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Informatie 
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Copyright 
©2018 VDH Products BV. Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, 
mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van VDH Products BV.

Handelsmerken:
Microsoft, Windows, zijn geregistreerde handelsmerken. Alle andere merken en productnamen waarna 
gerefereerd word in deze handleiding zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de 
betreffende eigenaren.
Vrijwaring 
Deze handleiding geldt voor het moment van uitgifte. Er worden geen garanties gegeven voor de 
geldigheid van de inhoud van deze handleiding. VDH Products BV houdt zich het recht voor om deze 
handleiding zonder aankondiging te wijzigen. De software zoals beschreven in deze handleiding valt 
onder een licentie overeenkomst.



Pagina 3 van 24

PROBA 5 Compact Doc.nr: 181063 Versie: 1.0

Over deze handleiding
Deze gebruikershandleiding is bedoeld om de gebruiker te ondersteunen tijdens het gebruik van 
de installatie. Zie voor de details de betreffende data sheets en tekeningen. Raadpleeg altijd uw 
leverancier in geval van onderhoud en reparatie!

Gebruikte notaties 

Handleiding wijzigingsnotities 
Versie Datum Opmerkingen

1.0 08-11-2018 Eerste uitgave

 Referenties

Refereert naar andere 
documenten zoals tekeningen 

en beschrijvingen van 
componenten.

 Extra info

Achtergrond informatie. 

 Belangrijk

Belangrijke informatie waarvan 
wordt aangenomen dat dit 
bekend is bij gebruik van deze 
handleiding.
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Veiligheid

⇒ Deze preventie regels moeten bij de machine worden bewaard.

⇒ Om te voorkomen dat de plaatjes onleesbaar worden, wordt geadviseerd
  om hier kopieën van te maken. Alleen originele kleuren afdrukken geven 
  een duidelijk beeld.

⇒ Gebruik de installatie alleen zoals beschreven staat in deze handleiding. 
  Ieder ander gebruik kan leiden tot gevaarlijke situaties en/of 
  beschadiging van de installatie of producten.

⇒ Verwijder alle gereedschappen van de machine na ieder onderhoud.

 lees dit eerst!

Voordat de installatie in gebruik genomen wordt, moeten de instructies 
zoals die hieronder zijn vermeld, worden opgevolgd. De garantie vervalt als 
enige schade, storingen of gebreken veroorzaakt worden door het niet 
naleven van onderstaande punten. 
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1 Tab Overzicht
Deze tab een overzicht zien met alle geconfigureerde regelaars. Er kunnen maximaal 100 regelaars 
geconfigureerd worden.
Selecteer een cel om de details van deze cel in een nieuwe tab te tonen. Op deze wijze kunnen er 
meerder cellen geselecteerd worden wat zal leiden tot meerdere tabs. Dit met een maximum van vijf 
cellen. Als er een zesde cel geselecteerd wordt, zal de tab met eerste cel worden gesloten.

Fig. 1 Locatie overzicht

Tab lijst
  

Gebruik de tab ‘Lijst’ om een 
totaal overzicht te krijgen van 
alle cellen met de bijbehorende 
algemene meetwaarden. 

Zichtbaarheid
 huidige fase

Huidige fase is alleen zichtbaar 
als deze actief is. 

Achtergrondkleur wordt ook gebruikt voor de status:

Rijpen

Begassen Storing

Grijs
= niet actief

Geen 
communicatie

Selectie van 
een groep 
cellen

Status Eerste batchveld

Huidige regeltemperatuur

Regelsetpoint

Huidige status van een cel sectie:
verwarming
koeling
uit

Huidige fase van een cel:
ventilatie fase
begassingsfase
bevochtigingsfase

Deur 
dicht

Deur 
open
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2 Tab Regelaar
Elke cel wordt geregeld door een onafhankelijke regelaar. Via de tab ‘regelaar’ worden de juiste 
commando’s en setpoints naar de regelaar gestuurd.

Alle rijprogramma’s zijn gebaseerd op voorgedefinieerde programma templates. Indien nodig kan het 
programma tijdelijk worden aangepast zodat deze geschikt is voor de huidige batch. Iedere keer als 
er een programma gekozen wordt zal het standaard programma aangeroepen worden.
 
