 & P 41,  
P 42 & P 43 

Bij deze parameters kan ingesteld worden of er al dan niet temperatuurvoelers 
aangesloten zijn en wat de functies van deze sensors moeten zijn. 

P 44 Minimum alarm temperatuur voor de temperatuurvoeler aan de zuigzijde. 
P 45 Minimum alarm temperatuur voor de temperatuurvoeler aan de zuigzijde waarbij 

alles afgeschakeld wordt. 
P 46 Maximum alarm temperatuur voor de temperatuurvoeler aan de perszijde. 
P 47 Maximum alarm temperatuur voor de temperatuurvoeler aan de perszijde waarbij 

alles afgeschakeld wordt. 
P 50 & P 51, 
P 52 & P 53 

Met behulp van deze parameters kunnen de temperatuurvoelers geijkt worden. Geeft 
een voeler 0,5̊C teveel aan, dan moet deze parameter op -0,5 gezet worden om een 
correcte aanwijzing te krijgen. 

P 54 Functie van de buiten temperatuursensor 
P 55 Met behulp van deze parameter kan de buitentemperatuurvoeler geijkt worden. Geeft 

een voeler 0,5̊C teveel aan, dan moet deze parameter op -0,5 gezet worden om een 
correcte aanwijzing te krijgen. 

 

4.4 Additionele instellingen  
P 60 Parameter voor het instellen van de afpompdruk 
P 61 Keuze om de afpompdruk al dan niet actief te maken. 
P 62 Er kan een keuze gemaakt worden of een te laag vloeistof niveau al dan niet een 

fataal alarm moet zijn. Dit is het vloeistof niveau van het koelmiddel en niet het 
niveau van het vat. 

P 63 De druk waarbij de economizer vrijgegeven wordt. 
P 64 De verschildruk tussen het vrijgeven en weer blokkeren van de economizer. 
P 65 Aftoer percentage als een volgende compressor start. 
P 66 Alarm vertraging vloeistof niveau. De ingang moet langer dan deze tijd actief zijn 

voordat het alarm wordt gemeld. 

4.5 Koude start instellingen 
P 70 Buitentemperatuur waaronder koude start actief wordt. Tijdens een koude start zal 

er maximaal een (1) condensorventilator gaan draaien wanneer het perssetpoint 
bereikt wordt. 

P 71 Condensor druk verhoging tijdens koude start. Wanneer er een fan draait en de druk 
stijgt toch meer dan P71 dan worden weer meerdere ventilatoren toegestaan. 

P 72 Tijdsduur dat P71 overschreden mag zijn voordat een volgende ventilator wordt 
gestart. 

4.6 Druksensoren  
P 80,83,90, 
P 93,96 

Er kunnen druksensoren toegepast worden met diverse bereiken. Bij deze parameter 
wordt ingesteld welke druk hoort bij een uitgang van 4mA. 

P 81,84,91, 
P 94,97 

Het bereik van de sensor wordt met deze parameter ingesteld. 
Stel er wordt gebruik gemaakt van een druksensor van -1/+9 bar. Parameter 70 (80) 
moet dan worden ingesteld op -1 en parameter 71 (81) op 9 

P 82,85,92, 
P 95,98 

Met deze parameter kan een correctie van de druksensor worden ingegeven. 
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P 73 Door deze parameter op 1 te zetten, wordt de uitlezing van de zuigdruksensor 
weergegeven in 0.01 Bar i.p.v. 0.1 Bar. 

  
P100, P101 Keuze van het gebruikte koelmedium. Het is belangrijk om hier het juiste medium te 

kiezen omdat anders de berekende temperatuur niet klopt. Deze berekende 
temperatuur is op het display af te lezen en hij wordt gebruikt bij de super heat 
detectie. 

P 102 De super heat detectie kan aan of uit gezet worden. De super heat detectie wordt 
gebruikt om te voorkomen dat er vloeistof in de compressor komt. 

P 103 De super heat detectie kan eerst een waarschuwing geven voordat er daadwerkelijk 
een alarm volgt. Bij deze parameter wordt het verschil tussen de berekende en de 
gemeten temperatuur ingegeven waarbij de super heat waarschuwing actief wordt. 

