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1 Functionele specificatie 

1.1 Inleiding 
De MC3-FRUIT/MC3-COOL regelaar 1 bevat meerdere celregelaars (max. 5) die de temperatuur, 
vochtigheid, ventilatie en CO2 niveau kunnen regelen, monitoren en registreren van koel- en 
bewaarcellen. Elke celregelaar kan maximaal 8 verdampers regelen. De regelaar is erg geschikt 
voor het regelen van fruitbewaarcellen, maar kan ook voor veel andere regeltechnische 
toepassingen worden gebruikt. 

De regelaar heeft een groot aantal analoge en digitale ingangen en uitgangen die vrij 
configureerbaar zijn. De ingangen worden gebruikt om de regelaar te voorzien van metingen en 
externe gegevens die vereist zijn voor de regelprocessen. De regelaar gebruikt deze ingangen 
gecombineerd met de regelinstellingen (setpoint, parameters enz.) om regelwaardes te berekenen. 
De regelwaardes worden via relais en analoge uitgangen naar de te regelen processen geleid. 

Meerdere regelaars kunnen met een ethernet netwerk worden verbonden waardoor ze 
regeltechnische gegevens kunnen uitwisselen. Op die manier kunnen ze samen een geïntegreerd 
regelsysteem vormen met onderling gecoördineerde regelacties, terwijl hun autonome werking 
behouden blijft in het geval van netwerkstoringen. 

De regelaar kan worden bediend met één of meer lokale bedienpanelen. Bediening op afstand kan 
worden gedaan met behulp van het VDH Alfa Server Program (VASP). VASP geeft toegang tot de 
geavanceerdere bedienfuncties zoals, registraties, alarminstellingen enz. 

De software versie van de regelaar is op te vragen met parameter P7000 2 . Om de 
samenwerking van meerdere regelaars binnen één netwerk te realiseren wordt geadviseerd 
om regelaars toe te passen met gelijke software versies. Regelaars met verschillende 
software versies kunnen mogelijk niet correct met elkaar samenwerken. 

Tevens wordt dringend geadviseerd om na inbedrijfstelling van een regelaar de ingestelde 
configuratie (zie hoofdstuk 4) en parameters (zie hoofdstuk 5) goed te noteren en te 
bewaren. Dan is een regelaar indien nodig veel eenvoudiger en sneller te uit te wisselen. 

De volgende paragrafen beschrijven de functionele werking van de regelaars. 

  

                                                           
1 In deze handleiding wordt de term regelaar gebruikt voor één MC3-FRUIT of MC3-COOL regelaar die meerdere 
celregelaars kan bevatten. 
2 In deze handleiding worden parameters aangeduidt met P<x> met x = parameternummer. 
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1.2 Fasen en koelen 
De celregelaars onderscheiden 3 fasen waarin ze functioneren. Deze fasen hebben vooral 
betrekking op de regeling van de mechanisch koeling (vloeistofklep en eventuele zuigklep). 

Inkoelfase: In deze fase start de cel met mechanisch koelen als de regeltemperatuur boven het 
temperatuursetpoint + temperatuurdifferentie komt. Het koelen stopt als het temperatuursetpoint 
is bereikt. Voor de inkoelfase is elke cel geplaatst in een inkoelgroep. Er kunnen inkoelgroepen 
worden gevormd door voor elke cel een inkoelgroepnummer in te stellen (P0310). Voor elke 
inkoelgroep kan een maximum koelcapaciteit worden ingesteld (P2100 e.a.). Het koelen van een cel 
wordt alleen gestart als daarmee de maximum koelcapaciteit van de betreffende inkoelgroep niet 
wordt overschreden. Om die reden moet de koelcapaciteit van elke cel voor de inkoelfase worden 
ingesteld (P0300). Ten gevolge van deze maximalisatie moeten cellen soms wachten totdat er 
koelcapaciteit beschikbaar is. De inkoelgroep van een cel geldt ook voor de standbyfase. 

Bewaarfase: Voor de bewaarfase is elke cel geplaatst in een bewaargroep. Er kunnen 
bewaargroepen gevormd worden door voor elke cel een bewaargroep in te stellen (P0320). Binnen 
elke bewaargroep loopt een eigen periodieke bewaarcyclus waarin elke cel éénmaal per cyclus aan 
de beurt komt om mechanisch te koelen totdat de regeltemperatuur het temperatuursetpoint 
heeft bereikt. De tijd tussen twee opeenvolgende cycli van een bewaargroep is in te stellen (P2201 
e.a.). De bewaarcycli van de verschillende bewaargroepen zijn niet gesynchroniseerd. Standaard 
komen de cellen aan de beurt in volgorde van oplopend celnummer (P0100). Er worden steeds 
zoveel mogelijk cellen met koelvraag gestart als de maximum koelcapaciteit van de bewaargroep 
toelaat. Daarvoor moet per bewaargroep de maximum koelcapaciteit (P2200 e.a.) en per cel de 
koelcapaciteit in de bewaarfase (P0301) ingesteld worden. Als een cel niet gestart kan worden 
omdat die aan het ontdooien is of omdat de resterende koelcapaciteit in de bewaargroep voor die 
cel onvoldoende is, dan wordt een beetje van de volgorde afgeweken. Als een volgende cel wel 
gestart kan worden, dan wordt die gestart om geen koelcapaciteit verloren te laten gaan. In plaats 
van de standaard volgorde kunnen andere volgordes worden ingesteld (P2202 e.a.). Die zijn verder 
beschreven in paragraaf 1.20. De bewaarfase er erg geschikt om meerdere cellen te regelen met 
een beperkte compressor capaciteit en een beperkt aantal compressor starts. Deze fase kan 
worden vrijgegeven of geblokkeerd (P0110). 

Een bewaargroep kan gekoppeld worden aan een inkoelgroep (o.a. P2204). Deze koppeling houdt in 
dat als alle cellen in een bewaarcyclus aan de beurt zijn geweest, de maximum koelcapaciteit van 
de bewaargroep extra ter beschikking komt voor de inkoelgroep waaraan is gekoppeld. De 
maximum koelcapaciteit van de inkoelgroep wordt dan tijdelijk verhoogd met de maximum 
koelcapaciteit van de bewaargroep. Dat duurt dan totdat er weer een nieuwe bewaarcyclus moet 
starten. Dan worden er (indien nodig en mogelijk) cellen in de inkoelgroep gestopt totdat de 
koelvraag in de inkoelgroep weer aan het eigen maximum van de inkoelgroep voldoet (zonder de 
extra tijdelijke verhoging). Dat kan in sommige situaties enige tijd kosten, bijvoorbeeld vanwege een 
minimum koeltijd. Daarna wordt de nieuwe bewaarcyclus gestart. 
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Standbyfase: In deze fase koelt de cel alleen (mechanisch) als dat vereist is om heetgas te leveren 
aan een andere cel die staat te wachten op een heetgas ontdooiactie. De andere functies van de cel 
(ontdooien, verwarming, bevochtigen en automatisch ventileren) zijn geblokkeerd. Deze fase kan 
worden vrijgegeven of geblokkeerd (P0111). 

De regelaar kan een cel ook koelen met buitenlucht. Dat wordt in paragraaf 1.15 beschreven. 
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1.3 Verwarming 
De celverwarming (relais functie Verwarming) wordt aangeschakeld als de regeltemperatuur 
beneden het actuele temperatuursetpoint + verwarmen setpointoffset (P0400) – verwarmen 
differentie (P0401) komt. De verwarming stopt als het actuele temperatuursetpoint + verwarmen 
setpointoffset is bereikt.  

Verwarmen met heetgas van mechanisch koelende cellen is ook mogelijk. Dat wordt in paragraaf 
1.16 beschreven. De regeling van een verwarmingslint/tracing is ook mogelijk. Dat wordt 
geschreven in paragraaf 1.17. 

1.4 Ontdooien 
De celregelaars ondersteunen 3 ontdooimethoden die hieronder verder zijn beschreven. Op de 
celregelaars kan voor elke ontdooimethode een afzonderlijke ontdooigroep worden ingesteld 
(P0800..P0802). Per ontdooigroep kunnen verschillende instellingen worden gemaakt 
(P2400..P2406 e.a.), b.v. het maximum aantal cellen dat tegelijkertijd ontdooien, het aantal 
koelende cellen die zijn vereist voor een heetgas ontdooiing. 

Een ontdooiactie kan handmatig worden gestart, op kloktijd-intervallen, effectieve koeltijd-
intervallen of op realtime-tijdsmomenten (P0810..P0843). Een ontdooiactie start alleen als de 
ontdooitemperatuur lager is als de ontdooi-vrijgavetemperatuur (P0850). 

Natuurlijk ontdooien: Gedurende het ontdooien is de functie ventileren tijdens koelen van de 
verdampers aangeschakeld en het koelen is geblokkeerd. De ontdooiing stopt automatisch als de 
de maximale ontdooitijd (P0851) is verstreken. Automatisch stoppen op het bereiken van de einde-
ontdooitemperatuur (P0852) kan ook worden ingesteld (P0805). Bij meerder verdampers worden 
de verdampers gelijktijdig ontdooid. 

De natuurlijke ontdooimethode kan ook automatisch worden geselecteerd terwijl er elektrisch of 
heetgas ontdooien is ingesteld. Deze automatisch selectie vindt plaats op basis van de 
regeltemperatuur. Als de regeltemperatuur boven een instelbare waarde komt (P0803), dan wordt 
natuurlijk ontdooien toegepast in plaats van de ingestelde ontdooimethode. 

Elektrisch ontdooien: Gedurende het ontdooien blijft de functie ventileren tijdens koelen van de 
verdampers uit. De ontdooiing stopt automatisch als de einde-ontdooitemperatuur (P0852) is 
bereikt of de maximale ontdooitijd (P0851) is verstreken. Na de ontdooiing vindt het uitdruppen 
plaats. Na elektrisch ontdooien kan de ventilatie worden vrijgegeven op tijd, ontdooitemperatuur of 
op een combinatie van beide (P0872..P0874). Bij meerdere verdampers kan worden ingesteld 
(P0804) of de de verdampers gelijktijdig of na elkaar worden ontdooid. 
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De elektrische ontdooiing kan ook "geavanceerd" worden aangestuurd: De ontdooiing start zoals 
hiervoor beschreven en stopt als de maximale ontdooitijd is verstreken. Tijdens de ontdooiing 
worden de relais per verdamper aangestuurd op basis van de ontdooitemperatuur van de 
verdamper, het temperatuur setpoint ontdooien (P0807) en de temperatuur differentie ontdooien 
(P0808). Een relais wordt bekrachtigd als de ontdooitemperatuur beneden het temperatuur 
setpoint ontdooien – temperatuur differentie ontdooien is. De relais bekrachtiging stopt als het 
temperatuur setpoint ontdooien is bereikt. 

Heetgas ontdooien in een ontdooigroep (P0802 > 0): Deze ontdooimethode vereist één of meer 
andere cellen (binnen dezelfde ontdooigroep) die ko elen om heetgas te leveren. Het aantal 
koelende cellen dat is vereist voor heetgas ontdooien kan worden ingesteld (P2402 e.a.). De 
maximum tijd die een cel moet wachten op heetgas kan ook worden ingesteld. Als deze maximum 
tijd is verstreken of er zijn te veel cellen die op heetgas wachten (P2401), dan kunnen andere cellen 
worden geforceerd om te gaan koelen om heetgas te leveren. Of er cellen geforceerd worden om te 
koelen en in welke volgorde kan worden ingesteld (P2406). Daarbij onderscheiden we de volgende 
categorieën cellen: 

"Voorkeurcellen": Dit zijn cellen die zijn aangemerkt als voorkeurcel met parameter P0120. 

