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Over deze handleiding
Deze gebruikershandleiding is bedoeld voor ondersteuning tijdens installatie. Zie voor details de 
betreffende data sheets en tekeningen. Neem altijd contact op met uw leverancier in geval van 
onderhoud of reparatie!

Gebruikte notaties 

Handleiding wijzigingen 
Versie Datum opmerkingen

1.0 30 Maart 2017 Eerste versie

1.1 16 Februari 2018 Update

1.2 20 Maart 2020 Nieuwe service pagina’s toegevoegd 

 Referenties

Referenties naar een andere
 documenten zoals tekeningen en 

omschrijving van componenten.

 

 Belangrijk

Belangrijke informatie waarvan 
verwacht wordt dat u dit weet.

 

 Extra info

Achtergrond informatie. 
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veiligheid

 Lees dit eerst!

Voordat de installatie in gebruik genomen wordt, moeten de instructies die in dit document 
worden genoemd, worden nageleefd. De garantie vervalt als er schade ontstaat die te wijten is 
aan het niet nakomen van deze handleiding.                                                

⇒ De regels ter voorkoming van ongelukken moeten bij de installatie worden bewaard.

⇒ Gebruik de installatie alleen zoals beschreven in deze handleiding. Ieder ander gebruik 
kan leiden tot gevaarlijke situaties of schade aan de installatie of producten.

⇒ Houd altijd de lokale veilgheids-  en installatiewetgeving in acht. 

⇒ Werkzaamheden aan de PROBA 5 dienen uitgevoerd te worden door gekwalificeerd 
personeel.

⇒ Na onderhoud dienen alle gereedschappen opgeborgen te zijn voordat de installatie 
weer in gebruik genomen wordt.

⇒ Neem maatregelen ter voorkoming van schade door statische elektriciteit.

⇒ Tijdens normaal bedrijf zijn er gevaarlijke spanning aanwezig in de PROBA 5.

⇒ Schakel de voedingsspanning uit voor dat de PROBA 5 geopend wordt. Overtuig u ervan 
dat de spanning niet ingeschakeld kan worden gedurende de werkzaamheden.

⇒ De PROBA 5 moet aangesloten worden op een geaarde voedingsspanning om te voldoen 
aan de  internationale veiligheidsstandaarden.

⇒ Sluit de in- en uitgangen van de PROBA 5 alleen aan op producten die zijn voorzien van 
een galvanisch gescheiden voedingsspanning.



Pagina 5

PROBA 5 Doc.nr: 170468 Versie: 1.2

inhOud

1 Om te beginnen 8
1.1 Introductie 8

2 Hardware specificaties 9

3 Afmetingen 11
3.1 PROBA 5 buitenaanzicht 11
3.2 PROBA 5 binnenaanzicht 12

4 Aansluitingen 13
4.1 Algemene opmerkingen 13
4.2 Processorprint 14
4.3 Analoog in/uit print 15
4.4 Analoog in print 16
4.5 Digitaal in print 17
4.6 Relais print 18
4.7 Ethernet switch 19
4.8 Instellen van het netwerknummer van een bedienpaneel 20
4.9 PROBA 5 sensoren 21

4.9.1 Pt 1000 21
4.9.2 Aansluitdoos 22
4.9.3 Verschildruksensor 23
4.9.4 Vochtsensor 24

5 Hardware configuratie 25
5.1 Controller config 25

5.1.1 Proba 5 config 25
5.1.2 Proba 5 zone config 27
5.1.3 Proba 5 temperature config 28
5.1.4 Digin config 29
5.1.5 Config overview 30
5.1.6 Activate configuration 31
5.1.7 Hardware config 32

5.2 Test 33
5.2.1 Panel test 33

5.2.1.1 Temperatuur 34
5.2.1.2 Relais 35
5.2.1.3 Digitaal in 36
5.2.1.4 Analoog in 36
5.2.1.5 Analoog uit 37

5.3 Other 38
5.3.1 Backup configuration 38
5.3.2 Restore configuration 39
5.3.3 Install package 40
5.3.4 Restart application 41



PROBA 5 Doc.nr: 170468 Versie: 1.2

Pagina 6

5.4 Modbus 42
5.4.1 Modbus profiles 42
5.4.2 Modbus accessrules 43
5.4.3 Reload Modbus Config 44

5.5 Service 45
5.5.1 Change password 45
5.5.2 Change time settings 46
5.5.3 Change network settings 47
5.5.4 Reboot controller 48
5.5.5 Set configuration 49

6 Parameters 50
6.1 Algemeen 50

6.1.1 Frontinstellingen 50
6.1.2 Instellingen Algemeen 51
6.1.3 Instellingen ventilatoren 52
6.1.4 Instellingen ventilatoren - drukregeling 53
6.1.5 Instellingen Koeling 54
6.1.6 Instellingen Verwarming 55
6.1.7 Instellingen begassen 56
6.1.8 Instellingen beluchting 56
6.1.9 Instellingen Vochtregeling 57
6.1.10 Instellingen Airbag 57
6.1.11 Instellingen ULO regeling 57

6.2 Alarms 58
6.2.1 Instellingen Temperatuuralarmen 58
6.2.2 Instellingen Alarmrelais 59

6.3 Parameters input 60
6.3.1 Instellingen Temperatuursensoren 60
6.3.2 Instellingen overige sensoren 62

6.4 Parameters uitgangen 63
6.4.1 Instellingen analoge uitgangen 63

6.5 Uitleg van de parameters 64
6.5.1 Front instellingen 64
6.5.2 Algemene instellingen 64
6.5.3 Instellingen Fans 65
6.5.4 Instellingen Fans - druk regeling 66
6.5.5 Instellingen Koeling 67
6.5.6 Instellingen Verwarming 68
6.5.7 Instellingen Begassing 69
6.5.8 Instellingen Ventilatie 70
6.5.9 Instellingen vochtregeling 70
6.5.10 Instellingen Airbag 71
6.5.11 Instellingen ULO regeling 71
6.5.12 Instellingen Temperatuur alarmen 71
6.5.13 Instellingen Alarmrelais 72
6.5.14 Instellingen Temperatuursensoren 73
6.5.15 Instellingen Overige Sensoren 73
6.5.16 Instellingen Analoge uitgangen 74



Pagina 7

PROBA 5 Doc.nr: 170468 Versie: 1.2

A Werking van de regelingen 75
Koelen en Verwarmen 75
Bevochtigen 75
Begassen 75
Proportionele uitgangen voor Koelen en Verwarmen 76
Proportioneel intergrerende uitgang voor Koelen en Verwarmen 76

B Lijst met afbeeldingen 78



PROBA 5 Doc.nr: 170468 Versie: 1.2

Pagina 8

1 Om te beginnen
 

1.1 Introductie
Het VDH Alfanet Server Program (VASP) wordt gebruikt om op eenvoudige manier diverse soorten 
regelaars te kunnen uit lezen en te bedienen. 
Het aantal gebruikers dat gelijktijdig het systeem kan bedienen, hangt af van de licentie. Vraag uw 
leverancier voor meer informatie.

Het is mogelijk om meerdere rijpkamers per locatie te bedienen.

 

Fig. 1 VASP systeem

Het PROBA Rijp Systeem bestaat uit de volgende componenten:
•  Een PROBA 5 Regelaar met ethernet verbinding.
• Een ethernet netwerk. 
•  Een centrale server met VASP (VDH Alfa Server Program) software.
•  Een optioneel lokaal bedienpaneel met beperkte mogelijkheden via een RS485-netwerk. 

Elke rijpkamer wordt volledig aangestuurd door zijn eigen PROBA 5 regelaar. Elke regelaar behandeld 
een individueel rijpprogramma en kan volledig via de pc bediend worden of door een lokaal 
bedienpaneel met beperkte mogelijkheden.

Extern 
internet

extern ethernet 
netwerk

lokaal ethernet 
netwerk

Elke cel bevat een regelaar 

VASP  
Webserver
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2 hardware specificaties
 
Type : PROBA 5

VDH art.nummer : 907.000413 

Voedingsspanning : 12Vdc

Opgenomen vermogen : minder dan 20 Watt

Veiligheids-

maatregelen

: Monteer een externe schakelaar en zekering zo dicht mogelijk bij de PROBA 5 om de spanning te kunnen 

onderbreken. 

Afmetingen behuizing : ca. 310x191X86mm (BxHxD) 

Materiaal behuizing : Aluminium 

Afwerking behuizing : Ge-anodiseerd aluminium 

Front paneel : Ge-anodiseerd aluminium met opdruk

Montage methode : DIN rail

Gewicht :

Werktemperatuur : 0 / +40˚C

Opslagtemperatuur : -20 / +60˚C

Werk RH : 10 / 90 %RH niet condenserend

Communicatie : • Ethernet LAN aansluiting voor aansluitng op de server 

(volledige toegang met VASP PROBA 5 software)

• RS 485 aansluiting voor bedienpaneel (beperkte toegang).

Ingang/Uitgangs 

signalen

: • 10x Pt 1000 Temperatuur sensoren  

(2-draads afgeschermd met afscherming aan aardstrip)

A.. Signaaldraad

B.. Gemeendschappelijke 0V draad

: • 10x Analoge ingangen voor 2 of 3-draads afgeschermde sensoren  

(met afscherming aan aardstrip)

Individueel configureerbaar

+ +12Vdc sensor voeding uitgang, Imax. per uitgang 100mAdc

(Imax. totaal 400mA)

S Signaal ingang, instelbaar d.m.v. webpagina:

0 .. 1 Vdc Ri > 50 KOhm (Umax. = 5Vdc)

0 .. 10 Vdc Ri > 10 KOhm (Umax. = 24Vdc) 

4 .. 20 mA Ri = 50 Ohm (Imax. = 40mA)

- 0V gemeenschappelijk (voor 2 en 3-draads sensoren)

• 8x Analoge uitgangen 

 (2-draads afgeschermd met afscherming aan aardstrip)

Individueel configureerbaar

+ Uitgangssignaal instelbaar d.m.v. webpagina:

0 .. 1 Vdc (Imax. 10 mA)

0 .. 10 Vdc

4 .. 20 mA (Rload max. 450 Ohm)

- 0V gemeenschappelijk

• 16x Digitale ingangscontacten. 

(gebruik afgeschermde kabel met afscherming aan aardstrip)

Contact stroom (gesloten) 5 mAdc

Contact spanning (open) 5 Vdc

• 24x Relaiscontacten (Imax. per relaisklem 7,5A)
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(Keuring OMRON G2R1 relais (www.omron.com)) 

Contacten zijn configureerbaar

4x Relais SPST NC/C

4x Relais SPDT NO/NC/C

16x Relais SPST NO/COM (5 .. 16) met gemeenschappelijke  commons

RS485 Netwerk : 2x RS485 Netwerkaansluiting met +12Vdc voedingsuitgang,

Imax totaal 100 mA. 

(Gebruik maximaal één +12Vdc voedingsuitgang).

Gebruik 2x twisted-pair afgeschermde kabel min. 0,5mm2, max. 1km

b.v. om een extern bedienpaneel aan te sluiten.  