P 104 De parameter voor het temperatuur verschil voor het super heat alarm. 
P 105 Het is mogelijk om het setpoint van de 

persdruk afhankelijk te maken van de 
buitentemperatuur. Het voordeel hiervan 
is, dat er op een zo laag mogelijke 
temperatuur gecondenseerd kan 
worden.  Dit uiteraard met inachtneming 
van de grenzen. Door middel van deze 
parameter kan de weersafhankelijke 
regeling actief gemaakt worden. Als 
deze parameter op 1 gezet wordt, moet 
een buitentemperatuursensor aanwezig 
zijn (P48)! Als de weersafhankelijke 
regeling actief is wordt het instelbare 
setpoint verkleind weergegeven. Het 
actieve dan setpoint wordt op normale 
grootte weergegeven.   

P 106 Met deze parameter kan ingesteld worden hoe groot het temperatuurverschil tussen 
de buitentemperatuur en het setpoint van de persdruk moet zijn. 

P 107 Om te voorkomen dat bij hoge temperaturen er een te hoge persdruk zou worden 
ingesteld, kan er door middel van deze parameter, een maximale druk setpoint 
ingesteld worden. 

4.7 Druk alarmen  
P 110 De druk waarbij er een minimum alarm wordt gegeven voor de zuigkant. 
P 111 Tijdvertraging voordat het alarm wordt doorgemeld. 
P 112 Minimum druk waarbij de compressoren worden geblokkeerd. 
P 115 De druk waarbij er een maximum alarm wordt gegeven voor de perskant. 
P 116 Tijdvertraging voordat het alarm wordt doorgemeld. 
P 117 Maximum druk waarbij de compressoren en de ventilatoren worden geblokkeerd. 

4.8 Compressor olie 
P 120 Tijdsduur dat de olieterugwinningspomp wordt bekrachtigd als het volsignaal wordt 

gemaakt, of wanneer het terugwininterval is afgelopen. 
P 121 Intervaltijd om de olieterugwinningspomp te activeren. 
P 122 Waarde oliedruksensor bij 4mA. De olie druk is het verschil tussen de zuigsensor en 
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de oliedruksensor. 
P 123 Waarde oliedruksensor bij 20mA 

4.9 Tweede circuit  
 Alle instelling zijn ook voor het tweede circuit van toepassing tenzij dit expliciet 

vermeld is. De onderstaande parameters gelden voor het tweede circuit. 
P 201 De proportionele band. Deze ligt symmetrisch om het setpoint. Als de druk zich 

binnen deze band bevindt, zullen er geen compressorstappen op- of afgeschakeld 
worden. 

P 202 Indien een frequentie geregelde compressor wordt gebruikt en er is gekozen voor 
een PI 0-10V uitgang dan wordt hier de bijbehorende P-band ingesteld. Dit is de 
afstand tot het setpoint waarbij de compressor 100% moet draaien.  

P 203 De bij P 202 behorende I-tijd. 

4.10 Vat instellingen  
P 500 Wanneer de koelvraag van de cellen wegvalt dan wordt het vat door gekoeld totdat 

deze druk bereikt is. 
P 501 Set point inkoelfase 
P 502 Set point bewaarfase 
P 503 Selectie actief setpoint 0 = P501 (default) of 1 = P502 
P 504 Snelheid waarmee het vat tot de afpompdruk wordt afgekoeld. 
P 510 Minimale zuigdruk begrenzing tijdens vatkoeling. In deze zone wordt de maximale 

toegestane koelcapaciteit afgebouwd van 100% naar nul. 
P 511 Wanneer deze parameter 1 is de frequentie regeling van de compressor altijd actief 

als deze draait. Als de waarde nul is moeten eerst alle compressor trappen actief 
zijn. De uitsturing blijft 0 volt gedurende deze tijd om de stappen zo snel mogelijk 
actief te krijgen. 

P 512 Wanneer deze parameter 1 is de frequentie regeling van de compressor altijd actief 
als deze draait. Als de waarde nul is moeten eerst alle compressor trappen van alle 
gestarte compressoren actief zijn. De uitsturing blijft 0 volt gedurende deze tijd om 
de stappen zo snel mogelijk actief te krijgen. 

4.11 Temper/glycol vat instellingen  
P 520 Met behulp van deze parameter kan de regeltemperatuurvoeler geijkt worden. 

Geeft een voeler 0,5̊C teveel aan, dan moet deze parameter op -0,5 gezet 
worden om een correcte aanwijzing te krijgen. 

P 521 Setpoint regeltemperatuur 
P 522 Om te voorkomen dat het tempervat te snel te warm wordt kan voordat de maximale 

capaciteit van de huidige trap wordt bereikt de volgende trap al worden gestart. 
P 523 Zie P522 alleen dan voor afschakelen. 

4.12 Productie gegevens  
P 991 De software versie van de interne software van de regelaar 
P 992 Het serienummer van de regelaar 
P 993 De productiedatum van de regelaar 
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5 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. 