2.1 Cel overzicht
Het standaard aanzicht laat een compleet overzicht zien van de geselecteerde cel.

Cel, zie pagina 13
Fan, zie pagina 13
Verdamper, zie pagina 13
Deur, zie  pagina 14
Metingen, zie  pagina 14
Gemiddelde temp, zie pagina 14

Overige sensoren, zie pagina 14
Gascilinder, zie pagina 14
Celbediening, zie pagina 8
Reset alarm relais (Urgent & Niet Urgent) 
en bevestig de alarmen naar de regelaar
Batch informatie, zie  pagina 12
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Fig. 2 Regelaar - hoofdscherm

2.1.1 (De)activeer items

Het is mogelijk om sensoren en zones onafhankelijk van elkaar te (de)activeren in elke cel. 
Gedeactiveerde items worden grijs weergegeven.
1.  Selecteer item met rechter muisknop.
2.  Activeer of de-activeer ‘Ingeschakeld’. 
  

Fig. 3 (De)activeer items

geactiveerd gedeactiveerd
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2.1.2 Cel regeling

Groene led geeft aan of een item geactiveerd is. 

Fig. 4 Overzicht cel regeling

2.1.2.1 Regelmode - Hold
Selecteer ‘Hold’ om een temperatuur- en vochtregeling te starten met vaste ventilatietijden en 
interval. Het is mogelijk om de ventilatie en verwarming handmatig uit te schakelen.

Fig. 5 Hold instellingen

Regel 
  mode

Hold: zie pagina 8
Rijpen: zie pagina 9
Standby: zie pagina 10
Stop: zie pagina 10 De begassing, ventilatie en verwarming kunnen 

handmatig uitgezet worden.  
Dit hangt af van de status van de cel.
Door middel van de groene punt wordt aangegeven 
of de mode actief is.

Hold mode; Handmatige regeling voor ventilatie, vocht- en 
temperatuurregeling. De ventilatie en verwarming kunnen 
handmatig uitgezet worden.

Rijp mode; Er wordt gerijpt volgens een rijpprogramma. De 
begassing, ventilatie en verwarming kunnen handmatig 
uitgezet worden.

Standby mode; Handmatige regeling voor begassing, ventilatie, 
vocht- en  temperatuurregeling.  
De begassing, ventilatie en verwarming kunnen handmatig 
uitgezet worden.

Stop mode; Het rijpen wordt gestopt.

Sla de uitgestelde start over begin direct met rijpprogramma.

Voortgang van het rijpprogramma

Ventilatie intervaltijd

Relatieve vochtigheidssetpoint Temperatuur setpoint

Ventilatie pulstijd

Negeer de wijzigingen

Start hold mode

Setpoint fan speed
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2.1.2.2 Regelmode - Rijpen
Selecteer ‘Rijpen’ om een automatische rijpprogramma te starten.  
Een nieuw venster zal worden geopend:

Fig. 6 Rijpprogramma

Selecteer nu eerst het gewenste programma en pas deze eventueel aan.

Als het programmavenster wordt gesloten door op OK te klikken, wordt de rijpmode actief. 
De ventilatie, verwarming en/of begassing kunnen handmatig uitgeschakeld worden met de daarvoor 
bestemde knoppen in het cel overzicht. Zie hiervoor “§2.1.2 Cel regeling” op pagina 8

Eerst
 batchinformatie

  invoeren

Het belangrijk om eerst de 
batchinformatie in te voeren 
voordat een programma gestart 
wordt.
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2.1.2.3 Regelmode - Standby
Selecteer ‘Standby’ om handmatig te rijpen. Temperatuur, vocht, ventilatie en begassing moeten 
handmatig ingesteld en aangepast worden.

Fig. 7 Standby parameters

2.1.2.4 Regelmode - Stop

Selecteer ‘Stop’ om de huidige mode te stoppen. Na het stoppen kan er een andere mode gestart 
worden.