Ethernet : Ethernet connector om een PROBA 5 aan te sluiten op ethernet LAN 

aansluiting van de server.

• Gebruik CAT 5e patch kabel om de PROBA 5 aan te sluiten op de server via een ethernet switch

• Gebruik CAT 5e crossover kabel om de PROBA 5 direct op een server aan te sluiten.

• Gebruik netwerkkabel of type STP.

De PROBA 5 ethernetconnector zit op de processorprint. 

USB aansluiting : De USB aansluiting is niet voor standaard gebruik.

Aansluitklemmen : Insteek push-in klemmen 

(Keuring Phoenix Contact (www.phoenixcontact.com))

• Processorprint: Printdeel: MCV1.5/*-GF-3.5
Kabeldeel: FMC1.5/*-STF-3.5
Printdeel: PTSM0.5/4-HH-2.5
Kabeldeel: MSTBV 2.5/3-GF

• Analoog in+uit print: Printdeel: MCV1.5/*-GF-3.5
Kabeldeel : FMC1.5/*-STF-3.5

• Analoog in print: Printdeel : MCV1.5/*-GF-3.5
Kabeldeel : FMC1.5/*-STF-3.5

• Relaisprint: Printdeel: PTSM0.5/*-HH-2.5
Kabeldeel: MSTBV 2.5/*-GF

• Digitaal in print: Printdeel: MCV1.5/*-GF-3.5
Kabeldeel: FMC1.5/*-STF-3.5

* = aantal klemmen (2..8 klemmen per connector)
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3 afmetingen

3.1 PROBA 5 buitenaanzicht

Fig. 2 Afmetingen PROBA 5
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3.2 PROBA 5 binnenaanzicht

Fig. 3 Binnenaanzicht PROBA 5
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4 aansluitingen

4.1 Algemene opmerkingen

•  De EMC bescherming van het systeem wordt alleen gegarandeerd als de kabels een effectieve 
afscherming hebben.

• Het gebruik van afgeschermde kabels is noodzakelijk voor: 
- Sensoren 
- RS485 
- Ethernet netwerk

• Gebruik voor Ethernet LAN kabels uitsluitend FTP afgeschermde kabels (STP kabel).

• Controleer of alle kabels correct zijn aangesloten. 

• De PROBA 5 is bedoeld als een component die onderdeel uitmaakt van een complete installatie. 
Validatie van de uiteindelijk installatie is noodzakelijk om te bevestigen dat het geheel nog 
steeds voldoet aan de EMC normen.



PROBA 5 Doc.nr: 170468 Versie: 1.2

Pagina 14

4.2 Processorprint

Fig. 4 Processor print 805.000057



Pagina 15

PROBA 5 Doc.nr: 170468 Versie: 1.2

4.3 Analoog in/uit print

Fig. 5 Analoog in/uit print 905.140001
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4.4 Analoog in print

Fig. 6 Analoog in print 805.160396 

 Standaard sensor
  aansluitingen

Ondanks dat de sensoren op 
verschillende aansluitingen aangesloten 
kunnen worden, adviseren wij om de 
standaard ingangen te gebruiken. 

CH9 & CH10 – externe voeding
CH1, CH2, CH3 Gassensor (4-20mA)
CH14, CH15, CH16 RH sensor (0-1Vdc)
 
CH1 & CH14 = DC +
CH2 & CH15 = signaal
CH3 & CH16 = DC 0V
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4.5 Digitaal in print

Fig. 7 Digitaal in print  905.000061
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4.6 Relais print

Fig. 8 Relais print 805.000060
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4.7 Ethernet switch

Type  : Moxa 8-port entry-level unmanaged Ethernet switch
Artikelnummer : 600.000169
Standaards : IEEE 802.3 for 10BaseT
   IEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100BaseFX
   IEEE 802.3x for Flow Control
Voedingsspanning : 12 tot 45 VDC, 18 tot 30 VAC (47 to 63 Hz)
Voedingsstroom : 0.14 A @ 24 V
Aansluiting : 1 verwijderbare 3-voudig aansluitblokje
Polariteitsbescherming: Aanwezig
Behuizing : Plastic, IP30 protectie
Afmetingen : 40 x 100 x 86.5 mm (1.57 x 3.94 x 3.41 in)
Gewicht : 170 g
Installatie : DIN-Rail montage
Werktemperatuur : -10 tot 60°C (14 tot 140°F)
Opslagtemperatuur : -40 tot 85°C (-40 tot 185°F)
Omgevings RH : 5 to 95% (niet-condenserend)
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4.8 Instellen van het netwerknummer van een 
bedienpaneel

Als er een bedienpaneel wordt gebruikt, is het erg belangrijk dat dit paneel het juiste netwerknummer 
krijgt.
Standaard wordt dit nummer in de fabriek ingesteld. Mocht dit onverhoopt niet zijn gebeurd, volg dan 
onderstaande instructies op. 

AIs er geen nummer is ingesteld, zal het display =--- aangeven. 

Instellen van het netwerknummer 
1.  Druk op de π en ∏ toets voor het selecter van het juiste nummer. 
2.  Druk op de “SET” toets.  

Het nummer is nu opgeslagen en het display zal de gemiddelde ruimtetemperatuur aangeven.

 Voer het juiste netwerknummer in!

AIs er een verkeerd nummer wordt ingegeven, moet het bedien-
paneel terug naar de fabriek! 

Proba 5 
gebruikers-

 handleiding

Zie de gebruikers-handleiding voor 
het gebruik van het bedien-paneel
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4.9 PROBA 5 sensoren

4.9.1 Pt 1000

Type  : SM 8000S/2m
Artikelnummer : 910.010381
Sensorelement      : Pt-1000, 2-draads volgens DIN/IEC 751
Nauwkeurigheid          : DIN klasse A
Bereik                 : -10/+40°C (+14/+104°F)
Afmeting sensor          : ø6 x 50mm (0.24” x 1.97”)
Materiaal sensor       : RVS 316
Protectie  : IP 55
Aansluitkabel    : Grijs PVC snoer, max. 70°C (158°F)

Type  : SM 8300
Artikelnummer : 910.060001
Sensorelement : Pt-1000, 2-draads volgens DIN/IEC 751
Nauwkeurigheid          : DIN klasse A
Bereik       : -10/+40°C (+14/+104°F)
Behuizing     : RVS 316
Aansluiting   : M12 Wartel
Protectie  : IP 55



PROBA 5 Doc.nr: 170468 Versie: 1.2

Pagina 22

4.9.2 Aansluitdoos

Type  : Aansluidoos 502
Artikelnummer : 910.100083
Afmetingen                : RVS 316, ø6 x 170mm (0.24” x 6.69”) 
Aansluiting   : 3-polige DIN plug
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4.9.3 Verschildruksensor

Type  : PX 25-4
Artikelnummer : 910.080165
Behuizing  : Wit PVC
Afmetingen  : 138 x 33 x 62mm (5.4” x 1.3” x 2.4”)
Aansluitingen            : 2x slang 1/8”
Voeding   : 12 - 30 Vdc
Standaard bereik       : 0/+125, 250, 500 Pascal
Uitgang   : 4/+20 mA (Rb 50 - 350Ω)
Nauwkeurigheid          : 3% van de uitlezing 
  +/- 0,5% van het bereik



PROBA 5 Doc.nr: 170468 Versie: 1.2

Pagina 24

4.9.4 Vochtsensor

Type  : RH 980
Artikelnummer : 910.050161
Behuizing    : Zwart ABS plastic
Afmetingen  : 191 x 92 x 50mm (7.52”x 3.62” x 1.97”)
Aansluiting  : Via wartels op schroefklemmen
Front  : Polycarbonaat IP-54
Voeding  : 12-35 Vdc
Bereik  : 0-100% RH bij 0/+40°C (32-104°F)(niet condenserend)
Uitgang  : 0/+1 Vdc (Rb min 10kΩ)
Nauwkeurigheid : 0 - 100% RH ± 5% RH
     20 - 90% RH ± 3% RH
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5 hardware cOnfiguratie

Voordat de Proba 5 in gebruik genomen kan worden, moeten de in- en uitgangen van de Proba 5 
worden toegewezen.
De Proba 5 is uitermate flexibel te programmeren. Dit houdt in dat de in- en uitgangen niet op vaste 
posities zijn belegd. Indien gewenst kan er dus geschoven worden.
Het configureren van de in- en uitgangen gebeurd via de interne webpagina’s van de regelaar.
Om de webpagina’s te kunnen benaderen, dient u het IP adres van de Proba 5 in te voeren in de 
adresbalk van een webbrowser, gevolgd door /config. Indien het IP adres 192.168.250.1 is, voert u 
dus in de adresbalk van de browser http://192.168.250.1/config in. 
Na invoeren wordt er gevraagd om in te loggen. De standaard inloggevens zijn: 
Gebruikersnaam: user
Wachtwoord: pass
Het wachtwoord kan op de webpagina gewijzigd worden. Zie “§ 5.5.1 Change password” op pagina 
45.

5.1 Controller config

5.1.1 Proba 5 config
Bij Proba 5 config kunnen de zone onafhankelijke instellingen gemaakt worden. Dit geld voor zowel 
de in- als uitgangen. 
In het keuzemenu worden de nog vrije in- en uitgangen in een wit veld weergegeven. In- en uitgangen 
die al toegewezen zijn, worden in een blauw veld weergegeven.
Het is mogelijk om meerdere functies toe te kennen aan een in- of uitgang. In het configuratie 
overzicht zal in rood worden weergegeven welke functies er aan een gedeelde in- of uitgang zijn 
toegekend.
Zie “§ 5.1.5 Config overview” op pagina 30.

Nadat de instellingen op één webpagina zijn gemaakt, moet er op ‘Submit’ geklikt worden voordat 
er een naar een andere pagina gegaan wordt. Pas na het klikken op ‘Submit’ worden de gemaakte 
instellingen opgeslagen. 
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Fig. 9 Webpagina Controller config - Proba 5 config
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5.1.2 Proba 5 zone config

Per zone moeten er in- en uitgangen toegekend worden. Op deze pagina worden de digitale in- en uitgangen 
toegekend. De werkwijze hierbij is hetzelfde als bij de controller config.
Op deze pagina kan door middel van een keuzemenu de gewenste zone geselecteerd worden. Ook hier moet 
er eerst op ‘Submit’ geklikt worden voordat er naar een andere zone of pagina gegaan wordt.

Fig. 10 Webpagina Controller config - Proba 5 zone config
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5.1.3 Proba 5 temperature config

Op deze pagina kunnen alle temperatuursensoren geconfigureerd worden. Niet alleen wordt hier aangegeven 
op welke ingangen er temperatuursensoren zijn aangesloten maar ook voor welke zone deze sensoren zijn en 
wat de functies van de sensoren zijn.
Ook hier moet er eerst op ‘Submit’ geklikt worden voordat er naar een andere pagina gegaan wordt.

Fig. 11 Webpagina Controller config - Proba 5 temperature config
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5.1.4 Digin config

Het is mogelijk om analoge ingangen te configureren als digitale ingang. 
Wij willen u adviseren om eerst contact op te nemen met VDH Products alvorens de actie uit te voeren.