"Grootste koelvraag" cellen: Dit zijn cellen die (nog) niet koelen maar wel een koelvraag hebben. 
Deze cellen worden in volgorde van afnemende koelvraag geforceerd om te gaan koelen. 

"Standby cellen": Dit zijn cellen die staan ingesteld op de standbyfase. 

Er worden zoveel cellen geforceerd om te gaan koelen, volgens de ingestelde volgorde, totdat het 
vereiste aantal koelende cellen is bereikt. 

Gedurende het ontdooien blijft de functie ventileren tijdens koelen van de verdampers uit. De 
ontdooiing stopt automatisch als de einde-ontdooitemperatuur (P0852) is bereikt of de maximale 
ontdooitijd (P0851) is verstreken. De ontdooiing wordt ook gestopt als er geen heetgas meer 
beschikbaar is. Na het ontdooien vindt het uitdruppen, drukvereffenen B en een pumpdown plaats. 
Na heetgas ontdooien kan de ventilatie worden vrijgegeven op tijd, ontdooitemperatuur of op een 
combinatie van beide (P0872..P0874). Bij meerdere verdampers kan worden ingesteld (P0804) of 
de de verdampers gelijktijdig of na elkaar worden ontdooid. 

Heetgas ontdooien met eigen verdampers (P0802 = -1): Bij deze heetgas ontdooimethode 
wordt geen heetgas van andere koelende cellen gebruikt maar van één of meerdere (eigen) 
verdampers in dezelfde cel. Een ontdooiing wordt alleen gestart als er voldoende koelvraag is (> 
P0880). Per ontdooiactie wordt er steeds één verdamper ontdooid. De volgende verdamper wordt 
ontdooid (afhankelijk van P0810) na een ontdooi-intervaltijd of op de eerstvolgende realtime 
ontdooi-starttijd (zie P0820..P0849). Het aantal eigen verdampers dat moet koelen om een eigen 
verdamper te ontdooien kan worden ingesteld (P0881). 
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Naast de verdamper die ontdooid wordt en de verdampers die koelen om heetgas te leveren 
(P0881) kunnen er nog meer verdampers zijn (aantal aanwezige verdampers > P0881 + 1). Als 
deze "overige" verdampers koelen bij de start van de heetgas ontdooing, dan blijven deze 
verdampers koelen zolang er meer dan voldoende koelvraag is (> P0880). Deze verdampers 
stoppen met koelen als er geen voldoende koelvraag meer is. Ze gaan daarna niet meer opnieuw 
koelen zolang de heetgas ontdooiing nog loopt. 

Opmerking: Indien de combinatie van heetgas ontdooien met eigen verdampers en heetgas 
ontdooien met verdampers van andere cellen (in dezelfde ontdooigroep) gewenst is, dan zal er per 
verdamper een celregelaar geconfigureerd moeten worden. Dit geldt voor nog een aantal condities, 
zie de noot bij P0802. Het aan- en uitschakelen, instellen van setpoints en andere instellingen van 
de verschillende verdampers (celregelaars) kan aan elkaar gekoppeld worden met parameters 
(P0101, P0102 en P0140. 
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1.5 Ventilatiefuncties 
De celregelaars ondersteunen de volgende afzonderlijke ventilatiefuncties: 

Ventileren tijdens koelen: Deze ventilatiefunctie is gekoppeld aan een verdamper en wordt 
gebruikt tijdens koelen en natuurlijk ontdooien. De functie kan automatisch aan en uit worden 
geschakeld, maar kan ook continu worden aangeschakeld door handmatig bediening. Deze keuze 
kan gemaakt worden met de ventilatiemode koelen (zie hoofdstuk 2). De functie kan ook continu 
worden aangeschakeld met een digitale ingang (functie Continu “ventileren tijdens koelen”). 

Aan deze ventilatiefunctie is nog een extra relaisfunctie gekoppeld: Ventileren hoog toerental. Deze 
relaisfunctie is actief (alleen tijdens koelen) als de regeltemperatuur boven het 
temperatuursetpoint + ventilatie hoog toerental setpointoffset (P0360) + ventilatie hoog toerental 
differentie (P0361) komt. De functie stopt als de regeltemperatuur het temperatuursetpoint + 
ventilatie hoog toerental setpointoffset bereikt. 

Ventileren tijdens verwarmen: Deze ventilatie functie is actief tijdens verwarmen. 

Automatisch ventileren: Deze ventilatiefunctie is niet gekoppeld aan koelen. De functie kan 
worden geschakeld op realtime periodes, op puls/pauze basis, op puls/pauze basis 
gesynchroniseerd met koelen of combinaties van deze opties (P0700..P0739). Puls/pauze 
gesynchroniseerd met koelen betekent: Na een koelactie en de ventilatie uitschakelvertraging start 
de automatische ventilatie met een pauzetijd. Voor de puls/pauze basis kunnen 5 sets van puls- en 
pauze tijden worden ingesteld. Op het bedienpaneel kan één daarvan gekozen worden met de 
automatisch ventileren puls/pauze mode (zie hoofdstuk 2). 

Met parameters (P0411, P0701) kan worden ingesteld dat de relais met functie “Ventileren tijdens 
koelen” ook worden geactiveerd voor de functies “Ventileren tijdens verwarmen” en/of 
“Automatisch ventileren”. Dit kan het toewijzen van de ventilatie relais functies veréénvoudigen. 

De relais met functie “Ventileren tijdens koelen” worden ook geactiveerd tijdens natuurlijk 
ontdooien. 

CO2 ventilatie: Deze ventilatie functie schakelt in als het gemeten CO2 niveau boven het CO2 
ventilatie setpoint (P0780) + CO2 ventilatie differentie (P0781) komt. De functie schakelt weer uit 
als het CO2 niveau weer op of onder het CO2 ventilatie setpoint komt. De functie wordt ook 
uitgeschakeld tijdens fatale alarmen, bij spercondities en bij een CO2 sensor fout. Het gemeten CO2 
niveau en de status van de CO2 ventilatie kan op de cel-pagina 1 worden weergegeven (P0138 = 3). 

Naast de ventilatie relais functies kent de celregelaar ook een analoge ventilatie aansturing. Het 
ventilatie percentage voor verschillende situaties kan met parameters worden ingesteld 
(P0745..P0754). 
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1.6 Bevochtigen 
De celregelaars ondersteunen 3 bevochtigings-modes: 

Uit: De bevochtigings-regeling is continu uit. 

Continu: De bevochtigings-regeling is continu actief. 

Automatisch: De bevochtigings-regeling wordt geactiveerd op basis van geavanceerde 
automatische bevochtigings-timinginstellingen waaronder puls/pauze-timing en synchronisatie 
met koelen en ventilatie (P0600..P0631). 

Als de bevochtigings-regeling is geactiveerd, dan kan de regeling optioneel worden gebaseerd op 
de regel-RH-sensoren, het actuele RH-regelsetpoint, de bevochtigen setpointoffset en 
bevochtigen differentie (P0640..P0642): Bevochtigen wordt aangeschakeld als de regel-RH 
beneden het actuele RH-setpoint + bevochtigen setpointoffset – bevochtigen differentie komt. 
Bevochtigen wordt uitgeschakeld als het actuele RH-setpoint + bevochtigen setpointoffset is 
bereikt. 

Een extra beperkende voorziening kan worden gebruikt om de totale bevochtigingstijd binnen een 
tijdsperiode te beperken: Een maximum bevochtigingstijd binnen een bloktijd kan worden ingesteld 
(P0630..P0631).  

Tijdens een heetgas ontdooing met eigen verdampers (P0802 = -1) wordt er ook niet bevochtigd. 

1.7 Ontvochtigen 
De ontvochtigings-regeling is gebaseerd op de de regel-RH-sensoren, het actuele RH-
regelsetpoint, de ontvochtigen setpointoffset en ontvochtigen differentie (P0661..P0662): 
Ontvochtigen wordt aangeschakeld als de regel-RH boven het actuele RH-regelsetpoint + 
ontvochtigen setpointoffset + ontvochtigen differentie komt. Ontvochtigen wordt uitgeschakeld als 
het actuele RH-setpoint + ontvochtigen setpointoffset is bereikt. 

1.8 Dag/nacht-mode 
De dag/nacht-mode wordt gebruikt om de temperatuur- en RH-setpoints te bepalen. De mode kan 
handmatig, automatisch (P0160..P0163 en P0175) of met een digitale ingang worden geschakeld. 
Een automatische schakeling of een schakeling door een digitale ingang kan handmatig worden 
gewijzigd. Deze handmatige wijziging is dan actief tot het eerst volgende schakelpunt van de 
automatisch instelling of digitale ingang. 

De nacht-mode kan ook helemaal worden geblokeerd (P0164). De celregelaar staat dan altijd in de 
dag-mode en worden de dag-nacht indicaties/toetsen en nacht-setpoints niet getoond op de 
bedienpanelen. 
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1.9 Sperren 
Als sperren is geactiveerd dan stoppen alle regelfuncties. Sperren kan worden geactiveerd 
gedurende realtime-tijdsperiodes (P1000..P1035) of met een digitale ingang. Indien vereist kan het 
sperren worden genegeerd voor automatische ventilatie (P1040). De detectie van temperatuur- en 
RH alarmen tijdens sperren kan worden uitgeschakeld (P1042). 

1.10 Verlichting 
Als er een relaisfunctie Licht is geconfigureerd, dan wordt op de celpagina’s van het touchscreen 
bedienpaneel een lichtknop getoond waarmee de verlichting kan worden geschakeld. Met een 
parameter (P0152) kan worden ingesteld dat de verlichting ook schakelt op het deurcontact. De 
verlichting kan ook worden geschakeld met een externe pulsschakelaar als die als “Licht 
schakelaar”op een digitale ingang wordt geconfigureerd. Voor deze digitale puls ingang geldt een 
minimale pulstijd van 1 s. 

1.11 Extern temperatuursetpoint 
Het normale dag- en nacht-temperatuursetpoint kan worden veranderd door een externe digitale 
ingang, bijvoorbeeld een schakelaar. De digitale ingang kan worden gebruikt om een alternatief 
setpoint of een offset op het normale setpoint te starten, herstarten of te stoppen. Verschillende 
timing en activatie opties zijn beschikbaar (P0170..P0173). Voor het correct starten en stoppen via 
de digitale ingang geldt een minimale pulstijd van 1 s. 

1.12 Watermeting 
De celregelaar ondersteunt het meten van een water hoeveelheid. Hiermee kan bijvoorbeeld het 
ontdooiwater van de verdampers worden gemeten. Via een digitale ingang kan een watermeter puls 
worden aangeboden. De minimaal vereiste pulstijd is 1 s. Met een parameter (P1100) kan worden 
ingesteld hoeveel liter water hoort bij een puls. Er wordt een vrijlopende teller en een dagteller 
bijgehouden. 

Het is mogelijk om na een instelbaar aantal liters een waterklep te openen gedurende een 
instelbare tijd (P1101..P1102). Daarmee kan bijvoorbeeld een verzamelvat worden geleegd. Er is 
ook een voorziening om de waterklep automatisch herhalend nog een keer te openen als de puls 
langer (P1103) aanhoudt. Die kan bijvoorbeeld worden toegepast bij een watermeting met een 
vlottersysteem dat een puls geeft. De vlotter kan blijven hangen waardoor de puls aanhoudt. De 
vlotter kan in sommige situaties weer loskomen door de waterklep nog een keer te activeren. 