Fig. 8 Stop mode

Ventilatie 
intervaltijdBegassingstijd

Relatieve vochtigheidssetpoint

Temperatuur setpoint

Ventilatie pulstijdGasconcentratie

Wijzigingen negeren
Start standby mode

Niet stoppen
Stop de huidige mode

Ventilatorsnelheid
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2.1.2.5 Handmatige ventilatie
Selecteer ‘Stop’ om de huidige mode te stoppen. Na het stoppen kan er een
handmatige ventilatie gestart worden. Deze ventilatie zal maar eenmalige gestart worden. Dit kan 
bijvoorbeeld gebruikt worden om er zeker van te zijn dat het veilig is in de rijpkamer. 
Afhankelijk van de parameter instellingen, kan een begassingsperiode gestopt worden als de 
handmatige ventilatie uitgevoerd wordt.
Indien er gas in de rijpkamer aanwezig is, zal de gasknop uitgezet moeten worden voordat de 
ventilatie plaats kan vinden. Tevens moet er bevestigd worden dat het zeker is dat er belucht moet 
worden. Dit is om te voorkomen dat er onnodig gas verloren gaat.

Fig. 9 Gas uitzetten

Fig. 10 Start handmatige ventilatie

                  

Fig. 11 Start handmatige ventilatie met gas in de rijpkamer

Gas uitzetten
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Alle rijpprocessen worden gelogd met een uniek batch-identificatienummer.

Voor het starten van een rijping kan er handmatig batchinformatie ingevoerd worden.

Fig. 12 Batch instellingen

2.1.3 Batch instellingen

Eerst 
batchinformatie 

  invoeren

Het is belangrijk om eerst de 
batchinformatie in te voeren 
voordat een programma gestart 
wordt. 

Batch 
  voorkeuren

De standaard naam hangt 
af van de instellingen zoals 
geconfigureerd in de tab 
‘Configuratie - batches’.  
Zie de VASP handleiding voor het 
configureren van de batches. 

Er wordt geen informatie getoond omdat er 
geen batch is gestart.
Selecteer ‘Nieuw’ om batch details in te 
voeren.

Batch details worden weergegeven. 
Rijpen is nu mogelijk (Hold - Rijpen - Standby) 

Standaard wordt de batchinformatie aan de 
geselecteerde cel gekoppeld. Het is mogelijk 
om de batch te verplaatsen naar een andere 
cel. Hierdoor kan de rijping vervolgd worden in 
een andere cel.

Selecteer een andere beschikbare cel.

Vul hier de batchgegevens in. 
(Inhoud hangt af van de instellingen)

Negeer de wijzigingen en sluit het venster.

Negeer de wijzigingen en sluit het scherm.

Accepteer nieuwe batch gegevens.

Verplaats de batch informatie 
naar een andere cel. De batch 
informatie wordt gewist voor de 
huidige cel.
Open de andere cel om de 
batchinformatie te bekijken.

Stop de huidige batch. 
Batch velden worden geleegd.

Wijzig de huidige batch.
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2.1.4 Gebruikte weergaves en symbolen

 De grafische presentatie hangt af van de huidige situatie. 

2.1.4.1 Cel

Fig. 13 Cel status

 

2.1.4.2 Fan

Fig. 14 Fan status

2.1.4.3 Verdamper

Fig. 15 Verdamper status

(De)activeer 
 sensors

Gebruik de rechter muisknop om 
voelers te deactiveren.
Ge-deactiveerde items worden 
grijs weergegeven.

geactiveerd gedeactiveerd 

Begassing actief

Bevochtiging actief Ventilatie actief

Fan uit Fan aan

Verdamper - koelen

Verdamper - uit

Verdamper - verwarmen
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2.1.4.4 Deur

Fig. 16 Deur status

2.1.4.5 Gascilinder

Fig. 17 Gascilinder

2.1.4.6 Metingen

2.1.4.6.1 Algemene metingen

Fig. 18 Gemiddelde regeltemperatuur en setpoint

Dit is de huidige gemiddelde regeltemperatuur en setpoint. Gedurende een automatisch rijping zal dit 
setpoint gewijzigd worden in de door het programma ingevoerde waarde.
Het blijft echter mogelijk om handmatig het setpoint aan te passen. Dit nieuwe setpoint blijft geldig 
tot de eerst volgende setpoint wijziging van het programma.
Klik met de linker muisknop op de waarde en voer het nieuwe setpoint in.