Fig. 12 Webpagina Controller config - Digin config
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5.1.5 Config overview

Als alle instellingen gemaakt zijn, kan bij de Config overview snel en overzichtelijk gecontroleerd worden of 
de juiste instellingen gemaakt zijn. Indien er aan één in- of uitgang meerdere functies zijn toegekend, zullen 
deze in rood worden weergegeven. Dit voorkomt dat er per ongeluk in- of uitgangen meerdere functies 
krijgen.

Fig. 13 Webpagina Controller config - Config overview
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5.1.6 Activate configuration

Soms is het wenselijk om een nieuwe configuratie te activeren zonder een harde reset te geven. In dat geval 
kan er op ‘Reload configuration’ geklikt worden. Hierbij is het wel belangrijk dat men van tevoren in kan 
schatten wat het effect van de wijziging zal zijn. 
Het is ook mogelijk om op ‘Restart the application’ te klikken. Zie “§ 5.3.4 Restart application” op pagina 
41 voor een uitleg hierover.

Fig. 14 Webpagina Controller config - Activate configuration
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5.1.7 Hardware config

Indien er een print uitgewisseld moet worden, dan moet de Proba weten dat er een nieuwe print gemonteerd 
is. Iedere print heeft een uniek serienummer.
Om de Proba de nieuwe print te laten detecteren, moet er op ‘Create new config from hardware’ geklikt 
worden. Klik nu NIET op ‘submit’.
Om de nieuwe configuratie te kunnen gebruiken, moet er op ‘restart application’ geklikt worden bij  ‘Other’.
Zie “§ 5.3.4 Restart application” op pagina 41.

Fig. 15 Webpagina Controller config - Hardware config
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5.2 Test

5.2.1 Panel test

Met de Panel test kunnen de in- en uitgangen eenvoudig getest worden. De Proba wordt hiertoe uit de 
normale regelmodus gehaald en in een testmodus gezet.
De statussen van de in- en uitgangen kunnen uitgelezen worden en bepaalde uitgangen kunnen in een 
andere toestand gezet worden om deze uitgangen te kunnen testen.
Na afloop van de test kan door middel van het klikken op ‘Restart application’ de Proba weer in de normale 
regelmode gezet worden. Zie “§ 5.3.4 Restart application” op pagina 41 over deze functie.

Fig. 16 Webpagina Test - Panel test - Start test
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5.2.1.1 Temperatuur

Bij de panel test - Temperatuur, kunnen de waardes van de individuele temperatuursensoren uitgelezen 
worden.

Fig. 17 Webpagina Test - Panel test - Temperatuur
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5.2.1.2 Relais

Bij de panel test - relais, kunnen de statussen van de relais uitgelezen worden. Ook kunnen relais al dan niet 
bekrachtigd worden door op de ‘Toggle’ knop te klikken bij de desbetreffende relais.

Fig. 18 Webpagina Test - Panel test - Relais
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5.2.1.3 Digitaal in

Bij de panel test - Digitaal in, kunnen de waardes van de individuele digitale ingangen uitgelezen worden.
Een streepje bekend niet actief, een kruisje betekend actie.

Fig. 19 Webpagina Test - Panel test - Digitaal in

5.2.1.4 Analoog in

Bij de panel test - Analoog  in, kunnen de waardes van de individuele analoge ingangen uitgelezen worden.

Fig. 20 Webpagina Test - Panel test - Analoog in
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5.2.1.5 Analoog uit

Bij de panel test - Analoog  uit, kunnen de waardes van de individuele analoge uitgangen uitgelezen en 
ingesteld worden.
De uitgang kan op de gewenste waarde worden gezet door middel van het heen en weer schuiven van de 
schuifbalk of door een waarde in te geven in het invoervak. Als er op ‘Set’ geklikt wordt, zal de uitgang op de 
ingestelde waarde worden gezet.
De in te stellen waarde loopt van 0 tot 100% per 0,1%. In het invoervak wordt de waarde zonder punt 
ingegeven. Wordt er bijvoorbeeld 455 ingegeven, dan zal de uitgang op 45,5% ingesteld worden. 

Fig. 21 Webpagina Test - Panel test - Analoog uit
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5.3 Other

5.3.1 Backup configuration

Er kan een backup van de SD kaart gemaakt worden. Dit is verstandig als er bijvoorbeeld een update 
geplaatst moet worden. Door eerst een backup te maken is de bestaande situatie in dat geval veilig gesteld.
Er wordt aangegeven welke backups er eventueel al aanwezig zijn. Door nu op ‘Create new backup’ te klikken, 
wordt er een nieuwe backup gemaakt. Deze nieuwe backup wordt naast een eventuele bestaande backup 
geplaatst. Een bestaande backup wordt dus niet overschreven.

Fig. 22 Webpagina Other - Backup configuration
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5.3.2 Restore configuration

Door middel van de functie ‘Restore configuration’ kan er een bestaande backup terug gezet worden. Ook 
kan deze functie gebruikt worden om de Proba 5 te voorzien van nieuwe software.
Om een software update te plaatsen, moet er eerst op ‘Bestand kiezen’ geklikt worden. Nu kan de software 
file gekozen worden. Na het kiezen van de juiste file, moet er op ‘Upload file(s)’ geklikt worden om de file naar 
de regelaar te kopieren.
Als er een bestaande backup terug geplaats moet worden, kan de gewenste backup gekozen worden door 
deze aan te klikken.
Als er nu op ‘Restore selected backup’ geklikt wordt, wordt de gekozen backup terug geplaatst

Fig. 23 Webpagina Other - Restore configuration
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5.3.3 Install package

In bepaalde gevallen kan het noodzakelijk zijn om aanvullende software te installeren. Hiervoor wordt de 
functie ‘Install package’ gebruikt.
Eerst moet er op ‘Bestand kiezen’ geklikt worden om het juiste bestand te selecteren. Als deze gekozen is, 
kan deze door middel van ‘Upload and install package’ geplaatst en geïnstalleerd worden.

Fig. 24 Webpagina Other - Install package
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5.3.4 Restart application

De functie ‘Restart application’ wordt gebruikt om de regelaar opnieuw op te starten. 
Dit is bijvoorbeeld nodig om de gemaakte aanpassingen in de hardware configuratie te activeren of om de 
Proba uit de testmode te halen. 
Er mag slechts één keer op ‘Restart application’ geklikt worden. Ook als er ‘Restart failed’ wordt weergeven. 
Uiteraard mag er wel weer op deze knop geklikt worden als er weer aanpassingen gemaakt zijn.

Fig. 25 Webpagina Other - Restart application
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5.4 Modbus

Bepaalde gegevens van de regelaar kunnen via Modbus beschikbaar gesteld worden voor andere applicaties.
Andere regelapparatuur kan niet zondermeer bij de Modbus registers komen. Dit komt omdat de Proba 5 is 
voorzien van een firewall.
Om de Modbus instellingen aan te passen, moet er apart ingelogd worden. De gebruikersnaam en 
wachtwoord hiervoor zijn niet gelijk aan de inloggegevens voor de webpagina.
Voor de juiste inloggegevens, kunt u contact opnemen met VDH products.

5.4.1 Modbus profiles

Om te beginnen, moet er een profiel aangemaakt worden. Er kunnen meerdere profielen aangemaakt worden 
zodat iedere externe applicatie zijn eigen toegangsrechten kan krijgen.
Er kan aangegeven worden dat alle registers beschikbaar gesteld worden of er kunnen bepaalde registers 
beschikbaar gemaakt worden. Dit alles kan voor registers met functie code 3, 4 en 6.
Na het instellen moet er op ‘Submit’ geklikt worden om de instellingen op te slaan.

Fig. 26 Webpagina Modbus - Modbus profiles
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5.4.2 Modbus accessrules

Bij de Modbus accessrules moet aangegeven worden welke IP adressen toegang hebben tot de Modbus 
registers. 
Er kunnen meerdere toegangsprofielen aangemaakt worden. Aan iedere toegangsprofiel moet een Modbus 
profiel gekoppeld worden. Hierdoor kan er bepaald worden welke applicatie bij welke Modbus registers 
kunnen komen.

Fig. 27 Webpagina Modbus - Modbus accessrules
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5.4.3 Reload Modbus Config

Nadat alle Modbus instellingen zijn gemaakt en opgeslagen, kunnen deze actief gemaakt worden door op 
‘Apply modbus settings’ te klikken.

Fig. 28 Webpagina Modbus - Reload Modbus Config
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5.5 Service

5.5.1 Change password

Het wachtwoord om in te kunnen loggen op de webpagina’s kan aangepast worden.
Om het wachtwoord aan te kunnen passen, moet eerst het bestaande wachtwoord ingevoerd worden, 
gevolgd door het nieuwe wachtwoord.
Nadat het nieuwe wachtwoord nogmaals is ingevoerd in het tweede veld, kan het nieuwe wachtwoord 
opgeslagen worden door op ‘Change password’ te klikken.

Fig. 29 Webpagina Service - Change password
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5.5.2 Change time settings

Voor een goede werking van de Proba 5 en de registratie, is het van belang dat de Proba 5 op de juiste datum 
en tijd staat.
Zowel de tijdzone als de datum en tijd van de Proba 5 kunnen ingesteld worden.
Op het moment dat deze pagina wordt geopend, wordt de tijd die op dat moment in de Proba staat, op het 
scherm getoond. Om de tijd opnieuw uit de Proba te kunnen halen, kan er op de knop ‘Reload system time’ 
geklikt worden. De webpagina zal daarmee opnieuw de tijd uit de Proba halen.

De Proba synchroniseert automatisch zijn interne klok met een externe tijdserver. Om dit te kunnen doen, 
moet de Proba weten waar hij deze gegevens vandaan kan halen.  
Bij een server die voor de VDH Products is geleverd en waarbij de instellingen niet zijn aangepast, zullen de 
standaard instelling volstaan. 

Fig. 30 Webpagina Service - Change time settings
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5.5.3 Change network settings

Af fabriek staan er bepaalde netwerkinstellingen voorgeprogrammeerd.  
Deze instellingen zullen niet altijd goed staan voor de situatie ter plaatse. 
Eventueel kan de Proba 5 op DHCP ingesteld worden maar dit wordt ten zeerste afgeraden. De kans is 
namelijk groot dat een Proba die op DHCP staat ingesteld op een gegeven moment niet meer communiceert 
met het touchscreen en VASP. Indien de Proba door de DHCP server een nieuw IP adres krijgt, zal dit nieuwe 
adres ook in het touchscreen en VASP ingevoerd moeten worden. Bij statische adressen hoeft dit slechts 
eenmalig.

Fig. 31 Webpagina Service - Change network settings
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5.5.4 Reboot controller

Bij Other - Restart application wordt het regelproces opnieuw opgestart. Soms is het echter nodig dat 
de gehele regelaar opnieuw opgestart wordt. Dit opnieuw opstarten kan onder andere gedaan worden 
door op de knop Reboot the controller te klikken. Dit heeft nagenoeg hetzelfde effect als de regelaar even 
spanningsloos maken.
Nadat de regelaar opnieuw is opgestart kan de webpagina ververst worden om te controleren of deze weer 
laadt zoals verwacht wordt.