Opmerking: De watermeet functie en de bijbehorende waterklep aansturing is ook actief als de 
celregelaar is uitgeschakeld. 
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1.13 PI Koeling 
De regelaar bevat een PI koeling regeling voor verdamper 1 (analoge uitgang). Deze PI regeling is 
actief als de vloeistofklep voor mechanische koeling met verdamper 1 wordt geopend (relais). Als 
de vloeistofklep is gesloten wordt 0 % uitgestuurd. De PI regeling werkt op de regeltemperatuur en 
het temperatuursetpoint. De P-band, I-tijd en PI offset zijn instelbaar (P0391..P0393). Er kan ook 
een minimum en maximum PI koeling percentage worden ingesteld (P0394..P0395) waartussen de 
uitsturing wordt begrensd als de regeling actief is. 

 

1.14 Proportionele zuigklep 
Standaard stuurt de regelaar voor mechanisch koelen een 2 standen zuigklep aan (open of dicht) 
met een relais. Voor verdamper 1 ondersteunt de regelaar een extra 2 standen zuigklep B (open of 
dicht). Zuigklep B opent een instelbare tijd (P0181) later als de standaard zuigklep en sluit een 
instelbare tijd eerder (P1082). Met de combinatie van de standaard zuigklep en zuigklep B kan 
bijvoorbeeld een kleine hulp zuigklep en een hoofdzuigklep worden aangestuurd. 

Het is ook mogelijk om de zuigklep van verdamper 1 modulerend (proportioneel) aan te sturen. 
Daarvoor heeft de regelaar twee besturings opties: 

• Analoge uitgang "PI aansturing zuigklep verdamper 1" 

• Twee analoge uitgangen voor het aansturen van 2 solid state relais, één voor het openen en één 
voor het sluiten van de zuigklep. 

De regelaar houdt zelf intern een zuigklepstand bij aan de hand van de looptijd van de zuigklep 
(P1212). 

Optioneel kan een zuigklepstand terugmelding worden geconfigureerd. De aansturing wordt dan 
uitgevoerd op basis van de zuigklepstand terugmelding. Als de zuigklep terugmelding te veel afwijkt 
van de intern berekende zuigklepstand, dan wordt er een F25 Zuigklep fout alarm gegenereerd. 
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De aansturing van de zuigklep is afhankelijk van de status van de celregelaar. In onderstaande tabel 
is de aansturing per status beschreven. 

Status Aansturing 
Cel start op (powerup) De zuigklep wordt volledig dicht gestuurd (0%). 

Gedurende deze tijd is de regeling van de cel gesperd. 
Cel is uit De zuigklep wordt naar de "Zuigklepstand als cel uit" (P1220) gestuurd. 
Cel in rust 
(= Cel regelaar aan en 
koelen niet actief en 
heetgas ontdooien niet actief) 

De zuigklep wordt naar de "Zuigklepstand als cel niet actief” (P1221) 
gestuurd. 

Koelen starten/actief De vloeistofklep blijft eerst nog gesloten en de zuigklep wordt naar de 
"Zuigklepstand bij starten bij koelen" (P1223) gestuurd. 
 
Als de "Zuigklepstand bij starten bij koelen" is bereikt, dan wordt de 
vloeistofklep geopend en start de proportionele aansturing van de zuigklep 
met een PI regeling op basis van de gemeten zuigdruk en het "Zuigdruk-
setpoint tijdens koelen", zie ook onderstaande functieverloop diagram. Per 
fase ondersteunt de regelaar een separaat zuigdruk-setpoint, zie 
P1207..P1209. 
 
Als de koelactie stopt, dan wordt de vloeistofklep gesloten en de zuigklep 
volledig dicht gestuurd (0%). 
 

Heetgas ontdooien starten/actief De relaisfunctie "heetgas ontdooien verdamper" blijft eerst nog  
in-actief en de zuigklep wordt naar de "Zuigklepstand tijdens heetgas 
ontdooien" (P1222) gestuurd. 
 
Als de "Zuigklepstand tijdens heetgas ontdooien" is bereikt, dan wordt de 
relaisfunctie "heetgas ontdooien verdamper" actief. 
 
Als de ontdooiactie stopt, dan wordt de relaisfunctie "heetgas ontdooien 
verdamper" weer in-actief. 
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1.15 Buitenlucht koeling 
De regelaar kan naast de mechanische koeling ook een proportionele buitenluchtklep aansturen om 
een cel met buitenlucht te koelen. De buitenluchtklep wordt aangestuurd met een analoge uitgang. 
De buitenlucht koeling wordt vrijgegeven als de buitenlucht voldoende kouder (P0372) is dan het 
temperatuursetpoint. Er wordt een differentie (P0373) gebruikt om te snel schakelen van de 
vrijgave te voorkomen. 

 

De aansturing van de buitenluchtklep is een PI regeling die werkt op de regeltemperatuur en het 
temperatuursetpoint. De P-band, I-tijd en PI offset zijn instelbaar (P0374..P0376). 

 

De kleplooptijd is instelbaar (P0377). Daarmee kan de maximum snelheid worden bepaald 
waarmee de buitenluchtklep voor de regeling wordt geopend of gesloten. 

Als de buitenlucht koeling actief is, dan wordt de buitenlucht ventilator aangeschakeld. 
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Als de buitenlucht koeling niet is vrijgegeven of het temperatuursetpoint wordt met de buitenlucht 
koeling niet binnen een instelbare tijd voldoende benaderd (P0378, P0379), dan wordt de 
mechanische koeling vrijgegeven totdat het temperatuursetpoint is bereikt. 

 

Opmerking: Deze vrijgave voorwaarden voor mechanische koeling gelden alleen tijdens fase 
inkoelen. Tijdens fase bewaren is de vrijgave van de mechanische koeling niet afhankelijk van de 
buitenlucht koeling. 

Voor de buitenluchtklep is een minimum en maximum luchtklep in te stellen (P0370, P0371). Als de 
cel wordt uitgezet, dan wordt de luchtklep helemaal gesloten. 
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1.16 Heetgas verwarming 
Met de relais functie Heetgas verwarmen kan er verwarmd worden met heetgas dat wordt geleverd 
door andere mechanisch koelende cellen. Hiervoor moet een heetgas ontdooigroep worden 
ingesteld (P0420) waarmee wordt aangegeven van welke mechanisch koelende cellen heetgas 
ontvangen kan worden. 

De heetgas verwarming wordt aangeschakeld als de regeltemperatuur beneden het actuele 
temperatuursetpoint + heetgas verwarmen setpointoffset (P0421) – heetgas verwarmen 
differentie (P0422) komt. Extra vrijgave voorwaarden zijn dat er binnen de ingestelde ontdooigroep 
(P0420) koelende cellen zijn en dat er niet met heetgas wordt ontdooid. De heetgas ontdooing 
heeft binnen de ontdooigroep dus een hogere prioriteit als heetgas verwarmen. 

De heetgas verwarming wordt gestopt als het actuele temperatuursetpoint + heetgas verwarmen 
setpointoffset is bereikt en ook als er niet meer aan de vrijgave voorwaarden wordt voldaan. 

1.17 Verwarmingslint/tracing 
De celregelaar kan een verwarmingslint op temperatuur regelen om bijvoorbeeld afvoerleidingen 
vorstvrij te houden. Voor deze temperatuur regeling kan een sensor, een setpoint en een differentie 
worden ingesteld. 

Het verwarmingslint wordt aangeschakeld als de temperatuur van de sensor voor het 
verwarmingslint (P0430) beneden het verwarmingslint setpoint (P0431) – verwarmingslint 
differentie (P0432) komt. Het verwarmingslint wordt weer uitgeschakeld als het verwarmingslint 
setpoint is bereikt. 
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1.18 Alarmen 
De celregelaar heeft 2 instelbare temperatuur alarmen en één instelbaar RH alarm. Via parameters 
(P0900..P0920 en P0960..P0967) kan worden ingesteld hoe de alarmen moeten functioneren: in 
welke fase, op welke sensor(en), tegen welke referentie, met welke alarmvertraging en met welke 
acties. 

Opmerking: Voor de temperatuur alarmen is het mogelijk om een alarm te genereren als het 
(absolute) verschil tussen 2 temperatuur sensoren te groot wordt. Hiermee kan bijvoorbeeld een 
waarschuwing worden gerealiseerd voor een te groot product temperatuur verschil. 

Er kunnen ook extern alarmen op de celregelaar worden gemeld met digitale ingangen: 3x een niet-
fataal alarm en 3x een fataal alarm. Daarvoor kunnen afzonderlijke alarmvertragingen worden 
ingesteld (P0931..P0936). 

Voor het bewaken van de elektrische en heetgas ontdooiing van de verdampers kan de celregelaar 
per verdamper een ontdooialarm genereren. Dit niet-fatale alarm wordt gegenereerd als de 
verdamper na de start van de ontdooiing na een instelbare tijd (P0909) nog niet voldoende (P0908) 
in temperatuur (ontdooi-temperatuursensor) is toegenomen. 

1.19 Tellers 
De celregelaar heeft onderstaande vrijlopende tellers. Deze tellers kunnen via de bediening worden 
uitgelezen en handmatige worden gereset. Met parameters (P0165..P0166) kan een tijd worden 
ingesteld om de vrijlopende tellers automatisch te resetten. 

• Koel acties/pulsen 
• Koel-tijd 

• Gemeten liters water 

De celregelaar heeft onderstaande dagtellers. Deze tellers kunnen via VASP worden uitgelezen en 
worden automatisch om middernacht gereset. 

• Koel acties/pulsen 
• Koel-tijd 

• Ventilatie-tijd (functie “Ventileren tijdens koelen” of “Automatisch ventileren” actief) 
• Ventileren tijdens koelen-tijd (functie “Ventileren tijdens koelen” actief) 

• Automatisch ventileren-tijd (functie “Automatisch ventileren” actief) 
• Bevochtigs-tijd 
• Gemeten liters water 

• Ontvochtigings-tijd 
• Verwarmings-tijd 
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1.20 Bewaarcyclus volgorde 
Naast de standaard bewaarcyclus volgorde ondersteunen de celregelaars onderstaande volgordes. 
De volgorde kan per bewaargroep worden ingesteld (P2202 e.a.) 

Volgorde “Roulerend”: Deze volgorde is gelijk aan de standaard volgorde echter de cel waarmee de 
cyclus start rouleerd: De eerste cyclus start bijvoorbeeld met celnummer 1, de tweede cyclus met 
celnummer 2 enz. 

Volgorde “Bewaar-startnummer”: De cellen (in deze bewaargroep) met koelvraag worden aan het 
koelen gezet in volgorde van oplopend bewaar-startnummer (P0321 e.a.). Daarbij worden steeds 
zoveel mogelijk cellen gestart als de maximum koelcapaciteit van de bewaargroep toelaat. Als een 
cel niet gestart kan worden omdat die aan het ontdooien is of omdat de resterende koelcapaciteit 
in de bewaargroep voor die cel onvoldoende is, dan wordt een beetje van de volgorde afgeweken. Als 
een volgende cel wel gestart kan worden, dan wordt die gestart om geen geen koelcapaciteit 
verloren te laten gaan. 