Fig. 19 Tijdelijke setpoint wijziging

Storing
Gesloten en vergrendeld
Gesloten en ontgrendeld
Open

Storing (leeg)
Geen storing

Gemeten gemiddelde regeltemperatuur

Setpointwaarde
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2.1.4.6.2 Specifieke metingen

Product regel sensor

Sensor nummer

Grafische presentatie

Gemeten waarde

Lucht regel sensor

Lucht info sensor

Lucht bewaak sensor

Product info sensor

Fig. 20 Status individuele sensoren

Om de gewenste producttemperatuur te verkrijgen, is het mogelijk dat de luchttemperatuur extreme 
waarden bereikt. Om dit te voorkomen kan er een minimale- en maximale luchttemperatuur 
ingegeven wordt. Deze begrenzing wordt ingegeven bij de luchttemperatuur bewaakvoeler.

Klik met de linker muisknop op deze sensor om de limieten aan te passen.

Fig. 21 Wijzig de limieten voor de luchttemperatuur

-

(De)activeer 
 sensors

Gebruik de rechter muisknop 
om voelers te de-activeren. Ge-
deactiveerde items worden grijs 
weergegeven.

geactiveerd gedeactiveerd 
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3 Bediening d.m.v. een touchscreen.

De Proba 5 Compact kan volledig ingesteld en bediend worden door middel van een touchscreen. 
Het touchscreen wordt op hetzelfde VASP netwerk aangesloten als de Proba 5 Compact. Voordat het 
touchscreen met de Proba kan communiceren, moet deze ingesteld worden. 

3.1 Instellen van de IP adressen

Als het touchscreen onder spanning gezet wordt, zal eerst het Proba bedienscherm worden getoond. 
Na verloop van tijd zal er een melding op het scherm komen dat er geen communicatie is.

Fig. 22 Bedienpaneel - Geen communicatie

Druk nu 10 seconden op ‘No communication’ en vervolgens op ‘Close’.
Nu verschijnt het scherm waar de IP adressen ingesteld kunnen worden.

Fig. 23 Bedienpaneel - Instellen IP adressen

Door op de cijfers te drukken kunnen de IP adressen ingesteld worden. 
Het IP adres voor het bedienpaneel wordt ingesteld bij ‘Panel address’ en het IP adres van de Proba 
waarmee hij moet communiceren, wordt ingesteld bij ‘MC3 address’.
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Voor een goede werking van de Proba en de registratie, is het belangrijk dat de interne klokken goed 
lopen. Om de klok in te stellen druk je op het  symbool. Nu zal het volgende scherm getoond 
worden:

Fig. 24 Bedienpaneel - Instellen klokken

De tijd en de datum kunnen nu ingesteld worden. Door middel van de >> en << kan de klok van de 
Proba (MC3- Controller) en die van het Touchscreen gesynchroniseerd worden. Bepalend hiervoor 
is wie van de twee de juiste tijd en datum aangeeft. Loopt geen van beide klokken goed, dan kan de 
tijd en datum aangepast worden door op de betreffende velden te drukken en vervolgens de juiste 
gegevens in te voeren. 
Als alles correct is ingesteld, moet er op ‘Toepassen’ gedrukt worden om de instellingen te activeren.
Druk op ∑ om terug te keren naar het hoofdscherm.

3.2 Het hoofdscherm

Het hoofdscherm geeft de status van de Proba weer. 
Behalve de gemiddelde regeltemperatuur worden ook de statussen van de uitgangen weergegeven. 
Vanuit het hoofdscherm kan er naar subschermen gesprongen worden waar extra informatie is op te 
vragen en waar enkele parameters in te stellen zijn.

3.2.1 Aanmelden

Alvorens er instellingen aangepast kunnen worden, moet er eerst een code ingegeven worden. Om 
deze code in te geven, druk je op het zwarte, gesloten, slotje. Als de juiste code ingegeven is,zal het 
slotje veranderen in een geopend blauw slotje.

Niet aangemeld Aangemeld

Fig. 25 Bedienpaneel - Aanmelden
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3.2.2 Onderdelen van het hoofdscherm
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Fig. 26 Bedienpaneel - Hoofdscherm

Aangemeld, zie pagina 17 Ventilator actief ja/nee

Netwerk instellingen, zie 
pagina 16

Beluchten actief ja/nee

Naam van de Proba
Zie de installatiehandleiding

Bevochtigen actief ja/nee

Bekijken temp. voelers Ontvochtigen actief ja/nee

Bekijken overige sensoren Deurslot actief ja/nee

Instellingen programma Gemiddelde regeltemp.