Fig. 32 Webpagina Service - Reboot controller
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5.5.5 Set configuration

Als er meerdere Proba’s een exact gelijke configuratie moeten hebben, kan dit gedaan worden door iedere regelaar 
individueel te configureren.
Er zijn ook mogelijkheden om dit sneller te doen. Als één Proba geconfigureerd is, kan deze gebruikt worden om de 
configuratie van te kopiëren. Dit kan eenvoudig gedaan worden door het IP adres van deze ‘master’ regelaar in te 
voeren bij ‘Enter IP-address of controller to copy configuration’ en vervolgens op Copy te klikken.

Het gedeelte bij ‘Set controller configuration using configuration file’ is alleen bedoeld om configuraties in te voeren 
die door VDH Products zijn aangeleverd. 

Fig. 33 Webpagina Service - Set configuration



PROBA 5 Doc.nr: 170468 Versie: 1.2

Pagina 50

6 parameters

Nadat de hardware instellingen zijn gemaakt in de webpagina’s, kunnen de regeltechnische 
parameters ingesteld worden. Deze regeltechnische parameters kunnen alleen in VASP gemaakt 
worden. 
Om parameters te kunnen bekijken en in te stellen, moet de gebruiker over de juiste bevoegdheden 
beschikken. 
Zie de VASP handleiding voor een uitleg over hoe de parameters ingesteld kunnen worden.
De parameters zijn onderverdeeld in verschillende categorieën.

6.1 Algemeen

6.1.1 Frontinstellingen

Nr. Omschrijving bereik eenheid standaard

0101 Zone 1 aan 0..1 - 1

0102 Zone 2 aan 0..1 - 1

0103 Zone 3 aan 0..1 - 1

0120 Verwarming aan 0..1 - 1

0121 Begassen aan 0..1 - 1

0122 Ventilatie aan 0..1 - 1

0123 Ventilatie nu omkeren 0..1 - 0

0201 Sensor 1 aan 0..1 - 1

0202 Sensor 2 aan 0..1 - 1

0203 Sensor 3 aan 0..1 - 1

0204 Sensor 4 aan 0..1 - 0

0205 Sensor 5 aan 0..1 - 0

0206 Sensor 6 aan 0..1 - 0

0207 Sensor 7 aan 0..1 - 0

0208 Sensor 8 aan 0..1 - 0

0209 Sensor 9 aan 0..1 - 0

0210 Sensor 10 aan 0..1 - 0

0301 Druk voorwaarts aan 0..1 - 0

0302 Druk omgekeerd aan 0..1 - 0 

0303 C2H4 aan 0..1 - 0

0304 CO2 aan 0..1 - 0

0305 O2 aan 0..1 - 0

0306 RH aan 0..1 - 0
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6.1.2 Instellingen Algemeen

Nr. Omschrijving bereik eenheid standaard

1002 Wachtwoord parameters 0000..9999 - 0000

1010 Uitlezing Celsius/Fahrenheit

 0 = Celsius

 1 = Fahrenheit 0..1 - 0

1012 Aantal zones 1..3 - 3

1020 Minimum instelbaar setpoint -10.0..40.0 °C 10.0

1021 Maximum instelbaar setpoint -10.0..40.0 °C 25.0 

1023 Temperatuur setpoint

0 = 1 setpoint per cel

1 = 1 setpoint voor elke zone alleen in standby mode

2 = altijd 1 setpoint voor elke zone 0..2 - 0

1090 Versienummer -

1091 Datum -

1092 Serienummer -
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6.1.3 Instellingen ventilatoren

Nr. Omschrijving bereik eenheid standaard

1201 Fan 1 zone 0..7 - 1

0 = geen

1 = zone 1

2 = zone 2

3 = zone 1,2

4 = zone 3

5 = zone 1,3

6 = zone 2,3

7 = zone 1,2,3

1202 Fan 2 zone 0..7 - 2

1203 Fan 3 zone 0..7 - 3

1204 Fan 4 zone 0..7 - 0

1205 Vertraging volgende fan inschakelen 0..60 sec. 10

1210 Draairichting omkeren 0..1 - 0

1211 Draaitijd fans normaal 0..24 uren 12

1212 Draaitijd fans reverse 0..24 uren 12

1213 Vertraging regeling aan na draaien fans 0..999 sec. 180

1215 Fan omkeren via modbus 0..1 - 0

1216 Extern fan alarm is fataal alarm 0..1 - 0

1230 Fan uit bij minimum absoluut alarm 1 0..1 - 0

1231 Fan uit bij maximum absoluut alarm 1 0..1 - 0

1232 Fan uit bij minimum absoluut alarm 2 0..1 - 0

1233 Fan uit bij maximum absoluut alarm 2 0..1 - 0

1234 Fan alleen aan als airbag vol is 0..1 - 0

1235 Fan uit bij storing koeling 0..1 - 1

1236 Fan uit bij storing verwarming 0..1 - 1

1237 Zone uitschakelen als één van de fans in de zone defect is 0..1 - 1

1240 Gebruik DC fan regeling 0..1 - 0

1241 DC fan minimale snelheid 0..100 % 100

1242 DC fan maximale snelheid 0..100 % 100

1250 Fan uit bij 0..3 - 0

0 = nooit

1 = deur open

2 = sper

3 = beide

1251 Fan vertraagd uit bij deur open 0..999 sec. 0

1252 Fan vertraagd aan bij deur dicht 0..999 sec. 0
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6.1.4 Instellingen ventilatoren - drukregeling

Nr. Omschrijving bereik eenheid standaard

1261 Fans op druk regelen 0..2 - 0

0 = niet

1 = Door fans aan en uit te schakelen

2 = Met een analoge uitgang

1262 Digitale punt druk 0..3 - 0

 0 = 0000

 1 = 000.0

 2 = 00.00

 3 = 0.000

1263 Minimum instelbaar druk setpoint -9999..9999 Pa 0

1264 Maximum instelbaar druk setpoint -9999..9999 Pa 250

1265 Omschakeltijd fans (P1261 = 1) 1..999 Sec. 10

1266 Afschakeltijd fans (P1261 = 1) 1..999 Sec. 20

1267 P band druk (P1261 = 2) 0..999 Pa 5

1268 I time druk (P1261 = 2) 0..999 Min. 0

1269 D actie druk (P1261 = 2) 0..100 - 0

1270 Offset PID druk (P1261 = 2) -999..999 Pa 0

1280 Fans sneller bij hogere temperatuur 0..1 - 0

1281 Offset fan temperatuur regeling 0..25 graden 0

1282 Vertraging fan temperatuur regeling 0..999 seconden 0

1283 P band temperatuur regeling 5 K 0

1284 I tijd temperatuur regeling 0 Min. 0
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6.1.5 Instellingen Koeling

Nr. Omschrijving bereik eenheid standaard

1301 Differentie koelen 0.1..15.0 K 0.5

1302 Offset koeling -25.0..25.0 K 0

1303 Offset koeling trap 2 -25.0..25.0 K 3.0

1310 P band koeling 0.1..30.0 K 5.0

1311 I tijd koeling 0..999 Min. 0

1312 D actie koeling 0..100 - 0

1313 Offset PID koeling -25.0..25.0 K 0

1320 Extra koelen als het verschil tussen de luchttemperatuur-bewaaksensor en 

de regeltemperatuur te groot wordt

0..1 - 0

1321 P band verschil bewaaktemperatuur en regeltemperatuur 0.1..20.0 K 5.0

1322 Nooit koelen als de regeltemparatuur lager is dan dit setpoint (zelfs als de 

luchtbewaaktemperatuur P1320 boven de regeltemperatuur is)

0.1..10.0 K 1.0

1323 Minder koelen als de luchtbewaak-temperatuur binnen zoveel graden van 

een minimum (P2042 en P2044) komt 

0.1..20.0 K 1.0

1330 Setpoint extra koeling -10.0..40.0 °C

1331 Maximum stand koeling tijdens fan omkeren 0..100 % 0

1332 Koeling uit bij absoluut minimum alarm 1 in de zone 0..1 - 1

1333 Koeling uit bij absoluut minimum alarm 2 in de zone 0..1 - 1

1334 Aantal graden koelmiddelsensor onder setpoint 0..20.0 K 1.0

1335 Tijd waarbinnen de koelmiddelsensor P1334 graden onder het setpoint moet 

zijn na starten koeling, anders zal er een foutcode gemeld worden

0..120 Minuten 30

1336 Koeling uitschakelen bij koelmiddelalarm in de zone 0..1 - 1

1350 Koelen uit bij 0..3 - 0

0 = nooit

1 = deur open

2 = sper

3 = beide
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6.1.6 Instellingen Verwarming

Nr. Omschrijving bereik eenheid standaard

1401 Differentie verwarming 0.1..15.0 K 0.5

1402 Offset verwarming -25.0..25.0 K 0

1410 P band verwarming 0.1..30.0 K 5.0

1411 I tijd verwarming 0..999 Min. 0

1412 D actie verwarming 0..100 - 0

1413 Offset PID verwarming -25.0..25.0 K 0

1423 Minder verwarmen als de luchtbewaak-temperatuur binnen zoveel graden 

van een maximum (P2041 en P2043) komt

0.1..20.0 K 1.0

1430 Setpoint extra verwarming -10.0..40.0 °C 40.0

1432 Verwarming uit bij absoluut maximum alarm 1 in de zone 0..1 - 1

1433 Verwarming uit bij absoluut maximum alarm 2 in de zone 0..1 - 1

1450 Verwarming uit bij 0..3 - 0

0 = nooit

1 = deur open

2 = sper

3 = beide
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6.1.7 Instellingen begassen

Nr. Omschrijving bereik eenheid standaard

1501 Differentie gasconcentratie 1..500 ppm 250

1502 Offset gasconcentratie -300..300 ppm 0

1503 Gasconcentratie waarboven de deur op slot gaat 0..2000 ppm 100

1504 Ventilatie mag gas periode beëindigen 0..1 - 0

1510 Gas puls pauze bij begassen op tijd 0..1 - 0

1511 Pulstijd begassen 0..999 min 0

1512 Pauzetijd begassen 0..999 min 0

1520 Maximale gastoevoertijd bij regelen op concentratie 0.9999 min 40

1521 Gas minimale/maximale pulstijd actief bij begassen op concentratie 0..1 - 0

1522 Minimale aantijd gasklep bij begassen op concentratie in bloktijd 0..499 min 0

1523 Maximale aantijd gasklep bij begassen op concentratie in bloktijd 0..499 min 0

1524 Bloktijd 0..99 uren 0

1525 Stop begassing als de maximale toevoertijd is bereikt 0..1 - 0

1526 Gasconcentratie 0 indien lager dan 0..200 ppm 0

1527 Gasconcentratoe 0 vertraging 0..999 min 0

1530 Gas carrousel nummer 0..99 - 0

1531 Gas carrousel kanaalnummer 0..99 - 0

6.1.8 Instellingen beluchting

Nr. Omschrijving bereik eenheid standaard

1601 Ventilatie bij maximale ethyleen niveau 0..1 - 0

1602 Ventileren tijdens gastijd als het maximale ethyleen niveau is bereikt 0..1 - 0

1603 Maximale ethyleen niveau 0..2000 ppm 2000

1604 Differentie maximale ethyleen niveau 0..1000 ppm 500

1610 Ventilatie bij maximaal CO2 niveau 0..1 - 0

1611 Ventileren tijdens gastijd als het maximale CO2 niveau is bereikt 0..1 - 0

1612 Maximale CO2 niveau 0..3000 ppm 3000

1613 Differentie maximale CO2 niveau 0..1000 ppm 500

1620 Ventilatie carrousel nummer 0..99 - 0
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6.1.9 Instellingen Vochtregeling