Volgorde “Per bewaar-startnummer”: Deze volgorde is gelijk aan volgorde “Bewaar-
startnummer”, echter een cel wordt pas gestart als er geen cellen meer koelen met een lager 
bewaar-startnummer. Hierdoor zijn er binnen de bewaargroep dus geen cellen met verschillende 
bewaar-startnummers gelijktijdig aan het koelen. Deze volgorde kan bijvoorbeeld gebruikt worden 
om reeksen cellen die een verschillende zuigdruk vereisen niet gelijktijdig te laten koelen. 

Volgorde “Met-bewaar-subgroepen”: Met deze volgorde is de bewaargroep nog verder 
onderverdeeld in bewaar-subgroepen (P0322 e.a.). Per bewaar-subgroep loopt er een cyclus. De 
cycli in de bewaar-subgroepen (in dezelfde bewaargroep) starten op hetzelfde moment maar zijn 
daarna niet meer aan elkaar gekoppeld. In een bewaar-subgroep wordt er slechts 1 cel met 
koelvraag tegelijk aan het koelen gezet in volgorde van oplopend bewaar-startnummer. De 
ingestelde maximum koelcapaciteit per bewaargroep geldt niet voor deze volgorde. 

1.21 Subnetten 
Standaard zijn alle regelaars in een fysiek netwerk met elkaar verbonden en communiceren met 
elkaar. Er kunnen 5 inkoelgroepen, 5 bewaargroepen en 5 ontdooigroepen gevormd worden. Als die 
aantallen te klein zijn, bijvoorbeeld doordat een installatie ook uit meerdere koeltechnisch 
gescheiden gedeelten bestaat, dan kan het netwerk worden opgedeeld in subnetten. 

Bij het gebruik van subnetten wordt het fysieke netwerk denkbeeldig in meerdere (maximaal 5) 
subnetten verdeeld met behulp van het subnetnummer dat per regelaar ingesteld kan worden 
(P6304). Alle regelaars met hetzelfde subnetnummer vormen samen een subnet en staan niet 
meer in verbinding met regelaars met een ander subnetnummer. 

Koppelingen tussen cellen (P0101, P0130), samenwerking van cellen (inkoel-, bewaar- en 
ontdooigroepen) en synchronisatie van netwerk parameters (zie paragraaf 5.2) vindt alleen plaats 
binnen hetzelfde subnet. 
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Als een subnetnummer van een regelaar wordt gewijzigd, dan wordt dat pas actief als de regelaar 
opnieuw wordt opgestart (Restart application/Reboot via de interne webpagina of een 
onderbreking voedingsspanning). 

Opmerking: Het subnetnummer van een regelaar geldt voor alle celregelaars in één MC3-FRUIT of 
MC3-COOl regelaar. Alle cellen die vanuit één MC3-FRUIT of MC3-COOl regelaar worden geregeld 
vallen daardoor binnen hetzelfde subnet. 
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2 Bediening 
Lokale bediening van de regelaar kan worden gedaan met bedienpanelen verbonden aan de RS485 
Wide aansluiting van de MC3 Processor. Standaard kunnen alle celregelaars van de regelaar worden 
bediend met één bedienpaneel. Meerdere bedienpanelen per regelaar is optioneel, zie paragraaf 
2.2. De taal voor de bedienpanelen kan worden ingesteld (P6300). De volgende paragrafen 
beschrijven aan de hand van screenshots de indicaties en knoppen van de bedienpanelen. 

Als een functie van de regelaar niet wordt gebruikt (niet ingesteld), dan worden de betreffende 
indicaties en knoppen niet getoond op de pagina’s. Voorbeeld: Als er geen relatieve vochtigheid 
(RH) sensoren zijn geconfigureerd, dan worden er ook geen RH-waardes en geen RH-setpoint 
getoond. 

2.1 Celnaam 
De celnamen die worden getoond op de hoofdpagina en de celpagina’s kunnen worden ingevoerd 
tijdens de hardware configuratie (zie paragraaf 4.2.1). Als geen naam is ingevoerd dan wordt de 
standaard naam “Cel x” gebruikt, met x = celnummer (P0100). 

Als met de batchfunctionaliteit van VASP een batch is gestart en toegewezen aan een cel, dan kan 
de eerste batch veld naam worden getoond op het bedienpaneel in plaats van de celnaam. 

2.2 Meerdere bedienpanelen 
Standaard kunnen alle celregelaars van de regelaar bediend worden met één bedienpaneel. Deze 
standaardinstelling geldt voor de bedienpanelen met netwerknummer 100 (= standaard). 

Als meerdere bedienpanelen zijn gewenst, één per celregelaar of één voor een deel van de 
aanwezige celregelaars, dan kunnen de netwerknummers 101 tot en met 105 worden gebruikt voor 
de afzonderlijke bedienpanelen. Het bereik van elk bedienpaneel kan afzonderlijk worden ingesteld 
(P6311..P6314). 
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2.3 Touchscreen bedienpaneel 
Op de bedienpaneel pagina’s worden de symbolen uit onderstaande tabel gebruikt voor de 
weergave van de status en de knopfuncties. 

Symbool Betekenis Knopfunctie 

 

Koelen actief 
Knipperend = Cel wacht op vrijgave condities om te 
gaan koelen 

 

 

Verwarmen actief  

 

Ontdooien actief 
Knipperend = Cel wacht op vrijgave condities om te 
gaan ontdooien 

Handmatig starten of stoppen 
ontdooien 

 

Uitdruppen, drukvereffening B of pumpdown na 
ontdooien actief 

 

 

Bevochtigen actief  

 

Ontvochtigen actief  

 

Sper actief (spercontact/tijd, regelvertraging of 
deur open) 

 

 

Ventilatiemode koelen “Automatisch” actief Wisselen ventilatiemode koelen 

 

Ventilatiemode koelen “Continu” actief Wisselen ventilatiemode koelen 

 

Automatisch ventileren puls/pauze mode 
Aantal streepjes = mode nummer (1..5) 
Getal = bijbehorende puls/pauze ventilatie 
percentage 

Wisselen automatisch ventileren 
puls/pauze mode 

 

Ventilatie functie(s) actief  

 

Groen = Celregelaar aangeschakeld 
Grijs = Celregelaar uitgeschakeld 

Aan- en uitschakelen celregelaar 
De knop moet 3 seconden 
worden vastgehouden. 

 

Dagmode actief Wisselen dag/nacht-mode 
De knop moet 3 seconden 
worden vastgehouden. 

 

Nachtmode actief Wisselen dag/nacht-mode 
De knop moet 3 seconden 
worden vastgehouden. 

 

Knipperend rood = Onbevestige alarmen 
Continu rood = Actieve bevestige alarmen 
Grijs = Geen actieve alarmen 

Naar alarm-pagina’s 

 

Verlichting aangeschakeld Aan- en uitschakelen verlichting 
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Symbool Betekenis Knopfunctie 

 

 Naar vorige pagina 

 

 Instelling verhogen, 
Naar volgende subpagina  

 

 Instelling verlagen, 
Naar vorige subpagina 

 

 Naar vorige parametergroep 

 

 Naar volgende parametergroep 

 

 Naar Status-pagina’s 

 

 Naar Instellingen-pagina’s 

 

 Naar Parameter-pagina 

 

 Naar Hoofd-pagina 

 

2.3.1 Opstart-pagina 

 

Deze pagina wordt tijdens het opstarten getoond. Het netwerknummer en de software versie van 
het bedienpaneel zelf worden getoond (niet van de aangesloten regelaar). 

  



 

 
MC3-FRUIT /  MC3-COOL  Document no.:140451 Versie: 1.33 

         

Pagina 25 van 100 

2.3.2 Hoofd-pagina 

 

Na het opstarten verschijnt standaard de hoofdpagina (P6315=0). 

Voor elke cel die met het bedienpaneel bediend kan worden wordt een regel getoond met de status 
van de cel. Links staat het celnummer en de celnaam. De achtergrondkleur van het celnummer 
geeft de fase van de cel aan: donker blauw = inkoelen, lichtblauw = bewaren, groen = standby. Met 
status symbolen wordt de status van de cel weergegeven. Rechts staan de temperatuur en RV de 
regelwaardes (gele vlakken) en de actuele setpoints (groene vlakken). Helemaal rechts staan de 
vrijlopende koeltellers (uren en pulsen). 

In plaats van de standaard weergave van de RH waarde, RH setpoint en vrijlopende koel-tellers 
kunnen in plaats daarvan ook de koeldag-tellers van vandaag en gisteren worden getoond. Dat kan 
per cel worden ingesteld met een parameter (P0139). De koel-dagtellers van vandaag worden dan 
rechts met blauwe cijfers weergegeven. De koel-dagtellers van gisteren worden dan links met 
zwarte cijfers weergegeven. 

Als er een alarm actief is dan wordt de celnaam rood weergegeven. Is een cel uitgeschakeld dan 
worden alleen het celnummer en de celnaam weergegeven. 

Door op een regel te drukken verschijnt de betreffende cel-pagina. 
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2.3.3 Cel-pagina 1 

 

Deze pagina toont dezelfde informatie van een cel als in het hoofdscherm echter met grotere 
symbolen en tekst, aangevuld met de vrijlopende tellers en extra gegevens in het grijze vlak (zie 
P0135, P0136 en P0138: T_koud, T_warm, T_delta, PI Zuigklep info of CO2 info). 

De gele vlakken tonen de regelwaardes. De groene vlakken tonen links het dag-setpoint en rechts 
het nacht-setpoint. Een actief setpoint wordt blauw weergegeven. 

Een setpoint wordt rood weergegeven bij een setpointkoppeling en bij een actief extern 
temperatuur-setpoint. Bij een setpointkoppeling wordt met “>x” aangeduid aan welk celnummer 
(x) is gekoppeld. Bij een actief extern temperatuur-setpoint wordt rechts de resterende tijd (indien 
van toepassing) weergegeven in minuten. 

2.3.4 Cel-pagina 2 

 

Deze pagina is gelijk aan cel-pagina 1 met uitzondering dat de regeltemperatuur groot wordt 
weergegeven in het gele vlak. Deze pagina kan als standaard voor een cel-regelaar worden 
ingesteld (P0137 = 2). Door op de regel-temperatuur te drukken verschijnt cel-pagina 1. Dan 
kunnen ook de setpoints, tellers en RH-waarden worden bekeken en aangepast. 
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2.3.5 Toegangscode-pagina 

 

Deze pagina verschijnt automatisch als er voor een bediening of parameterwijziging een 
toegangscode vereist is. Dat kan worden ingesteld met parameters (P6302 Toegangscode 
bediening, P6303 Toegangscode parameters). De betreffende toegangscode kan met de 
nummertoetsen worden ingetoetst en worden afgesloten met de OK-toets. 

2.3.6 Parameter-pagina 

 

Deze pagina verschijnt als op een cel-pagina op de parameter-toets wordt gedrukt. De parameters 
kunnen worden geselecteerd en aangepast met de pijltoetsen. Met de pijltoetsen “links” en “rechts” 
kan snel geschakeld worden tussen de parametergroepen. 

De waarden (parameternummer of parameterwaarde) kunnen ook ingetoetst worden. Daarvoor 
moet op het betreffende veld worden gedrukt. Er verschijnt dan een blauw kader om het veld. Met 
de Del-toets en de nummertoetsen kan de waarde worden aangepast. Met de OK-toets kan de 
invoer worden afgesloten. Een rode weergave duidt op een onjuiste/ongeldige invoer. 
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2.3.7 Instellingen-pagina 1 

 

Deze pagina verschijnt als op een cel-pagina op de instellingen-toets wordt gedrukt. Met de 
getoonde toetsen kunnen de fase, ontdooimethode en bevochtigings mode worden gekozen. Met 
de pijltoetsen kan naar de andere instellingen-pagina’s worden geschakeld. 