 

Links

1

uP

Midden

3

2

Rechts

5

4
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Er kunnen maximaal acht compressoren worden gedefinieerd. Slechts één daarvan kan er één zijn 
met een continu variabele capaciteit zoals een frequentie regelaar of  traploze schuifregeling. Deze 
compressoren zullen altijd als eerste worden gestart en als laatste gestopt. 
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6 Alarmen 
 

De volgende alarmmeldingen kunnen in het SUCTION-display verschijnen: 

E1 Druksensor zuigen defect Actie: Alles uit 
E3 Temperatuursensor zuigen defect Actie: Geen (geen regel functie) 
E10 Lage druk alarm Actie: Geen 
E20 Lage druk storing Actie: Alles uit 
E30 Externe lage druk storing Actie: Alles uit 
E40 Lage temperatuur alarm Actie: Geen 
E50 Lage temperatuur storing Actie: Alles uit 
E60  Oliedruk storing Actie: Betreffende compressor 

uit 
E70  Vloeistofnivo melding Actie: Geen 
E80  Maximum aantal regelstappen overschreden Actie: Regelt de druk tot en met 

stap 1000 
T90 Super heat waarschuwing   
E90 Super heat alarm   
 

En de volgende alarmmeldingen kunnen in het DISCHARGE-display verschijnen: 

E2 Druksensor persen defect Actie:  Alles uit 
E4 Temperatuursensor persen defect Actie:  Geen (geen regel functie) 
E11 Hoge druk alarm Actie:  Geen 
E21 Hoge druk storing Actie:  Alles uit 
E31 Externe hoge druk storing Actie:  Alles uit 
E41 Hoge temperatuur alarm Actie:  Geen 
E51 Hoge temperatuur storing Actie:  Alles uit 
 

Bij het optreden van een alarm komt de desbetreffende alarm-tekst in het alarmscherm. De zuig of 
pers zijde van het scherm wordt rood en er verschijnt een uitroepteken boven in het scherm. Door 
op het uitroepteken te drukken of in het rode scherm wordt het alarmvenster zichtbaar. Als de 
gebruiker is ingelogd is er dan ook een bevestig  knop zichtbaar om de fouten te bevestigen. Fouten 
moet opgeheven zijn en bevestigd voordat regelaar weer in bedrijf gaat. 

Verder is er de mogelijkheid om een relais toe te wijzen als algemeen alarm relais, deze is normaal 
op en valt af bij alarm. 
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7 Functie verloop 
 

7.1 Werking Pband aan de zuigdruk zijde (Compressor-kant) 

7.2 Overzicht functieverloop voor 4-compressoren t.a.v. het op- en afschakelen van 
compressors  
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7.3 Overzicht functieverloop voor compressor met 5-cilinders  

 

7.4 Werking compressor regeling met ongelijke stappen  
Er kunnen maximaal 1000 regelstappen gemaakt worden. Wanneer het aantal stappen wordt 
overschreden verschijnt de foutmelding ‘E 80'. De regelaar regelt dan wel met de tot dan toe 
berekende stappen. Ook is het mogelijk om compressoren met kleplichting te gebruiken. Het aantal 
stappen is als volgt te berekenen: aantal stappen compr1 * aantal stappen compr2 .... etc. 

Voorbeeld-1: 
  

Compr 1: 3 cilinder (0-33-66-100% = 4 stappen) b.v. 1KW 

 Compr 2: 2 cilinder (0-50-100% = 3 stappen) b.v. 2KW 
 geeft 4 * 3 = 12 stappen. 
 

Voorbeeld-2:
   

Compr 1: 2 cilinder (0-50-100% = 3 stappen) 

 Compr 2,3,4,5: (0-100% = 2 stappen) 
 geeft 3 * 2 * 2 *  2 * 2 = 48 stappen 
 



 

 
MC3-SC Step Contro l Cascade DC  Documentnr.: 200529  versie 1.0 

         

Pagina 35 van 44 

Stap Compressor-1,  

6-cilinder uitv.1kW 

Compressor-2,  

4-cil.uitv. 2kW  

Totaal 

0-cil. 2-cil. 4-cil. 6-cil. kW 0-cil. 2-cil. 4-cil. kW kW % 

0% 33% 66% 100% 0% 50% 100% 

1 x    0 x   0 0 0 

2  x   0,33 x   0 0,33 11 

3   x  0,66 x   0 0,66 22 

4    x 1 x   0 1 33 

5 x    0  x  1 1 33 

6  x   0,33  x  1 1,33 44 

7   x  0,66  x  1 1,66 55 

8    x 1  x  1 2 66 

9 x    0   x 2 2 66 

10  x   0,33   x 2 2,33 77 

11   x  0,66   x 2 2,66 88 

12    x 1   x 2 3 100 

Voorbeeld-1 overzicht van de regelstappen met het koel vermogen in percentages  ( x=actief)  