Nr. Omschrijving bereik eenheid standaard

1701 Differentie bevochtigen 1..50 %RH 3

1702 Differentie ontvochtigen 1..50 %RH 3

1703 Offset vochtregeling -25..25 %RH 0

1710 Vochtregeling uit bij 0..3 - 0

0 = nooit

1 = deur open

2 = sper

3 = beide

1720 RH alarm actief 0..1 - 0

1721 Maximum RH alarm 0..100 %RH 100

1722 Minimum RH alarm 0..100 %RH 0

1723 Differentie RH alarmen 1..50 %RH 3

1724 RH alarm uit als deur open is 0..1 - 0

1725 Vertraging minimum RH alarm 0..999 min 0

1726 Vertraging maximum RH alarm 0..999 min 0

6.1.10 Instellingen Airbag

Nr. Omschrijving bereik eenheid standaard

1801 Airbag aanwezig 0..1 - 0

1802 Airbag vol signalering: 0..2 - 0

 0 = airbag is vol

 1 = airbag is leeg = 0

 2 = airbag storing = 0 en deur dicht is

1803 Alleen airbag storing als de deur is dicht 0..1 - 1

1804 Vertragingstijd airbag storing nadat de deur gesloten is 0..999 Sec. 30

6.1.11 Instellingen ULO regeling

Nr. Omschrijving bereik eenheid standaard

1851 Vervang lopend programma 0..1 - 0

1852 Standaard ULO setpoint 10.0..18.0 °C 14.0
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6.2 Alarms

6.2.1 Instellingen Temperatuuralarmen

Nr. Omschrijving bereik eenheid standaard

2001 Absoluut alarm 1 actief 0..2 - 0

0 = niet

1 = altijd

2 = alleen tijdens regeling

2002 Absoluut maximum alarm 1 -10.0..40.0 °C 25.0

2003 Absoluut minimum alarm 1 -10.0..40.0 °C 10.0

2004 Vertraging absoluut alarm 1 0..999 min 0

2011 Absoluut alarm 2 actief 0..2 - 0

0 = niet

1 = altijd

2 = alleen tijdens regeling

2012 Absoluut maximum alarm 2 -10.0..40.0 °C 20.0

2013 Absoluut minimum alarm 2 -10.0..40.0 °C 12.0

2014 Vertraging absoluut alarm 2 0..999 min 0

2021 Relatief alarm 1 active 0..1 - 1

0 = niet

1 = alleen tijdens regeling

2022 Relatief maximum alarm 1 0..10.0 K 5.0

2023 Relatief minimum alarm 1 -10.0..0 K -5.0

2024 Vertraging relatief alarm 1 0..999 min 30

2031 Relatief alarm 2 actief 0..1 - 0

0 = niet

1 = alleen tijdens regeling

2032 Relatief maximum alarm 2 0..10.0 K 3.0

2033 Relatief minimum alarm 2 -10.0..0 K -3.0

2034 vertraging relatief alarm 2 0..999 min 30

2041 Absoluut maximum luchttemperatuur -10.0..40.0 °C 20,0

2042 Absoluut minimum luchttemperatuur -10.0..40.0 °C 10.0

2043 Relatief maximum luchttemperatuur 0..10.0 K 3.0

2044 Relatief minimum luchttemperatuur -10.0..0.0 K -3.0

2050 Differentie maximum luchttemperatuur 0.1..10.0 K 0.5

2051 Differentie minimum luchttemperatuur 0.1..10.0 K 0.5

2060 Temperatuur alarm uit als deur open is 0..1 - 0
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6.2.2 Instellingen Alarmrelais

Nr. Omschrijving bereik eenheid standaard

2101 Alarmrelais aan bij absoluut alarm 1 0..2 - 2

0 = Geen alarmrelais

1 = Niet fataal alarmrelais

2 = Fataal alarmrelais

2102 Alarmrelais aan bij absoluut alarm 2 0..2 - 2

2103 Alarmrelais aan bij relatief alarm 1 0..2 - 1

2104 Alarmrelais aan bij relatief alarm 2 0..2 - 1

2105 Alarmrelais aan na stroomstoring 0..2 - 0

2106 Alarmrelais aan tijdens koelenstoring 0..2 - 0

2107 Alarmrelais aan tijdens verwarmingstoring 0..2 - 0

2108 Alarmrelais aan tijdens airbag storing 0..2 - 0

2109 Alarmrelais aan tijdens deur storing 0..2 - 0

2110 Alarmrelais aan tijdens fan storing 0..2 - 0

2111 Alarmrelais aan bij maximum gastijd 0..2 - 0

2112 Alarmrelais aan tijdens ventilatie storing 0..2 - 0

2113 Alarmrelais aan tijdens sensorstoring 0..2 - 0

2120 Fataal alarmrelais kan gereset worden 0..1 - 1

0 = Nee

1 = Ja

2121 Niet-fataal alarmrelais kan gereset worden 0..1 - 1

2122 Doorregelen bij extern fataal alarm 0..1 - 1
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6.3 Parameters input

6.3.1 Instellingen Temperatuursensoren

Nr. Omschrijving bereik eenheid standaard

3001 Sensor 1 type 0..8 - 1

0 = niet aanwezig

1 = productregelvoeler

2 = luchtregelvoeler

3 = luchtregelvoeler omgekeerd

4 = productinfovoeler

5 = luchtinfovoeler

6 = luchtinfovoeler omgekeerd

7 = luchttemperatuur bewaakvoeler

8 = koelmiddelvoeler

3002 Sensor 1 zone 0..7 - 7

0 = geen

1 = zone 1

2 = zone 2

3 = zone 1,2

4 = zone 3

5 = zone 1,3

6 = zone 2,3

7 = zone 1,2,3

3003 Sensor 1 offset -15..15 K 0

3004 Absoluut alarm Sensor 1 0..2 - 1

3005 Relatief alarm Sensor 1 0..2 - 1

3011 Sensor 2 type 0..8 - 1

3012 Sensor 2 zone 0..7 - 7

3013 Sensor 2 offset -15..15 K 0

3014 Absoluut alarm Sensor 2 0..2 - 1

3015 Relatief alarm Sensor 2 0..2 - 1

3021 Sensor 3 type 0..8 - 1

3022 Sensor 3 zone 0..7 - 7

3023 Sensor 3 offset -15..15 K 0

3024 Absoluut alarm Sensor 3 0..2 - 1

3025 Relatief alarm Sensor 3 0..2 - 1

3031 Sensor 4 type 0..8 - 0

3032 Sensor 4 zone 0..7 - 0

3033 Sensor 4 offset -15..15 K 0

3034 Absoluut alarm Sensor 4 0..2 - 0

3035 Relatief alarm Sensor 4 0..2 - 0
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Nr. Omschrijving bereik eenheid standaard

3041 Sensor 5 type 0..8 - 0

3042 Sensor 5 zone 0..7 - 0

3043 Sensor 5 offset -15..15 K 0

3044 Absoluut alarm Sensor 5 0..2 - 0

3045 Relatief alarm Sensor 5 0..2 - 0

3051 Sensor 6 type 0..8 - 0

3052 Sensor 6 zone 0..7 - 0

3053 Sensor 6 offset -15..15 K 0

3054 Absoluut alarm Sensor 6 0..2 - 0

3055 Relatief alarm Sensor 6 0..2 - 0

3061 Sensor 7 type 0..8 - 0

3062 Sensor 7 zone 0..7 - 0

3063 Sensor 7 offset -15..15 K 0

3064 Absoluut alarm Sensor 7 0..2 - 0

3065 Relatief alarm Sensor 7 0..2 - 0

3071 Sensor 8 type 0..8 - 0

3072 Sensor 8 zone 0..7 - 0

3073 Sensor 8 offset -15..15 K 0

3074 Absoluut alarm Sensor 8 0..2 - 0

3075 Relatief alarm Sensor 8 0..2 - 0

3081 Sensor 9 type 0..8 - 0

3082 Sensor 9 zone 0..7 - 0

3083 Sensor 9 offset -15..15 K 0

3084 Absoluut alarm Sensor 9 0..2 - 0

3085 Relatief alarm Sensor 9 0..2 - 0

3091 Sensor 10 type 0..8 - 0

3092 Sensor 10 zone 0..7 - 0

3093 Sensor 10 offset -15..15 K 0

3094 Absoluut alarm Sensor 10 0..2 - 0

3095 Relatief alarm Sensor 10 0..2 - 0
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6.3.2 Instellingen overige sensoren

Nr. Omschrijving bereik eenheid standaard

3111 Druk voorwaards uitlezing per 0..3 - 0

 0 = 0000

 1 = 000.0

 2 = 00.00

 3 = 0.000 

3112 Waarde bij 0 mA (0V) -9999..9999 - 0

3113 Waarde bij 4 mA (2V) -9999..9999 - 20

3114 Waarde bij 8 mA (4V) -9999..9999 - 40

3115 Waarde bij 12 mA (6V) -9999..9999 - 60

3116 Waarde bij 16 mA (8V) -9999..9999 - 80

3117 Waarde bij 20 mA (10V) -9999..9999 - 40

3118 Offset druk voorwaards sensor -1000..1000 - 0

3121 Druk omgekeerd uitlezing per 0..3 - 0

3122 Waarde bij 0 mA (0V) -9999..9999 - 0

3123 Waarde bij 4 mA (2V) -9999..9999 - 0

3124 Waarde bij 8 mA (4V) -9999..9999 - 500

3125 Waarde bij 12 mA (6V) -9999..9999 - 1000

3126 Waarde bij 16 mA (8V) -9999..9999 - 1500

3127 Waarde bij 20 mA (10V) -9999..9999 - 2000

3128 Offset druk omgekeerd sensor -1000..1000 -

3131 C2H4 uitlezing per 0..3 - 0

3132 Waarde bij 0 mA (0V) -9999..9999 - 0

3133 Waarde bij 4 mA (2V) -9999..9999 - 0

3134 Waarde bij 8 mA (4V) -9999..9999 - 63

3135 Waarde bij 12 mA (6V) -9999..9999 - 125

3136 Waarde bij 16 mA (8V) -9999..9999 - 188

3137 Waarde bij 20 mA (10V) -9999..9999 - 250

3138 Offset C2H4 sensor -1000..1000 - 0

3141 CO2 uitlezing per 0..3 - 0

3142 Waarde bij 0 mA (0V) -9999..9999 - 0

3143 Waarde bij 4 mA (2V) -9999..9999 - 0

3144 Waarde bij 8 mA (4V) -9999..9999 - 0

3145 Waarde bij 12 mA (6V) -9999..9999 - 0

3146 Waarde bij 16 mA (8V) -9999..9999 - 0

3147 Waarde bij 20 mA (10V) -9999..9999 - 0

3148 Offset CO2 sensor -1000..1000 - 0

3149 MODBUS adres CO2 sensor 0..99 - 0

3151 O2 uitlezing per 0..3 - 0

3152 Waarde bij 0 mA (0V) -9999..9999 - 0

3153 Waarde bij 4 mA (2V) -9999..9999 - 0

3154 Waarde bij 8 mA (4V) -9999..9999 - 0

3155 Waarde bij 12 mA (6V) -9999..9999 - 0

3156 Waarde bij 16 mA (8V) -9999..9999 - 0

3157 Waarde bij 20 mA (10V) -9999..9999 - 0

3158 Offset O2 sensor -1000..1000 - 0
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Nr. Omschrijving bereik eenheid standaard