2.3.8 Instellingen-pagina 2 

 

Op deze pagina kan de datum en de tijd worden aangepast. 
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2.3.9 Instellingen-pagina 3 

 

Op deze pagina wordt het actuele zuigdruk-setpoint weergegeven afhankelijk van de actuele fase 
(zie P1207..P1209). 

Met de pijltoetsen is het zuigdruk-setpoint aan te passen. De waarden kunnen ook ingetoetst 
worden. Daarvoor moet op het betreffende veld worden gedrukt. Er verschijnt dan een blauw kader 
om het veld. Met de Del-toets en de nummertoetsen kan de waarde worden aangepast. Met de OK-
toets kan de invoer worden afgesloten. Een rode weergave duidt op een onjuiste/ongeldige invoer. 

2.3.10 Temperatuur-setpoint-pagina 

 

Deze pagina verschijnt als op cel-pagina 1 op de regeltemperatuur wordt gedrukt. Met de 
pijltoetsen zijn de temperatuur-setpoints en differentie aan te passen. De waarden kunnen ook 
ingetoetst worden. Daarvoor moet op het betreffende veld worden gedrukt. Er verschijnt dan een 
blauw kader om het veld. Met de Del-toets en de nummertoetsen kan de waarde worden aangepast. 
Met de OK-toets kan de invoer worden afgesloten. Een rode weergave duidt op een 
onjuiste/ongeldige invoer. 
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2.3.11 RH-setpoint-pagina 

 

Deze pagina verschijnt als op cel-pagina 1 op de regel-RH wordt gedrukt. De werking is gelijk aan 
de temperatuur-setpoint-pagina. 

2.3.12 Dagtellers 1-pagina 

 

Deze pagina verschijnt als op cel-pagina 1 op het blauwe teller vlak wordt gedrukt. Deze pagina 
toont van de laatste 7 dagen de volgende dagtellers (van links naar rechts): 

• Koel acties/pulsen 
• Koel-tijd 

• Ventilatie-tijd (functie “Ventileren tijdens koelen” of “Automatisch ventileren” actief) 
• Bevochtigs-tijd 
• Gemeten liters water 

Met de pijltoetsen kan naar de andere teller-pagina’s worden geschakeld. 

  



 

 
MC3-FRUIT /  MC3-COOL  Document no.:140451 Versie: 1.33 

         

Pagina 31 van 100 

2.3.13 Dagtellers 2-pagina 

 

Deze pagina toont van de laatste 7 dagen de volgende dagtellers (van links naar rechts): 

• Ventilatie-tijd (functie “Ventileren tijdens koelen” of “Automatisch ventileren” actief) 
• Ventilatie tijdens koelen-tijd (functie “Ventileren tijdens koelen” actief) 
• Automatisch ventileren-tijd (functie “Automatisch ventileren” actief) 

• Ontvochtigings-tijd 
• Verwarmings-tijd 

2.3.14 Vrijlopende tellers-pagina 
Deze pagina toont de vrijlopende tellers. Met de Reset-toetsen kunnen de afzonderlijke tellers op 
nul worden gezet. 
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2.3.15 Alarm-pagina’s 
Als er een alarm op één of meerder celregelaars optreedt, dan gaat het bedienpaneel knipperen. 
Door het bedienpaneel aan te raken stopt het knipperen (en de buzzer indien ingesteld). Van de cel-
regelaars met een actief alarm wordt de naam op de hoofd-pagina rood getoond. Op een cel-
pagina is het alarm te zien aan de rood knipperende alarm-knop. 

 

De alarm-pagina’s verschijnen als op een cel-pagina op de alarm-knop wordt gedrukt. De alarm-
pagina’s tonen een lijst van de laatste 100 alarmen. Met de pijltoetsen kan tussen de pagina’s 
worden gewisseld. De OK-toets knippert rood bij onbevestigde alarm en is continu rood als er 
bevestigde alarmen zijn waarvan de oorzaak nog niet is weggenomen. Met de OK-toets kunnen 
alarmen worden bevestigd. Met de Wis-toets kan de lijst worden gewist. 
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2.3.16 Status-pagina’s 
Deze pagina’s verschijnen als op een cel-pagina op de status-knop wordt gedrukt. Op meerdere 
pagina’s wordt de actuele status (sensormetingen) getoond. Met de pijltoetsen kan tussen de 
pagina’s worden gewisseld. 

 

 

 

Indien er meer als 8 product-temperatuur sensoren zijn geconfigureerd, dan is er een status 
pagina 3.2 waarop de 9e en 10e product-temperatuur wordt weergegeven. 
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Indien er voor een verdamper ook een tweede ontdooi-temperatuur sensor is geconfigureerd, dan 
wordt op de status 4 pagina de ontdooi-temperatuur sensor weergegeven met de laagste waarde. 
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2.3.17 Netwerknummer-pagina 

 

Deze pagina verschijnt als de hoofd-pagina of “Geen communicatie”-pagina 30 seconden wordt 
aangeraakt. Met de pijlttoetsen kan het netwerknummer van het bedienpaneel worden ingesteld 
(default = 100). 

2.3.18 Geen communicatie-pagina 
Deze pagina wordt getoond als er geen communicatie (meer) is met de regelaar. 
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3 Ingangs- en uitgangsfuncties 
Onderstaande tabel specificeert de ingang- en uitgangsfuncties van elke celregelaar van de 
regelaar. 

Elke aangesloten sensor en regelingang is beschikbaar (indien gewenst) voor elke celregelaar. Elke 
regeluitgang kan aan meerdere uitgangen worden toegekend. Relais functies van dezelfde 
celregelaars kunnen worden gecombineerd, bijvoorbeeld: Hetzelfde relais kan worden 
geconfigureerd om te worden bekrachtigd voor de uitgangsfunctie “Ventileren tijdens koelen 
verdamper 1” en ook voor uitgangsfunctie “Automatisch ventileren”. 

Elke digitale ingang en relaisuitgang kan indien nodig door de regelaar worden geïnverteerd. 

3.1 Pt1000 Temperatuursensor-ingangsfuncties 
Omschrijving Engelse omschrijving (op webpagina’s) 
Regel-temperatuursensor 1..2 3 Control temperature sensor 1..2 
Ontdooi-temperatuursensor verdamper 1..8 Defrost temperature sensor evaporator 1..8 
Tweede ontdooi-temperatuursensor verdamper 1..8 4 Second defrost temperature sensor evaporator 1..8  
Product-temperatuursensor 1..10 Product temperature sensor 1..10 
Uitblaas-temperatuursensor verdamper 1..8 Exhaust temperature sensor evaporator 1..8 
Buiten-temperatuursensor Outside temperature sensor 

3.2 Digitale ingangsfuncties 
Omschrijving Engelse omschrijving (op webpagina’s) 
Niet-fataal alarm 1..3 Non fatal alarm 1..3 
Fataal alarm 1..3 (regeling uit) Fatal alarm 1..3 
Sperren 1..3 (regeling uit) Blocking 1..3 
Deur open (regeling uit, gemaximaliseerd tijd) Door open 
Continu “ventileren tijdens koelen”  
(niet tijdens elektrisch/heetgas ontdooien) 

Continuous ventilation 

Continu koelen 5 Continuous cooling 
Nachtmode Night mode 
Extern temperatuursetpoint External temperature set point 
Watermeter puls Water counter pulse 
Licht schakelaar (puls) Light switch 
Aan 6 On 
Sper mechanische koeling 1..2 Blocking mechanical cooling 1..2 

 

  

                                                           
3 Met " .. ' in de functie omschrijvingen wordt een opsomming aangeduid. Regel-temperatuursensor 1..2 duidt de 
volgende functies aan: Regel-temperatuursensor 1 en Regel-temperatuursensor 2. 
4  Indien er voor een verdamper een tweede ontdooi-temperatuursensor wordt geconfigureerd, dan gebruikt de 
celregelaar de ontdooi-temperatuur sensor met de laagste waarde. 
5 Als deze digitale ingangsfunctie actief wordt, dan gaat de celregelaar continu koelen zonder rekening te houden met het 
setpoint en de koelcapaciteit verdeling binnen de inkoel- of bewaargroep. Eventueel lopende ontdooi acties worden 
afgebroken. Het uitdruppen, de drukvereffening en de pumpdown na ontdooien worden  wel eerst uitgevoerd (indien 
ingesteld). Er worden geen nieuwe ontdooingen gestart. 
6 Deze digitale ingangsfunctie neemt de functie van de Aan/uit toets over, zie ook P0105. 
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3.3 Analoge ingangsfuncties 7 8 
Omschrijving Engelse omschrijving (op webpagina’s) 
Regel-temperatuursensor 1..2 Control temperature sensor 1..2 
Ontdooi-temperatuursensor verdamper 1..8 Defrost temperature sensor evaporator 1..8 
Product-temperatuursensor 1..8 Product temperature sensor 1..8 
Uitblaas-temperatuursensor verdamper 1..8 Exhaust temperature sensor evaporator 1..8 
Buiten-temperatuursensor Outside temperature sensor 
Regel-RH-sensor 1..2 Control RH sensor 1..2 
Info-RH-sensor 1..8 Info RH sensor 1..8 
Zuigdruksensor 1 
(4..20mA signaal) 

Suction pressure sensor 1 

Zuigklep (positie) terugmelding 1 (optioneel) 
(0..max. 15Vdc signaal) 

Suction valve feedback 1 

CO2 sensor 1 
(4..20mA signaal) 

CO2 sensor 1 

3.4 Relais-uitgangsfuncties 
Omschrijving Engelse omschrijving (op webpagina’s) 
Vloeistofklep verdamper 1..8 Solenoid valve evaporator 1..8 
Verzamel vloeistofklep verdamper 
(Vloeistofklep open/actief van één of meerdere 
verdampers van deze ene celregelaar) 

Collect solenoid valve evaporator 

Ergens vloeistofklep open/actief (in het netwerk) 
(Vloeistofklep open/actief van één of meerdere 
celregelaars in het netwerk) 

Any solenoid valve evaporator 

Zuigklep verdamper 1..8 Suction valve evaporator 1..8 
Natuurlijk ontdooien verdamper 1..8 Offcycle defrost evaporator 1..8 
Elektrisch ontdooien verdamper 1..8 Electrical defrost evaporator 1..8 
Verzamel elektrisch ontdooien 
(Elektrisch ontdooien actief van één of meerdere 
verdampers van deze ene celregelaar) 

Collect electrical defrost 

Ergens elektrisch ontdooien (in het netwerk) 
(Elektrisch ontdooien actief van één of meerdere 
celregelaars in het netwerk) 

Any electrical defrost 

Geavanceerd elektrisch ontdooien verdamper 1..8 Advanced electrical defrost evaporator 1..8 
Heetgas ontdooien verdamper 1..8 Hotgas defrost evaporator 1..8 
Verzamel heetgas ontdooien 
(Heetgas ontdooien actief van één of meerdere 
verdampers van deze ene celregelaar) 

Collect hotgas defrost 

Ergens heetgas ontdooien (in het netwerk) 9 
(Heetgas ontdooien actief van één of meerdere 
celregelaars in het netwerk) 

Any hotgas defrost 

Drukvereffening A Pressure equalizing A 
Drukvereffening B verdamper 1..8 Pressure equalizing B evaporator 1..8 
Ventileren tijdens koelen verdamper 1..8 Cooling ventilation evaporator 1..8 
Ventilatie hoog toerental High RPM ventilation 