 

Inschakelen compressoren: 

Wanneer twee of meer stappen dezelfde capaciteit tot gevolg hebben, wordt als eerste de stap 
geselecteerd die de minste compressoren af moet schakelen. Zijn er dan nog gelijke stappen dan 
wordt de stap geselecteerd met de kortste inschakel vertraging. Als er dan nog gelijke stappen zijn 
dan wordt de stap met de minste draaiuren geselecteerd. Als dit nog steeds niet tot een eenduidige 
stap leidt dan wordt de eerste stap ingeschakeld. 

 

Afschakelen compressoren: 

Wanneer twee of meer stappen dezelfde capaciteit tot gevolg hebben, wordt als eerste de stap 
geselecteerd die de minste compressoren af moet schakelen. Zijn er dan nog gelijke stappen dan 
wordt de stap geselecteerd met de kortste uitschakel vertraging. Als er dan nog gelijke stappen zijn 
dan wordt de stap met de meeste draaiuren geselecteerd. Als dit nog steeds niet tot een 
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eenduidige stap leidt dan wordt de eerste stap ingeschakeld. Wanneer de minimale aan- en uit-
tijden langer zijn dan de op en afschakel tijden kan dit leiden tot een instabiel systeem. Wanneer de 
afschakeltijd is afgelopen, wordt er altijd afgeschakeld (mits de minimale aan-tijd verstreken is). 

 

Voorbeeld-3: Drie compressoren (1kW, 2kW, 4kW) draaien in de stand 1-1-0 (stap-4=3kW) 
Nu daalt de zuigdruk tot aan het afschakelpunt. De zuig druk is nog steeds te 
hoog dus de volgende stap is 0-0-1 (stap-5=4kW) 
Wanneer de compressoren 1 en 2 nog in hun minimale uit-tijd lopen, zal de 
regeling toch compressor 3 afschakelen. Het gevolg hiervan is dat alle 
compressoren uit zijn. 
Wanneer bij het afschakelen compressoren ingeschakeld moeten worden zullen 
deze altijd hun minimale aan-tijd blijven draaien. 

 

Stap Compressor-1 

aan/uit 1KW 

uitvoering 

Compressor-2 

aan/uit 2KW 

uitvoering 

Compressor-3 

aan/uit 4KW 

uitvoering 

Totaal 

x=aan KW x=aan KW x=aan KW KW % 

1  0  0  0 0 0 

2 x 1  0  0 1 14 

3  0 x 2  0 2 29 

4 x 1 x 2  0 3 43 

5  0  0 x 4 4 57 

6 x 1  0 x 4 5 71 

7  0 x 2 x 4 6 86 

8 x 1 x 2 x 4 7 100 

Voorbeeld-3 overzicht van de regelstappen met het koel vermogen in percentages (x=actief) 
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8 Overzicht uitvoeringen  
Typenumme
r 

Omschrijving In- en Uitgangen Pos.   Print 

907.100057 MC3-SC Step Control-3 Casc.   2x Druk mA (3L+VA) 
  5x Pt1000 (2L) 
  8x Analog uit [U/I] 
16x Dig.in  
24x Relais 
12x Iin mA (2L+VA/B) 
  3x Dig.in (Rth)  

0: uP   805.000057 
1: Aio  805.140176 
2: Do   805.000060 
3: Di    805.000061 
4: Do   805.000060 
5: Ai     805.140551 

    
    

9 Aanzichten 
Aanzicht MC3-SC  Touch-Screen 
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Aanzicht MC3-SC Step Control-3 (3v-blauwe behuizing) 

 

 

Aanzicht MC3-SC Step Control-2 (2v-blauwe behuizing) 
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10 Aansluitschema’s 
Positie 0:  805.000057  Processorprint 
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Positie 1:  805.140176  Analog in/out print (HW-config. 140176) 
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Positie 2(+4):  805.000060  Relais uit print 
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Positie 3:  805.000061  Digitaal-input print 
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Positie 5:  805.140551 Analog in print 
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11 Maatgegevens 
 

Maatvoering MC3-SC controller 

 

 

Maatvoering MC3-SC2 controller 
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