3161 RH uitlezing per 0..3 - 0

3162 Waarde bij 0 mA (0V) -9999..9999 - 0

3163 Waarde bij 4 mA (2V) -9999..9999 - 0

3164 Waarde bij 8 mA (4V) -9999..9999 - 0

3165 Waarde bij 12 mA (6V) -9999..9999 - 0

3166 Waarde bij 16 mA (8V) -9999..9999 - 0

3167 Waarde bij 20 mA (10V) -9999..9999 - 0

3168 Offset RH sensor -1000..1000 - 0

3171 Bron CO2 sensor 0..2 - 0

0 = lokaal

1 = analyser

2 = modbus

3172 Bron O2 sensor 0..1 - 0

0 = lokaal

1 = analyser

Nr. Omschrijving bereik eenheid standaard

4110 0V uit bij temperatuur -10.0..+40.0 °C -10.0

4111 10V uit bij temperatuur -10.0..+40.0 °C +40.0

6.4 Parameters uitgangen

6.4.1 Instellingen analoge uitgangen
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6.5 Uitleg van de parameters

6.5.1 Front instellingen

Nr. Uitleg

0101 .. 0103 Met deze parameters kunnen zones in en uitgeschakeld worden.

(Dit kan ook rechtstreeks via het scherm ingesteld worden).

0120 Verwarmen mogelijk ja  / nee

(Dit kan ook rechtstreeks via het scherm ingesteld worden).

0121 Begassen mogelijk ja / nee

(Dit kan ook rechtstreeks via het scherm ingesteld worden).

0122 Ventileren mogelijk ja / nee

(Dit kan ook rechtstreeks via het scherm ingesteld worden).

0123 Ventilatie nu omkeren

Door deze parameter op 1 te zetten en deze waarde te versturen, zal de ventilatierichting omgekeerd worden

0201 .. 0210 Schakel de temperatuurvoelers aan en uit

(Dit kan ook rechtstreeks via het scherm ingesteld worden).

0301 .. 0306 Schakel de analoge ingangen aan en uit

(Dit kan ook rechtstreeks via het scherm ingesteld worden).

6.5.2 Algemene instellingen

Nr. Uitleg

1002 Wachtwoord parameters (Wordt standaard niet gebruikt).

1010 Uitlezing in °C of °F.

1012 Het maximaal aantal zones in de cel

Het is niet mogelijk om meer dan dit aantal zones in te schakelen. Het is wel mogelijk om vanaf het scherm 

zones uit te schakelen maar het maximaal aantal wordt begrenst door deze parameter. Vanaf het scherm 

uitgeschakelde zones blijven wel zichtbaar op het scherm maar worden grijs.

1020 De laagste waarde waar het setpoint op ingesteld kan worden.

1021 De hoogste waarde waar het setpoint op ingesteld kan worden.

1023 Het aantal setpoints per cel. Standaard gebruikt de PROBA één setpoint per cel. Deze wordt dan gebruikt voor 

alle zone’s. In bepaalde gevallen kan het nodig zijn dat iedere zone zijn eigen setpoint krijgt. 

In geval er meer dan één setpoint per cel gebruikt moet worden, kan hier ingesteld worden of dit alleen geldt 

voor de stand-by mode of dat er altijd meerdere setpoint gebruikt moeten worden.

1090 De software versie van de PROBA 5

1091 De productiedatum van de PROBA 5

1092 Het serienummer van de PROBA 5
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6.5.3 Instellingen Fans

Nr. Uitleg

1201 Elke fan kan aan één of meerdere zones toegewezen worden. Elke combinatie is hierbij mogelijk.

Deze parameter is voor het toewijzen van fan 1.

1202 Deze parameter is voor het toewijzen van fan 2.

1203 Deze parameter is voor het toewijzen van fan 3.

1204 Deze parameter is voor het toewijzen van fan 4.

1205 Om te voorkomen dat alle fans gelijktijdig inschakelen, kan er met deze parameter een vertragingstijd ingesteld 

worden. Hierdoor schakelen de fans in de verschillende zones allemaal na elkaar in, in plaats van alle tegelijk.

1210 Met deze parameter wordt ingesteld of de fans ook in tegengestelde richting moeten kunnen draaien.

1211 De tijd dat de fan in de normale richting moeten draaien.

1212 De tijd dat de fans in tegengestelde richting moeten draaien.

1213 De vertragingstijd tussen beide draairichtingen. Deze tijd is nodig om de fans te laten stoppen met draaien. De 

fans moeten stil staan voordat ze in een andere richting mogen gaan draaien.

1215 Naast dat de fans van richting kunnen veranderen via een relais, kan dat ook via modbus. Uiteraard moeten de 

fans daarvoor wel modbus communicatie ondersteunen.

1216 Een extern fan alarm kan worden geconfigureerd als een fataal alarm

1230 Fans uit bij absoluut minimum alarm 1.

1231 Fans uit bij absoluut maximum alarm 1.

1232 Fans uit bij absoluut minimum alarm 2.

1233 Fans uit bij absoluut maximum alarm 2.

1234 Fans alleen aan als de airbags opgeblazen zijn. Dit voorkomt dat de lucht over de dozen zal gaan in plaats van 

door de dozen.

1235 Fans uit bij storing van de koeling.

1236 Fans uit bij storing van de verwarming.

1237 De hele zone kan uitgeschakeld worden als één fan de fans in de zone in storing staat.

1240 De fans kunnen aangestuurd worden met een vaste snelheid. Deze snelheid is in het rijpprogramma, de hold- 

en standby mode in te stellen.

1241 Om te voorkomen dat de fans op een te lage snelheid gaan draaien, kan er een minimale snelheid ingesteld 

worden.

1242 Om te voorkomen dat de fans op een te hoge snelheid gaan draaien, kan er een maximale snelheid ingesteld 

worden.

1250 De fans kunnen uitgeschakeld worden als:

• de deur geopend is

• de fans gesperd worden

• in beide gevallen 

Nadat de deur weer gesloten is of als de sper weer is vrijgegeven, zullen de fans weer opgestart worden met in 

achtneming van de vertragingstijd P1205.

1251 Vertragingstijd voor dat de fans uitgeschakeld worden nadat de deur geopend is. Als deze waarde 0 is, worden 

de fans uitgeschakeld zodra de deur geopend wordt.

1252 Vertragingstijd voor dat de fans ingeschakeld worden nadat de deur gesloten is. Als deze waarde 0 is, worden de 

fans ingeschakeld zodra de deur gesloten wordt.
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6.5.4 Instellingen Fans - druk regeling

Nr. Uitleg

1261 Als er een bepaald drukverschil over de dozen gewenst is, kan dit gerealiseerd worden met deze fanregeling. 

De regeling kan plaats vinden door middel van het in- en uitschakelen van fans of door middel van een analoge 

uitgang. Met behulp van de analoge uitgang kan de fansnelheid aangepast worden.

1262 De uitlezing van de druk is in Pascal. 

De uitleesresolutie kan in:

• hele Pascal (0000)

• tiende Pascal (000.0)

• honderdste Pascal (00.00)

• duizendste Pascal (0.000) 

1263 De laagste druk die als setpoint ingesteld mag worden

1264 De hoogste druk die als setpoint ingesteld mag worden

1265 De opschakeltijd van de fans (alleen geldig als parameter 1261 is 1)

1266 De afschakeltijd van de fans (alleen geldig als parameter 1261 is 1)

1267 De proportionele band van de drukregeling. 

Zie pagina 76 voor meer details

1268 De intergratietijd van de drukregeling. 

Zie pagina 76 voor meer details.

1269 De D actie  van de drukregeling.

1270 De offset van de drukregeling.

1280 Moet de snelheid van de fan afhangen van het verschil tussen de gemeten regeltemperatuur en het setpoint? 

Hoe groter het verschil, des te sneller zullen de fans draaien.

1281 De offset voor P1280.

1282 De vertragingstijd voordat de snelheid van de fan aangepast zal worden. Dit is om te voorkomen dat de snelheid 

voortdurend veranderd.

1283 De P band voor P1280.

1284 De I tijd voor P1280.
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6.5.5 Instellingen Koeling

Nr. Uitleg

1301 Differentie van de koeling (dit is de verschiltemperatuur tussen het in en uitschakelen van de koeling)

1302 Offset van de koeling (Hiermee wordt het uitschakelpunt van de koeling verschoven. Offset = 0.0 dan zal de 

koeling op het setpoint uitschakelen) Zie ook “§ Koelen en Verwarmen” op pagina 75 voor meer details.

1303 Offset voor het inschakelen van de tweede koeltrap 

1310 P band voor de analoge uitgang van de koeling.

Zie pagina 76 voor meer details.

1311 I tijd voor de analoge uitgang van de koeling.

1312 D actie voor de analoge uitgang van de koeling.

1313 Offset voor de PID van de koeling.

1320 Hiermee kan er extra koelcapaciteit ingeschakeld worden als het verschil tussen luchtbewaakvoeler en de 

regeltemperatuur te groot wordt.

1321 De P band die hoort bij parameter P1320

1322 De koeling kan geblokkeerd worden als de temperatuur lager wordt dan deze temperatuur, zelfs als de waarde 

van P1320 wordt overschreden.

1323 Er kan minder gekoeld worden als luchtbewaakvoeler een waarde meet die in het bereik ligt van deze parameter 

ten opzichte van de waardes van P2042 & 2044. Hiermee kan een alarm worden voorkomen.

1330 Als het setpoint lager is dan deze temperatuur, dan zal de extra koeling worden geactiveerd. 

1331 Als de fan in tegengestelde richting draait, kan de koelcapaciteit worden beperkt. Dit kan noodzakelijk zijn als 

fancapaciteit in omgekeerde richting lager is dan in de normale richting.