                                                           
7 Een temperatuursensor-ingangsfunctie (bijvoorbeeld regel-temperatuursensor 1) mag niet dubbel worden 
geconfigureerd: als Pt1000 ingang en als analoge ingang. Dat wordt niet door de regelaar ondersteund.  
8 Tenzij anders vermeld kan via de Mode instelling op de configuratie webpagina  (zie paragraaf 4.2.1) het juiste type 
ingangssignaal worden geselecteerd uit 0..1Vdc, 0..10Vdc, 0..20mA of 4..20mA ingang. Let op: Deze Mode instelling moet 
corresponderen met het type ingang en sensor! 
9 Deze functie is ook actief als een celregelaar voorafgaande aan een heetgas ontdooing een proportioneel aangestuurde 
zuigklep naar de juiste zuigklepstand (P1222) aan het sturen is. 
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Omschrijving Engelse omschrijving (op webpagina’s) 
Ventilatie na koelen 
(tijdens pumpdown en ventilatie uitschakelvertraging 
P0351) 

Ventilation after cooling 

Automatisch ventileren Automatic ventilation 
Ventileren tijdens verwarmen Heating ventilation 
Buitenlucht ventilatie Outside air ventilation 
CO2 ventilatie CO2 ventilation 
Verwarming Heating 
Bevochtigen Humidify 
Ontvochtigen Dehumidify 
Alarm (niet-fataal of fataal) Alarm 
Niet-fataal alarm Non fatal alarm 
Fataal alarm Fatal alarm 
Aan On 
Sperren (actief) Blocking 
Deur open 
(vertraagd met P0149, gemaximaliseerd op tijd met 
P0150) 

Door open 

Nachtmode Night mode 
Regelvertraging Control delay 
Inkoelfase Cool phase 
Bewaarfase Store phase 
Standbyfase Standby phase 
Uit (volledig uitgeschakeld) Off (switching off finished) 
Extern temperatuursetpoint (actief) External temperature set point 
Afsluitluik verdamper 1..8 
(gesloten tijdens elektrische/heetgas ontdooien, 
uitdruppen, drukvereffening B en puimpdown na 
ontdooien) 

Shutter evaporator 1..8 

Waterklep open Water valve open 
Buitenlucht ventilatie Outside air ventilation 
Heetgas verwarmen Hotgas heating 
Licht Light 
Verwarmingslint Tracing 

3.5 Analoge uitgangsfuncties 10 
Omschrijving Engelse omschrijving (op webpagina’s) 
Ventilatie verdamper 1..8 Ventilation evaporator 1..8 
Open zuigklep SSR 11 verdamper 1 
(binair signaal: off=0Vdc/0mA of on=10Vdc/20mA) 

Open suction valve SSR evaporator 1 

Sluit zuigklep SSR verdamper 1 
(binair signaal: off=0Vdc/0mA of on=10Vdc/20mA) 

Close suction valve SSR evaporator 1 

PI aansturing zuigklep verdamper 1 PI control suction valve evaporator 1 
Buitenluchtklep 
(0..10Vdc signaal) 

Outside air valve 

PI koeling PI cooling 

  

                                                           
10 Tenzij anders vermeld kan via de Mode instelling op de configuratie webpagina (zie paragraaf 4.2.1) het juiste type 
uitgangssignaal worden geselecteerd uit 0..1Vdc, 0..10Vdc, 0..20mA of 4..20mA ingang. Let op: Deze Mode instelling moet 
corresponderen met het type uitgang! 
11 SSR = Solid State Relais 
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3.6 Alarmmonitor relais-uitgangsfuncties 
De regelaar heeft een separate alarmmonitor die kan worden gebruikt om de alarmen van 
meerdere celregelaars te combineren en daarmee relais aan te sturen. 

Omschrijving Engelse omschrijving (op webpagina’s) 
Alarm (niet-fataal of fataal) Alarm 
Niet-fataal alarm Non fatal alarm 
Fataal alarm Fatal alarm 
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4 Hardware configuratie 
De hardware configuratie wordt ingesteld met behulp van een interne webpagina van de regelaar. 
Om deze webpagina in een browser te kunnen bekijken moet de computer met een ethernet kabel 
(en indien van toepassing een ethernet-switch) aangesloten worden op de ethernet aansluiting van 
de regelaar. 

4.1 Ethernet aansluiten 
Om de ethernet verbinding te maken moet aan de regelaar een IP-adres worden gegeven. Het 
standaard adres van de regelaar is 192.168.250.1. 

Het IP-adres kan worden gewijzigd door gebruik te maken van “VDH IP configurator” (VDH_Conf), 
beschikbaar op de VDH website: www.vdhproducts.nl 

Dit programma kan zoeken naar aangesloten MC3 regelaars. Door gebruik te maken van het MAC 
adres kan de MC3 regelaar worden gevonden. 

Start het programma en selecteer de betreffende ethernet interface. Druk op Scan om naar de 
beschikbare MC3 regelaars te zoeken. Alle gevonden MC3 regelaars worden in een lijst geplaatst. 
Zowel het MAC-adres als ook het IP-adres worden getoond. 

 

Het MAC adres van de regelaar is geprint op een sticker op de MC3 Processor. Door gebruik te 
maken van het MAC-adres kan de regelaar worden geselecteerd in de lijst. 

www.vdhproducts.nl
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Selecteer de regelaar en stel de gewenste netwerkinstelling in. Voer het wachtwoord (password) in 
en druk op de Set toets om de netwerkinstellingen van de geselecteerde regelaar te wijzigen. 

Gebruik een webbrowser om verbinding te maken naar de regelaar door het invoeren van 
http://<ip.address>/config in de adresbalk van de browser. De volgende webpagina verschijnt: 

 

Alle toegang tot deze pagina’s is afgeschermd met een wachtwoord om onbedoelde wijzigingen te 
voorkomen. Er moet worden ingelogd met gebruikersnaam "user" en bijbehorend wachtwoord. 
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4.2 Configuratie van I/O-kanalen 
De I/O-kanalen kunnen worden gekoppeld aan de verschillen de ingang- en uitgangsfuncties zoals 
genoemd in hoofdstuk 3. De I/O-kanalen zijn gedefinieerd door de positie van de PCB (print) in de 
regelaar en door het nummer van het kanaal op de PCB. De volgorde van de PCB’s is zoals in 
onderstaande figuur is weergegeven: 

 

De I/O-kanalen op een PCB zijn genummerd van links naar rechts, eerst boven en daarna onder. Als 
er verschillende type kanalen beschikbaar zijn op een PCB, dan begint de nummering voor elk type 
met 1. De selectielijsten op de webpagina’s (hieronder beschreven) bevatten alleen de kanalen die 
daadwerkelijk aanwezig zijn. 

4.2.1 Regelaar configuratie 
Selecteer Controller config en Cell config voor de configuratie pagina van de celregelaars. 

 

Boven aan de pagina wordt een selectielijst weergegeven om een celregelaar (Cell controller) te 
selecteren en ook een veld om een naam (Name) toe te kennen aan de geselecteerde celregelaar. 
De ingegeven naam wordt gebruikt op het bedienpaneel. 

  

Links

1

uP

Midden

3

2

Rechts

5

4



 

 
MC3-FRUIT /  MC3-COOL  Document no.:140451 Versie: 1.33 

         

Pagina 43 van 100 

Elke ingangs- en uitgangsfunctie kan worden toegewezen aan een I/O-kanaal door een hardware-
nummer (hardware number) te selecteren van de selectielijst. Het is mogelijk om meerdere 
ingangsfuncties toe te wijzen aan hetzelfde hardware-nummer. Voorbeeld: De ingangsfuncties 
“Blocking” (Sperren) voor celregelaar 1 en 2 kunnen beide worden toegewezen aan hardware-
nummer “board 4 - input 5”. 

Elke uitgangsfunctie kan worden toegewezen aan één of meer hardware-nummers. Voorbeeld: 
Analoge uitgangsfunctie “Ventilation evaporator 1” (Ventilatie verdamper 1) voor celregelaar 1 kan 
worden toegewezen aan hardware-nummer “board 1 – output 1” en “board 2 – output 2”. 

Het is ook mogelijk om meerdere relais uitgangsfuncties van dezelfde celregelaar toe te wijzen aan 
hetzelfde relais (OR-functie). Voorbeeld: Als relais-uitgangsfuncties “Cooling ventilation evaporator 
1” (Ventileren tijdens koelen verdamper 1) en “Automatic ventilation” (Automatisch ventileren) 
beide worden toegewezen aan relais met hardware-nummer “board 2 – output 3”, dan wordt het 
relais bekrachtigd gedurende het koelen van verdamper 1 en ook tijdens automatisch ventileren. 

Voor de digitale ingangsfuncties en de relais-uitgangsfuncties wordt een Mode instelling “normal” 
en “inverted” weergegeven. De instelling “inverted” inverteert de normale werking. Voorbeeld: Een 
geïnverteerde digitale ingangsfunctie “Blocking” (Sperren) wordt een digitale ingang “Release” 
(Vrijgave) en een geïnverteerde relais-uitgangsfunctie “Alarm” wordt een relais-uitgangsfuncties 
“Watch alarm” (Waakalarm) (bekrachtigd als er geen alarmen actief zijn). 

Voor de analoge in- en uitgangen wordt ook een Mode instelling weergegeven: 0..1Vdc, 0..10Vdc, 
0..20mA of 4..20mA. Deze instelling selecteert het spannings- of stroombereik dat correspondeert 
met het bereik (minimum..maximum waarde) van de betreffende in- of uitgang. Let op: Deze Mode 
instelling moet corresponderen met het type in-/uitgang en sensor! 

Nadat er wijzigingen zijn aangebracht op een webpagina moeten de wijzigingen naar de regelaar 
worden gestuurd door de submit  toets in te drukken onderaan de pagina. Als alle veranderingen 
zijn gemaakt, dan moet de regelaar opnieuw worden opgestart om de wijzigingen te activeren. Dit 
kan worden door de knop Restart the application  te gebruiken. Deze knop staat op de webpagina 
onder tab Other , subtab Restart application . 
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4.2.2 Alarmmonitor configuratie 
Selecteer Controller config en Alarm monitor config voor de configuratie pagina van de 
alarmmonitor. 

 

Op deze pagina kunnen relais worden toewezen aan de uitgangsfuncties van de alarmmonitor. 

Nadat er wijzigingen zijn aangebracht moeten de wijzigingen naar de regelaar worden gestuurd 
door de submit  toets in te drukken onderaan de pagina. Als alle veranderingen zijn gemaakt, dan 
moet de regelaar opnieuw worden opgestart om de wijzigingen te activeren. Dit kan worden gedaan 
door de voedingsspanning van de regelaar even te onderbreken of door de knop Restart the 
application  te gebruiken. Deze knop staat op de webpagina onder tab Other , subtab Restart 
application . 
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4.2.3 Configuratie overzicht 
Selecteer Controller config en Config overview voor het configuratie overzicht. 

 

Deze pagina toont een overzicht van de I/O-configuratie. De actuele status van de I/O kanalen 
wordt ook weergegeven (tussen de rechte haken). De gemeten temperaturen en analoge ingangen 
worden weergegeven zonder verrekening van de sensoroffsets. Gesloten digitale ingangen en 
bekrachtigde relais worden met een "#" aangeduid. Uitgangskanalen die aan meerdere 
uitgangsfuncties zijn toegewezen zijn rood gemarkeerd. 