Instellingen parameters Status

Terug naar hoofdscherm Beluchten mogelijk ja/nee

Koelen actief ja/nee Verwarmen mogelijk ja/nee

Verwarmen actief ja/nee Begassen mogelijk ja/nee

Begassen actief ja/nee

Bij de statussen van de uitgangen, is aan de kleur van het symbool te zien, of deze al dan niet actief is. 
Een grijs symbool betekend dat de betreffende uitgang niet actief is, een gekleurd symbool betekend 
dat de uitgang actief is.
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3.2.3 Uitlezen temperatuurvoelers

Om de waarden van de individuele temperatuursensoren uit te lezen, moet er op het volgende 
symbool gedrukt worden. 

Fig. 27 Bedienpaneel - Uitlezen temperatuursensoren

Naast de gemeten waarden, wordt er in dit scherm ook aangegeven wat voor soort  sensoren er zijn 
geconfigureerd. 
De sensoren kunnen per stuk in- en uitgeschakeld worden door middel van de knop naast de 
gemeten waarde.
Door op de         te drukken, wordt er teruggesprongen naar het hoofdscherm.

3.2.4 Uitlezen overige sensoren

Het vorige scherm toont het overzicht van de temperatuursensoren.
Door op         te drukken, worden de overige sensoren getoond. Dit zijn bijvoorbeeld de gassensor, de 
vochtsensor of de CO2 sensor.

Fig. 28 Bedienpaneel - Uitlezen overige sensoren

Ook in dit scherm kunnen de sensoren in- en uitgeschakeld worden door middel van de knoppen 
naast de gemeten waarden.
Door op de         te drukken, wordt er teruggesprongen naar het hoofdscherm.
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3.2.5 Instellingen programma

De setpoints van een lopend programma kunnen aangepast worden door op de

 knop te drukken. 
Dit scherm wordt ook gebruikt om een lopend programma te stoppen en/of om een Hold of Standby 
mode te starten.
Rijpprogramma’s kunnen alleen via VASP gestart worden.

Fig. 29 Bedienpaneel - Instellingen programma

Door op een setpointwaarde te drukken, kan deze aangepast worden.

Fig. 30 Bedienpaneel - Setpoint aanpassen

Fig. 31 Bedienpaneel - Stoppen programma

Fig. 32 Bedienpaneel - Starten Hold en Standby
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3.2.6 Bedienpaneel - Parameter instellingen

Bepaalde parameters van de Proba 5 Compact kunnen vanaf het bedienpaneel ingesteld worden. 
Het instellen van de parameters die niet door middel van het bedienpaneel ingesteld kunnen worden, 
kunnen op de webpagina van de Proba ingesteld worden en ze kunnen met behulp van VASP ingesteld 
worden.
Om de parameters in te stellen moet er op de parameter toets  gedrukt worden.

Fig. 33 Bedienpaneel - Parameter instellingen

Door middel van de pijltoetsen kan er door de parameters gelopen worden. Om rechtstreeks naar 
een bepaalde parameter te gaan, kan het parameternummer ook direct ingevoerd worden bij het 
parameternummer. 
Indien een parameter in te stelien is vanaf het bedienpaneel, zal er bij waarde de ingesteld waarde 
getoond worden. Deze is dan ook aan te passen. 
Van parameters die niet aan te passen zijn vanaf het bedienpaneel, worden de waarden ook niet 
getoond.
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3.2.7 Alarmen

Indien er een alarm optreedt, gaat er een uitroepteken knipperen naast het 

hangslotje.  Dit is te zien onafhankelijk welk scherm er op dat moment 
getoond wordt. 
Door op de knipperende uitroepteken te drukken, wordt het alarmenscherm 
geopend. In dit scherm worden alle actieve alarmen weergegeven.

Fig. 34 Bedienpaneel - Alarmenlijst 

Met behulp van de knop met de klok, kan de alarmen geschiedenis opgeroepen 

worden. 

Nog niet bevestigde alarmen kunnen met behulp van de “Bevestig’ knop alsnog 
bevestigd worden.  
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