1332 Schakel de koeling uit als er een absoluut minimum alarm 1 in the zone optreedt?

1333 Schakel de koeling uit als er een absoluut minimum alarm 2 in the zone optreedt?

1334 De temperatuur van het koelmiddel moet lager zijn dan het setpoint anders kan er niet gekoeld worden. Met 

deze parameter kan ingesteld worden hoeveel graden het koelmiddel minimaal lager moet zijn dan setpoint.

1335 De koelmiddelsensor moet binnen een bepaalde tijd de ingestelde temperatuur van P1334 onder het setpoint 

hebben bereikt nadat de koeling is gestart anders zal er een foutmelding gegenereerd worden. Hiermee kan een 

storing in de koelinstallatie worden gedetecteerd.

1336 Moet de koeling uitgeschakeld worden als P1335 een alarm gegenereerd heeft?

1350 De koeling kan op een paar manieren geblokkeerd worden. Namelijk:

• als de deur open is

• als de sper actief is

• in beide gevallen

• in geen van beide gevallen
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6.5.6 Instellingen Verwarming

Nr. Uitleg

1401 Differentie van de verwarming (dit is de verschiltemperatuur tussen het in en uitschakelen van de verwarming)

1402 Offset van de verwarming (Hiermee wordt het uitschakelpunt van de verwarming verschoven. Offset = 0.0 dan 

zal de verwarming op het setpoint uitschakelen) Zie ook “§ Koelen en Verwarmen” op pagina 75.

1410 P band voor de analoge uitgang van de verwarming.

Zie “§ Proportionele uitgangen voor Koelen en Verwarmen” op pagina 76 voor meer details.

1411 I tijd voor de analoge uitgang van de verwarming.

1412 D actie voor de analoge uitgang van de verwarming.

1413 Offset voor de PID van de verwarming.

1423 Er kan minder verwarmd worden als luchtbewaakvoeler een waarde meet die in het bereik ligt van deze 

parameter ten opzichte van de waardes van P2041 & 2043. Hiermee kan een alarm worden voorkomen.

1430 Als het setpoint hoger is dan deze temperatuur, dan zal de extra verwarming worden geactiveerd.

1432  Schakel de verwarming uit als er een absoluut maximum alarm 1 in the zone optreedt?

1433 Schakel de verwarming uit als er een absoluut maximum alarm 2 in the zone optreedt?

1450 De verwarming kan op een paar manieren geblokkeerd worden. Namelijk:

• als de deur open is

• als de sper actief is

• in beide gevallen

• in geen van beide gevallen
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6.5.7 Instellingen Begassing

Nr. Uitleg

1501 Differentie voor de begassing (is alleen van toepassing als er een gassensor gebruikt wordt).

1502 Offset gas concentratie (Hiermee wordt het uitschakelpunt van de begassing verschoven. Offset = 0 dan zal de 

begassing op het setpoint uitschakelen).

1503 Om te voorkomen dat deur geopend kan worden terwijl er gas in de cel zit, wordt de deur vergrendeld als de 

gassensor een concentratie meet die hoger is dan deze parameter. Om de deur weer te ontgrendelen, moet er 

eerst geventileerd worden.

1504 Ventilatie mag gas periode beëindigen

Hier kan aangeven worden of een handmatige ventilatie een einde mag maken aan de begassingsperiode. Indien 

deze waarde op nee staat, zal er gedurende een begassingsperiode geen handmatige ventilatie gestart kunnen 

worden

1510 Begassen door middel van een puls – pauze regeling? Dit betekend dat de gasklep geopend is gedurende 

P1511 minuten en gesloten gedurende P1512 minuten. De pulsen en pauzes wisselen elkaar continue af 

gedurende de gehele begassingsperiode.

1511 Pulstijd van de begassing (als P1510 is 1)

1512 Pauze tijd van de begassing (als P1510 is 1)

1520 De maximale tijd dat de gasklep geopend mag worden geduren de begassingsperiode als er een gassensor 

gebruikt wordt. Als deze tijd is verstreken en de concentratie heeft het setpoint nog niet bereikt, dan zal er een 

alarm gegenereerd worden. 

1521 De minimale/maximale pulstijd actief bij gebruik van een gassensor. Deze  parameter is geldig in combinatie 

met P1522, 1523 en 1524.

1522 Minimale tijd dat de gasklep geopend moet zijn in de bloktijd. Als de gasklep nog niet lang genoeg geopend is 

geweest voordat de bloktijd is verstreken, dan zal de gasklep geforceerd geopend worden om toch de minimale 

tijd dat de klep geopend moet zijn bereikt wordt.

1523 Maximale tijd dat de gasklep geopend mag worden in de bloktijd. Zelfs als de gasconcentratie te laag wordt, zal 

de gasklep niet geopend worden als de waarde van deze parameter is verstreken.

1524 De bloktijd behorende bij P1522 en P1523.

1525 Als er een alarm gegenereerd is doordat de tijd van P1520 is verstreken, kan er voor gekozen worden om de 

gasklep al dan niet te sluiten. Met deze parameter kan deze keuze worden gemaakt.

1526 Om te voorkomen dat meetfouten van de gassensor leidt tot onjuiste interpretaties, kan met deze parameter 

ingesteld worden wanneer de uitlezing op 0 moet staan. Als de gemeten concentratie lager is dan deze waarde, 

zal de uitlezing op 0 blijven staan ondanks dat deze wellicht fluctueert binnen deze marge.

1527 Om te voorkomen dat de uitlezing van de gasconcentratie te snel op 0 gezet wordt, kan er een tijdvertraging 

ingesteld worden. De concentratie zal minimaal deze tijd onder de waarde van P1526 moeten zijn voordat de 

waarde op 0 gezet wordt.

1530 Het nummer van de gascarrousel. Regelaars met hetzelfde nummer zullen niet gelijktijdig gaan begassen. Als 

er meerdere regelaars gelijktijdig willen begassen, zullen de regelaars in een wachtrij gezet worden.  Zodra een 

regelaar klaar is met begassen, zal de volgende regelaar gaan begassen. Dit is om te voorkomen dat er niet 

genoeg gas in de cel komt door een te kleine gasleiding. 

1531 Binnen een gascarrousel kan er een uniek nummer ingesteld worden. Deze functie wordt gebruikt i.c.m. een gas 

analyser.
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6.5.8 Instellingen Ventilatie

Nr. Uitleg

1601 Als er een gasconcentratie gemeten wordt hoger dan het niveau van P1603, dan kan er automatisch 

geventileerd worden. Dit geldt alleen na afloop van de begassingsperiode.

1602 Deze parameter doet hetzelfde als P1601 maar nu wordt er ook belucht tijdens de begassingsperiode.

1603 Het maximum ethyleenniveau waarboven er geforceerd geventileerd zal worden (als P1601 of P1602 is 1).

1604 De differentie voor P1603. Als het niveau lager is dan P1603 - P1604 dan zal de ventilatie weer stoppen.

1610 Als er een CO2 niveau gemeten wordt hoger dan het niveau van P1612, dan kan er automatisch geventileerd 

worden. Dit geldt alleen na afloop van de begassingsperiode.

1611 Deze parameter doet hetzelfde als P1610 maar nu wordt er ook belucht tijdens de begassingsperiode.

1612 Het maximum CO2 niveau waarboven er geforceerd geventileerd zal worden  

(als P1610 of P1611 is 1).

1613 De differentie voor P1612.

1620 Het nummer van de ventilatiecarrousel. Regelaars met hetzelfde nummer zullen niet gelijktijdig gaan ventileren. 

Als er meerdere regelaars gelijktijdig willen ventileren, zullen de regelaars in een wachtrij gezet worden.  Zodra 

een regelaar klaar is met ventileren, zal de volgende regelaar gaan ventileren. Dit is om te voorkomen dat er niet 

genoeg verse lucht in de cel komt door te kleine ventilatiekanalen.

6.5.9 Instellingen vochtregeling

Nr. Uitleg

1701 Differentie van de bevochtiging (dit is het verschil tussen het in en uitschakelen van de bevochtiging)

1702 Differentie van de ontvochtiging (dit is het verschil tussen het in en uitschakelen van de ontvochtiging)

1703 Offset van de vochtregeling (Hiermee wordt het uitschakelpunt van de vochtregeling verschoven. Offset = 0 dan 

zal de vochtregeling op het setpoint uitschakelen)

1710 De vochtregeling kan op een paar manieren geblokkeerd worden. Namelijk:

• als de deur open is

• als de sper actief is

• in beide gevallen

• in geen van beide gevallen

1720 RH alarm actief?

1721 Maximum vochtniveau waarna er een alarm gegenereerd zal worden.

1722 Minimum vochtniveau waarna er een alarm gegenereerd zal worden.

1723 Differentie voor P1722 en P1723.

1724 De vochtalarmen kunnen geblokkeerd worden als de deur geopend is.

1725 Om te voorkomen dat er te snel een minimum RH alarm gegenereerd wordt, kan er een tijdvertraging ingesteld 

worden. Het alarm moet minimaal deze tijd te laag zijn, wil er een alarm gegenereerd worden.

1726  Om te voorkomen dat er te snel een maximum RH alarm gegenereerd wordt, kan er een tijdvertraging ingesteld 

worden. Het alarm moet minimaal deze tijd te hoog zijn, wil er een alarm gegenereerd worden.
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6.5.10 Instellingen Airbag

Nr. Uitleg

1801 Is er een airbag aanwezig?

1802 Hier wordt ingesteld welke signalering er gebruikt wordt voor de airbag. 

1803 Als de deur geopend is, kunnen airbag storingen geblokkeerd worden.

1804 Vertragingstijd voor airbag storingen nadat de deur gesloten is. Na afloop van de vertragingstijd worden de 

alarmen weer actief.

6.5.11 Instellingen ULO regeling

Nr. Uitleg

1851 Als er een ULO regeling gebruikt wordt, kan er voor gekozen worden om het lopende programma te wissen en te 

vervangen door de ULO regeling 

1852 De ULO regeling werkt met een vast setpoint. Met deze parameter kan ingesteld worden wat het standaard 

setpoint moet zijn. Uiteraard kan dit setpoint aangepast worden.

6.5.12 Instellingen Temperatuur alarmen

Nr. Uitleg

2001 Moet absoluut alarm 1 geactiveerd worden? Er kan gekozen worden tussen:

• geen alarm

• altijd actief

• alleen tijdens een regeling. 

In het laatste geval zullen de alarmen geblokkeerd worden als de cel uit is.

Een absoluut alarm is een alarm waarbij de ingegeven waarden (P2002 en P2003) de werkelijke temperatuur is. 

Deze is dus niet afhankelijk van het setpoint.

2002 Absoluut maximum temperatuur waarboven een alarm gegeven zal worden

2003 Absoluut minimum temperatuur waaronder een alarm gegeven zal worden

2004 De vertragingstijd voor absoluut alarm 1. Het alarm zal worden gegenereerd nadat deze tijd is verstreken. Als de 

alarmsituatie is opgeheven voordat deze tijd is afgelopen, zal er geen alarm gegenereerd worden.