Let op: De actuele status van de I/O kanalen wordt niet in alle webbrowsers weergegeven. Gebruik 
daarom zonodig voor deze pagina een andere webbrowser. 
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5 Parameters 
Er zijn 3 types parameters: cel-, netwerk- en regelaarparameters. De celparameters betreffen één 
celregelaar van een regelaar die één specifieke cel regelt. De netwerkparameters bevatten de 
instellingen voor de algehele coördinatie van koel- en ontdooiacties binnen een netwerk van 
regelaars. De regelaarparameters zijn de instellingen voor één regelaar en gelden voor alle 
celregelaars binnen één regelaar. 

De parameters kunnen worden bekeken en gewijzigd op de parameterpagina van het bedienpaneel 
(zie hoofdstuk 2), met VASP en met de parameter webpagina (zie paragraaf 5.4). 

5.1 Cel-parameters 
Nr. Omschrijving Bereik Eenheid Standaard 
Algemeen 
P 0100 Celnummer 

0 = Niet toegewezen, cel gaat/blijft uit 
0..100 - 0 

P 0101 Aan/uit-schakelen koppelen aan celnummer 
0 = Niet gekoppeld 
Waarschuwing: De cel schakelt uit als de gerefereerde cel 
niet aanwezig is of niet bereikbaar is via het netwerk! 

0..100 - 0 

P 0102 Instellingen koppelen aan celregelaar 12 
0 = Niet gekoppeld 

0..5 - 0 

P 0105 Gebruik digitale ingang aan 
0 = Aan/uit schakelen, forcering niet mogelijk (met 
bedienpaneel en VASP) 
1 = Aan/uit schakelen, forcering mogelijk (met bedienpaneel 
en VASP) 
Opmerking: De forcering wordt aangegeven met een niet-
fataal alarm. 

0..1 - 0 

P 0110 Bewaarfase toegestaan 
0 = Nee 
1 = Ja 

0..1 - 1 

P 0111 Standbyfase toegestaan 
0 = Nee 
1 = Ja 

0..1 - 0 

P 0120 Cel is voorkeurcel (voor geforceerde koeling voor heetgas 
levering) 
0 = Nee 
1 = Ja 

0..1 - 0 

P 0130 Temperatuursetpoint koppelen aan celnummer 
0 = Niet gekoppeld 
Als de gerefereerde cel aan is, dan worden de dag- en nacht-
temperatuursetpoint gelijk gehouden aan het actuele 
temperatuur setpoint van die cel. 

0..100 - 0 

P 0131 Min instelbaar temperatuursetpoint -40.0..P0132 °C -40.0 
P 0132 Max instelbaar temperatuursetpoint P0131..+50.0 °C +50.0 

                                                           
12 Uitzondering op deze koppeling zijn: 
P0100 Celnummer 
P0102 Instellingen koppelen aan celregelaar 
Sensoroffset parameters P0200..P0295 
Ontdooi timing parameters P0812..P0814 en P0820..P0849 
Opmerking: Als een sensor door meerdere celregelaars wordt gebruikt, dan moet de sensor offset op elke celregelaar 
ingesteld worden. 
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Nr. Omschrijving Bereik Eenheid Standaard 
P 0133 Temperatuur weergeven in hele getallen 

0 = Nee 
1 = Ja 

0..1 - 0 

P 0134 Weergave op celpagina LCD bedienpanelen 13 
0 = Standaard 
1 = Grote weergave regeltemperatuur 14 
2 = T_koud en T_warm (zie P0135, P0136) 

0..2 - 0 

P 0135 Sensor voor T_koud 
0 = Regel-temperatuur 
(gemiddelde van beschikbare foutvrije regel-
temperatuursensoren) 
1 = Regel-temperatuursensor 1 
2 = Regel-temperatuursensor 2 
3 = (Laagste) Ontdooi-temperatuursensor verdamper 1 
4 = (Laagste) Ontdooi-temperatuursensor verdamper 2 
5 = (Laagste) Ontdooi-temperatuursensor verdamper 3 
6 = (Laagste) Ontdooi-temperatuursensor verdamper 4 
7 = (Laagste) Ontdooi-temperatuursensor verdamper 5 
8 = Product-temperatuursensor 1 (default T_koud) 
9 = Product-temperatuursensor 2 (default T_warm) 
10 = Product-temperatuursensor 3 
11 = Product-temperatuursensor 4 
12 = Product-temperatuursensor 5 
13 = Uitblaas-temperatuursensor verdamper 1 
14 = Uitblaas-temperatuursensor verdamper 2 
15 = Uitblaas-temperatuursensor verdamper 3 
16 = Uitblaas-temperatuursensor verdamper 4 
17 = Uitblaas-temperatuursensor verdamper 5 
18 = (Laagste) Ontdooi-temperatuursensor verdamper 6 
19 = (Laagste) Ontdooi-temperatuursensor verdamper 7 
20 = (Laagste) Ontdooi-temperatuursensor verdamper 8 
21 = Product-temperatuursensor 6 
22 = Product-temperatuursensor 7 
23 = Product-temperatuursensor 8 
24 = Uitblaas-temperatuursensor verdamper 6 
25 = Uitblaas-temperatuursensor verdamper 7 
26 = Uitblaas-temperatuursensor verdamper 8 
27 = Buiten-temperatuursensor 
28 = Product-temperatuursensor 9 
29 = Product-temperatuursensor 10 

0..29 - 8 

P 0136 Sensor voor T_warm 0..29 - 9 
P 0137 Standaard celpagina touchscreen bedienpaneel 

1 = Celpagina 1, zie ook P0138 
2 = Celpagina 2 (grote weergave regeltemperatuur) 

1..2 - 1 

P 0138 Weergave celpagina 1 touchscreen bedienpaneel 
0 = T_koud, T_warm, T_delta (= T_warm - T_koud) 
1 = PI Zuigklep info (zuigdruk, zuigdruk setpoint, 
zuigklepstand) 
2 = T_buiten en koeling info (buitenlucht-klepstand (%) en 
status mechanische koeling) 
3 = CO2 info 

0..3 - 0 

                                                           
13  Let op: LCD bedienpanelen zijn een ouder type bedienpanelen. De standaard bedienpanelen zijn Touchscreen 
bedienpanelen. 
14 Niet ondersteund op LCD bedienpanelen met software versie 1.04 of lager. 
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Nr. Omschrijving Bereik Eenheid Standaard 
P 0139 Weergave hoofdpagina touchscreen bedienpaneel 

0 = Standaard 
1 = Koel dagtellers van vandaag en gisteren (i.p.v. RH waarde, 
RH setpoint en vrijlopende koeltellers) 

0..1 - 0 

P 0140 RH-setpoint koppelen aan celnummer 
0 = Niet gekoppeld 
Als de gerefereerde cel aan is en een RH setpoint gebruikt, 
dan worden de dag- en nacht RH-setpoints gelijk gehouden 
aan het actuele RH setpoint van die cel. 

0..100 - 0 

P 0141 Min instelbaar RH-setpoint 0.0..100.0 % 0.0 
P 0142 Max instelbaar RH-setpoint 0.0..100.0 % 100.0 
P 0143 RH weergeven in hele getallen 

0 = Nee 
1 = Ja 

0..1 - 0 

P 0149 Deur open spervertraging 0..999 s 0 
P 0150 Max deur open spertijd 0..999 min 5 
P 0151 Regelvertraging bij opstarten 10..999 s 10 
P 0152 Licht schakelen op deurcontact 

0 = Nee 
1 = Ja (licht aan bij openen deur, licht uit bij sluiten deur) 

0..1 - 0 

P 0160 Starttijd nacht 
24 = Niet actief (handmatige bediening of via digitale ingang) 
Zie ook P0175. 

00..24 uur 24 
P 0161 00..59 min 00 

P 0162 Starttijd dag 
24 = Niet actief (handmatige bediening of via digitale ingang) 

00..24 uur 24 
P 0163 00..59 min 00 
P 0164 Nacht-mode blokkeren 

0 = Nee 
1 = Ja 

0..1 - 0 

P 0165 Resettijd vrijlopende tellers 
24 = Niet actief (geen automatische reset) 

00..24 uur 24 
P 0166 00..59 min 00 
P 0170 Extern temperatuursetpoint timing 

0 = Geen extern temperatuursetpoint 
1 = Start door puls van digitale ingang (geen herstart) 
2 = Start en herstart door puls van digitale ingang 
3 = Start en stop door puls op digitale ingang (stop ook door 
timer) 
4 = Gedurende puls van digitale ingang 

0..4 - 0 

P 0171 Tijdsduur extern temperatuursetpoint 
@ 15 P0170 = 1..3 

0..999 min 0 

P 0172 Extern temperatuursetpoint -40.0..+50.0 °C +50.0 
P 0173 Type extern temperatuursetpoint 

0 = Absoluut 
1 = Relatief/offset t.o.v. normale setpoint 

0..1 - 1 

P 0175 Nacht-mode tijdens hele weekend (zaterdag en zondag) 
0 = Nee 
1 = Ja 
@ P0160 < 24 en P0162 < 24 
 
 

0..1 0 0 

                                                           
15 Het @-symbool wordt gebruikt om aan te geven wanneer een parameter van toepassing is. 
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Nr. Omschrijving Bereik Eenheid Standaard 
P 0180 Zuigklep aansturing (met relais) 

0 = Klep open tijdens koelactie, pumpdown na koelen en 
pumpdown na heetgas ontdooien. 
1 = Klep open als celregelaar aan is behalve gedurende 
heetgas ontdooien (inclusief uitdruppen en drukvereffening 
B) 
Hoofdstuk 9 geeft de opties weer in een timingdiagram. 