2011 Absoluut alarm 2 actief?

2012 Absoluut maximum temperatuur waarboven een alarm gegeven zal worden

2013 Absoluut minimum temperatuur waaronder een alarm gegeven zal worden

2014 De vertragingstijd voor absoluut alarm 2

2021 Moet relatief alarm 1 geactiveerd worden? Er kan gekozen worden tussen:

• geen alarm

• altijd actief

• alleen tijdens een regeling. 

In het laatste geval zullen de alarmen geblokkeerd worden als de cel uit is.

2022 Relatief maximum temperatuur waarboven een alarm gegeven zal worden. De temperatuur die hier ingeven 

wordt, moet de verschiltemperatuur ten opzichte van het setpoint zijn. Als deze waarde bijvoorbeeld 5K is, dan 

zal er een alarm doorgegeven worden als de temperatuur 5K hoger is dan het setpoint.

2023 Relatief minimum temperatuur waaronder een alarm gegeven zal worden

2024 De vertragingstijd voor relatief alarm 1
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Nr. Uitleg

2031 Relatief alarm 2 actief?

2032 Relatief maximum temperatuur waarboven een alarm gegeven zal worden

2033 Relatief minimum temperatuur waaronder een alarm gegeven zal worden

2034 De vertragingstijd voor relatief alarm 2

2041 De absoluut maximum luchttemperatuur. Als de temperatuur boven deze waarde komt, zal de verwarming 

uitgeschakeld worden. Er zal geen alarm gegenereerd worden.

2042 De absoluut minimum luchttemperatuur. Als de temperatuur onder deze waarde komt, zal de koeling 

uitgeschakeld worden. Er zal geen alarm gegenereerd worden.

2043 De relatief maximum luchttemperatuur. Als de temperatuur boven deze waarde komt, zal de verwarming 

uitgeschakeld worden. Er zal geen alarm gegenereerd worden.

2044 The relatief minimum luchttemperatuur. Als de temperatuur onder deze waarde komt, zal de koeling 

uitgeschakeld worden. Er zal geen alarm gegenereerd worden.

2050 Differentie voor de maximum luchttemperatuur. Als de temperatuur lager wordt dan de maximum 

luchttemperatuur – differentie, dan zal de verwarming weer ingeschakeld worden.

2051 Differentie voor de minimum luchttemperatuur. Als de temperatuur hoger wordt dan de minimum 

luchttemperatuur + differentie, dan zal de koeling weer ingeschakeld worden.

2060 Om te voorkomen dat er temperatuuralarmen ontstaan doordat de deur open staat, kunnen de alarmen 

geblokkeerd worden zolang de deur open staat.

6.5.13 Instellingen Alarmrelais

In deze parametersectie kunnen de alarmrelais toegekoppeld worden aan verschillende functies. 
Ieder alarmrelais kan voor meerdere alarm situaties gebruikt worden. 
De keuzes die gemaakt kunnen worden zijn:
• 0 – geen relais
• 1 – niet fataal alarmrelais
• 2 – fataal alarmrelais.

Nr. Uitleg

2101 Alarm relais voor absoluut alarm 1.

2102 Alarm relais voor absoluut alarm 2.

2103 Alarm relais voor relatief alarm 1.

2104 Alarm relais voor relatief alarm 2.

2105 Alarmrelais na stroom storing.

2106 Alarmrelais voor koelstoring.

2107 Alarmrelais voor verwarmingsstoring.

2108 Alarm relais voor airbag storing.

2109 Alarm relais voor deur storing.

2110 Alarm relais voor fan storing.

2111 Alarmrelais voor overschrijding maximum gastijd.

2112 Alarmrelais voor ventilatie storing.

2113 Alarm relais voor sensor storing.

2120 Fataal alarm kan gereset worden? Indien nee; het relais zal alleen gereset worden als de alarmsituatie 

opgeheven is. Indien ja; het relais kan gereset worden ondanks dat de alarmsituatie nog actief is.

2121 Niet fataal alarm kan gereset worden?

2122 Moet de regeling doorgaan als er een extern fataal alarm actief is? Indien ja zal het programma vervolgd 

worden ondanks een actieve externe alarmingang. Indien nee zal het programma stoppen indien een externe  

alarmingang actief is.
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6.5.14 Instellingen Temperatuursensoren

Nr. Uitleg

3001 Sensor 1 type. 

Door middel van deze parameter wordt aangegeven wat voor type sensor is aangesloten.

Info-sensoren worden niet voor regelfuncties gebruikt maar alleen voor uitlezing. De functies van sensor types 

2 & 3 en 5 & 6 draaien om zodra de fans van draairichting veranderen. Een regelsensor wordt dan een info-

sensor en een info-sensor wordt een regelsensor.

De functie van de sensor kan alleen gewijzigd worden op de webpagina van de Proba. Zie ook “§ 5.1.3 Proba 5 

temperature config” op pagina 28. 

3002 Een sensor kan aan één of meerdere zones toegewezen worden. Hierbij zijn alle combinaties mogelijk. Als er 

meer dan één sensor is toegewezen en deze sensoren hebben dezelfde functie, dan zal er met het gemiddelde 

van deze sensoren worden gewerkt.

De zone toewijzing van de sensor kan alleen gewijzigd worden op de webpagina van de Proba. Zie ook “§ 5.1.3 

Proba 5 temperature config” op pagina 28. 

3003 Met de offset van de sensor kan de afwijking van de sensor worden gecorrigeerd.  

3004 Welk alarm moet worden geactiveerd als er een absoluut alarm optreedt?  

3005 Welk alarm moet worden geactiveerd als er een relatief alarm optreedt?

3011 .. 3095 Parameters 3001 .. 3005 gelden voor sensor 1. 

Parameters 3011 .. 3095 hebben dezelfde functies maar nu voor de sensoren 2 t/m 10.

6.5.15 Instellingen Overige Sensoren

Nr. Uitleg

3111 Positie van de “decimale” punt in de weer te geven waarde kan aangepast worden. Er kan gekozen worden 

tussen een punt na het 1e, 2e of 3e cijfer:

Geen decimale punt : 0000

Na het 1e cijfer : 000.0

Na het 2e cijfer : 00.00

Na het 3e cijfer : 0.000

3112 Omdat de analoge ingangen voor nagenoeg ieder bereik gebruikt kan worden, is het nodig om de ingangen 

te configureren voor het bereik van de sensor die gebruikt wordt. Hierbij moet voor iedere ingangsniveau de 

bijbehorende ingangswaarde ingevoerd worden.

Bij deze parameter moet de meetwaarde die bij een 0V of 0mA signaal hoort, ingevoerd worden.

3113 Hetzelfde als P3112 maar nu bij een 0,2V, 2V of 4mA signaal.

3114 Hetzelfde als P3112 maar nu bij een 0,4V, 4V of 8mA signaal.

3115 Hetzelfde als P3112 maar nu bij een 0,6V, 6V of 12mA signaal.

3116 Hetzelfde als P3112 maar nu bij een 0,8V, 8V of 16mA signaal.

3117 Hetzelfde als P3112 maar nu bij een 1V, 10V of 20mA signaal.

Voorbeeld:

Als een vochtsensor is aangesloten en deze sensor heeft een uitgang van 0-1Vdc wat overeenkomt met 

0-100% RH, dan moeten de volgende waarden ingevoerd worden:

P3112 – 0

P3113 – 20

P3114 – 40

P3115 – 60

P3116 – 80

P3117 – 100
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Nr. Uitleg

3118 Offsetwaarde van de sensor. Met deze parameter kan de afwijking van de sensor worden gecompenseerd.

3121 .. 3168 Parameters 3111 .. 3118 worden gebruikt voor sensor 1. 

Parameters 3121 .. 3168 hebben dezelfde functies maar nu voor sensoren 2 .. 6.

3149 Naast dat een CO2 op een analoge ingang aangesloten kan worden, kan een CO2 sensor ook via modbus 

uitgelezen worden.  

Om de sensor uit te kunnen lezen via modbus, moet er wel een speciale modbus interface aangesloten worden.

3171 De CO2 waarde kan op diverse manieren worden aangeboden. Met deze parameter kan de juiste keuze van het 

soort sensor ingesteld worden.

0 = lokaal (via de analoge ingang)

1 = analyser (de analyser geeft de CO2 door aan de Proba)

2 = modbus (via de modbus interface)

3172 De O2 waarde kan op diverse manieren worden aangeboden. Met deze parameter kan de juiste keuze van het 

soort sensor ingesteld worden.

1 = lokaal (via de analoge ingang)

2 = analyser (de analyser geeft de CO2 door aan de Proba)

6.5.16 Instellingen Analoge uitgangen

Nr. Uitleg

4110 Als een analoge uitgang wordt gebruikt als ‘Output set point’ (Setpoint uitgang) of als ‘Output average control 

temperature’ (uitgang gemiddelde regeltemperatuur), dan moet het benodigde bereik voor het 0-10V worden 

ingesteld. 

Voorbeeld: Als het 0-10V signaal overeen moet komen met een bereik van -10/+40°C, dan moet deze 

parameter de waarde -10 hebben.

4111 Deze parameter hoort bij parameter 4110. Met deze parameter wordt de maximum waarde van het bereik 

ingesteld. In het voorbeeld is dit +40.
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A Werking van de regelingen

• 

Koelen en Verwarmen
De koeling schakelt in op het setpoint + offset + differentie en schakelt uit op het setpoint 
+ offset.

• De verwarming schakelt in op het setpoint + offset - differentie en schakelt uit op het 
setpoint + offset.

Bevochtigen
De bevochtiging schakelt in op het setpoint + offset + differentie en schakelt uit op het setpoint + 
offset.

Begassen
De begassing schakelt in op het setpoint + offset + differentie en schakelt uit op het setpoint + 
offset.
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Proportionele uitgangen voor Koelen en Verwarmen

Wordt een analoge uitgang gebruikt als een proportioneel uitgang voor de koeling, dan zal de uitgang 
100% uitsturen als de temperatuur gelijk of hoger is dan het setpoint + offset + proportionele 
band. Als de temperatuur gelijk is aan het setpoint + offset, zal de uitgang 0% uitsturen. In 
het tussenliggende gedeelte zal de uitgang een waarde uitsturen die linieair verloopt met de 
temperatuur.

Als een analoge uitgang gebruikt wordt als een proportioneel uitgang voor de verwarming, dan 
zal de uitgang 100% uitsturen als de temperatuur gelijk of hoger is dan het setpoint + offset 
- proportionele band. Als de temperatuur gelijk is aan het setpoint + offset, zal de uitgang 0% 
uitsturen. In het tussenliggende gedeelte zal de uitgang een waarde uitsturen die linieair verloopt 
met de temperatuur.

Proportioneel intergrerende uitgang voor Koelen en 
Verwarmen
Als een proportionele uitgang wordt gebruikt voor de koeling, zal er een evenwicht ontstaan waarbij 
er genoeg koeling wordt uitgestuurd om de warmteontwikkeling te compenseren. Als hierbij het 
setpoint niet wordt gehaald, kan er een  I-functie ingesteld worden om de zogenaamde regelfout met 
een I-tijd te compenseren. De uitgang zal hierbij steeds een beetje verder uitgestuurd worden om 
toch het setpoint te halen. 
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Fig. 34 PI-regeling grafiek
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