0..1 - 0 

P 0181 Vertraging openen zuigklep B (na openen zuigklep) 0..100 s 0 
P 0182 Vertraging sluiten zuigklep (na sluiten zuigklep B) 0..100 s 0 
Sensoroffsets 
P 0200 Offset regel-temperatuursensor 1 -10.0..+10.0 K 0.0 
P 0201 Offset regel-temperatuursensor 2 -10.0..+10.0 K 0.0 
P 0210 Offset ontdooi-temperatuursensor verdamper 1 -10.0..+10.0 K 0.0 
P 0211 Offset ontdooi-temperatuursensor verdamper 2 -10.0..+10.0 K 0.0 
P 0212 Offset ontdooi-temperatuursensor verdamper 3 -10.0..+10.0 K 0.0 
P 0213 Offset ontdooi-temperatuursensor verdamper 4 -10.0..+10.0 K 0.0 
P 0214 Offset ontdooi-temperatuursensor verdamper 5 -10.0..+10.0 K 0.0 
P 0215 Offset ontdooi-temperatuursensor verdamper 6 -10.0..+10.0 K 0.0 
P 0216 Offset ontdooi-temperatuursensor verdamper 7 -10.0..+10.0 K 0.0 
P 0217 Offset ontdooi-temperatuursensor verdamper 8 -10.0..+10.0 K 0.0 
P 0220 Offset product-temperatuursensor 1 -10.0..+10.0 K 0.0 
P 0221 Offset product-temperatuursensor 2 -10.0..+10.0 K 0.0 
P 0222 Offset product-temperatuursensor 3 -10.0..+10.0 K 0.0 
P 0223 Offset product-temperatuursensor 4 -10.0..+10.0 K 0.0 
P 0224 Offset product-temperatuursensor 5 -10.0..+10.0 K 0.0 
P 0225 Offset product-temperatuursensor 6 -10.0..+10.0 K 0.0 
P 0226 Offset product-temperatuursensor 7 -10.0..+10.0 K 0.0 
P 0227 Offset product-temperatuursensor 8 -10.0..+10.0 K 0.0 
P 0228 Offset product-temperatuursensor 9 -10.0..+10.0 K 0.0 
P 0229 Offset product-temperatuursensor 10 -10.0..+10.0 K 0.0 
P 0230 Offset uitblaas-temperatuursensor verdamper 1 -10.0..+10.0 K 0.0 
P 0231 Offset uitblaas-temperatuursensor verdamper 2 -10.0..+10.0 K 0.0 
P 0232 Offset uitblaas-temperatuursensor verdamper 3 -10.0..+10.0 K 0.0 
P 0233 Offset uitblaas-temperatuursensor verdamper 4 -10.0..+10.0 K 0.0 
P 0234 Offset uitblaas-temperatuursensor verdamper 5 -10.0..+10.0 K 0.0 
P 0235 Offset uitblaas-temperatuursensor verdamper 6 -10.0..+10.0 K 0.0 
P 0236 Offset uitblaas-temperatuursensor verdamper 7 -10.0..+10.0 K 0.0 
P 0237 Offset uitblaas-temperatuursensor verdamper 8 -10.0..+10.0 K 0.0 
P 0240 Offset buitenlucht-temperatuursensor -10.0..+10.0 K 0.0 
P 0250 Offset tweede ontdooi-temperatuursensor verdamper 1 -10.0..+10.0 K 0.0 
P 0251 Offset tweede ontdooi-temperatuursensor verdamper 2 -10.0..+10.0 K 0.0 
P 0252 Offset tweede ontdooi-temperatuursensor verdamper 3 -10.0..+10.0 K 0.0 
P 0253 Offset tweede ontdooi-temperatuursensor verdamper 4 -10.0..+10.0 K 0.0 
P 0254 Offset tweede ontdooi-temperatuursensor verdamper 5 -10.0..+10.0 K 0.0 
P 0255 Offset tweede ontdooi-temperatuursensor verdamper 6 -10.0..+10.0 K 0.0 
P 0256 Offset tweede ontdooi-temperatuursensor verdamper 7 -10.0..+10.0 K 0.0 
P 0257 Offset tweede ontdooi-temperatuursensor verdamper 8 -10.0..+10.0 K 0.0 
P 0260 Offset regel-RH-sensor 1 -10.0..+10.0 % 0.0 
P 0261 Offset regel-RH-sensor 2 -10.0..+10.0 % 0.0 
P 0270 Offset info-RH-sensor 1 -10.0..+10.0 % 0.0 
P 0271 Offset info-RH-sensor 2 -10.0..+10.0 % 0.0 
P 0272 Offset info-RH-sensor 3 -10.0..+10.0 % 0.0 
P 0273 Offset info-RH-sensor 4 -10.0..+10.0 % 0.0 
P 0274 Offset info-RH-sensor 5 -10.0..+10.0 % 0.0 
P 0275 Offset info-RH-sensor 6 -10.0..+10.0 % 0.0 
P 0276 Offset info-RH-sensor 7 -10.0..+10.0 % 0.0 
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Nr. Omschrijving Bereik Eenheid Standaard 
P 0277 Offset info-RH-sensor 8 -10.0..+10.0 % 0.0 
P 0280 Offset zuigdruksensor 1 -10.0..+10.0 bar 0.0 
P 0290 Offset zuigklep terugmelding 1 -10.0..+10.0 % 0.0 
P 0295 Offset CO2 sensor 1 -10.00..10.00 % 0.00 
Koelen 
P 0300 Cel koelcapaciteit in inkoelfase (en standbyfase) 0.0..200.0 kW 0 
P 0301 Cel koelcapaciteit in bewaarfase 0.0..200.0 kW 1.0 
P 0310 Inkoelgroep 1..5 - 1 
P 0320 Bewaargroep 1..5 - 1 
P 0321 Bewaar-startnummer 1..100 - 1 
P 0322 Bewaar-subgroep 1..5 - 1 
P 0323 Bewaar-koppelnummer 

0 = Niet gekoppeld 
Als een andere cel (in dezelfde bewaargroep) met hetzelfde 
bewaar-koppelnummer start met koelen, dan start deze cel 
(indien mogelijk/nodig) ook met koelen. 
Opmerking: Voor het starten van deze cel wordt geen 
rekening gehouden met de max. koelcapaciteit van de 
betreffende bewaargroep. 

0..100 - 0 

P 0330 Min koeltijd 0..99 min 1 
P 0331 Min tijd tussen 2 koelacties 0..99 min 0 
P 0332 Max koeltijd in bewaarfase 0..99 min 30 
P 0333 Max koeltijd in inkoelfase 

999 = Geen maximum 
0..999 min 999 

P 0340 Max temperatuur onder setpoint (waarna de koeling 
geforceerd uit gaat mits min. koeltijd is verstreken) 

0.0..90.0 K 0.5 

P 0341 Max temperatuur boven setpoint (waarna de koeling 
geforceerd aan gaat) 
Opmerkingen: Hierbij wordt geen rekening gehouden met de 
max. koelcapaciteit van de betreffende bewaar- of 
inkoelgroep. Indien dit ongewenst is, moet P0341 op de max. 
waarde worden ingesteld. 
Zie voor de invloed op ontdooien P0342. 

0.0..90.0 K 90.0 

P 0342 Ontdooien bij max temperatuur boven setpoint (P0341) 16 
0 = Normaal uitvoeren 
1 = Overslaan 
2 = Uitstellen (totdat temperatuur op setpoint is) 

0..2 - 0 

P 0349 Koeltijd tellers actief tijdens pumpdown na koelen (en 
pumpdown voor heetgas ontdooien, zie P0816) 
0 = Nee 
1 = Ja 

0..1 - 0 

P 0350 Pumpdowntijd na koelactie 0..999 s 0 
Ventileren tijdens koelen 
P 0351 Ventilatie uitschakelvertraging na koelactie 

(relaisfunctie ventileren tijdens koelen) 
(tijd start na pumpdown tijd = sluiten zuigklep) 

0..99 min 0 

P 0360 Ventilatie hoog toerental setpointoffset 0.0..15.0 K 2.0 
P 0361 Ventilatie hoog toerental differentie 

 
 
 
 
 
 

0.1..15.0 K 0.5 

                                                           
16 Een lopende ontdooiing wordt wel afgemaakt. Overgeslagen en uitgestelde ontdooiingen wordt gemeld met een "W81 
Geen ontdooiing" alarm. 
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Nr. Omschrijving Bereik Eenheid Standaard 
Buitenlucht koeling 
P 0370 Min buitenluchtklepstand 0..100 % 0 
P 0371 Max buitenluchtklepstand 0..100 % 100 
P 0372 Buitenlucht koeling vrijgave temperatuur 

Als de buitentemperatuur P0372 K lager is als het 
temperatuursetpoint, dan wordt de buitenlucht koeling 
vrijgegeven. 

0.0..20.0 K 2.0 

P 0373 Buitenlucht koeling vrijgave differentie 0.1..15.0 K 0.5 
P 0374 Buitenlucht koeling Proportionele (P) band 0.1..50.0 K 5 
P 0375 Buitenlucht koeling Integratie (I) tijd 

(9999 = Geen I-actie) 
0..9999 s 9999 

P 0376 Buitenlucht koeling PI offset -50.0..50.0 K 0.0 
P 0377 Buitenluchtklep looptijd 1..1800 s 120 
P 0378 Mechanische koeling wachtijd bij buitenlucht koeling 0..360 min 60 
P 0379 Mechanische koeling vrijgave temperatuur bij buitenlucht 

koeling 17 
0.0..20.0 K 2.0 

P 0380 Min buitenluchtklep stuurspanning 0.0..10.0 V 0.0 
PI koeling 
P 0391 PI koeling Proportionel (P) band 0.1..50.0 K 5.0 
P 0392 PI koeling Integratie (I) tijd 

(9999 = Geen I-actie) 
0..9999 s 9999 

P 0393 PI koeling PI offset -50.0..50.0 K 0.0 
P 0394 Min PI koeling uitgang 0.0..100.0 % 0.0 
P 0395 Max PI koeling uitgang 0.0..100.0 % 100.0 
Verwarmen 
P 0400 Verwarmen setpointoffset -10.0..0.0 K 0.0 
P 0401 Verwarmen differentie 0.1..15.0 K 0.5 
P 0410 Ventileren tijdens verwarmen 

0 = Nee 
1 = Ja 
(relais functie ventileren tijdens verwarmen) 

0..1 - 1 

P 0411 Relais “Ventileren tijdens koelen” activeren voor functie 
"Ventileren tijdens verwarmen" 
0 = Nee 
1 = Ja 
Deze parameter vereenvoudigt toewijzing van "Ventileren 
tijdens verwarmen” bij meerdere verdampers. 

0..1 - 0 

P 0420 Heetgas verwarmen ontdooigroep 18 
0 = Geen heetgas verwarmen 

0..5 - 0 

P 0421 Heetgas verwarmen setpointoffset -10.0..0 K 0.0 
P 0422 Heetgas verwarmen differentie 0.1..15.0 K 0.5 
P 0430 Sensor voor verwarmingslint 

Waarden conform P0135. 
0..29 - 0 

P 0431 Verwarmingslint setpoint -100.0..100.0 °C 3.0 
P 0432 Verwarmingslint differentie 

 
 
 
 

0.1..15.0 K 0.5 

                                                           
17  Als na vrijgave van buitenlucht koeling de regeltemperatuur na P0378 min nog steeds P0379 K boven het 
temperatuursetpoint is, dan wordt de mechanische koeling vrijgegeven totdat het temperatuursetpoint is bereikt. 
18  Heetgas verwarmen is mogelijk als in het netwerk een cel mechanisch aan het koelen is binnen de heetgas 
ontdooigroep (P0421). Er wordt niet met heetgas verwarmd als er binnen de heetgas ontdooigroep een cel met heetgas 
aan het ontdooien is. 
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Nr. Omschrijving Bereik Eenheid Standaard 
Bevochtigen 
P 0600 Automatisch bevochtigen timing 

0 = Tijdens koelen 
1 = Tijdens automatisch ventileren 
2 = Tijdens koelen en automatisch ventileren 
3 = Puls/pauze 
4 = Puls/pauze en tijdens koelen 
5 = Puls/pauze tijdens "ventileren tijdens koelen" 
6 = Puls/pauze tijdens automatisch ventileren 
7 = Puls/pauze tijdens "ventileren tijdens koelen" en 
automatisch ventileren 

0..7 - 0 

P 0610 Bevochtigen uitschakelvertraging na koelen  
@ P0600 = 0 of 2 

0..9999 s 0 

P 0611 Bevochtigen uitschakelvertraging na automatisch ventileren 
@ P0600 = 1 of 2 

0..9999 s 0 

P 0615 "Ventileren tijdens koelen" uitschakelvertraging na 
bevochtigen 19 
@ P0600 = 5 of 7 

0..99 s 0 

P 0616 Automatisch ventileren uitschakelvertraging na  
bevochtigen 20 
@ P0600 = 6 of 7 

0..99 s 0 

P 0620 Pulstijd bevochtigen 
@ P0600 = 3..7 

0..9999 s 60 

P 0621 Pauzetijd bevochtigen 
@ P0600 = 3..7 

0..9999 s 60 

P 0630 Max bevochtigingstijd in bloktijd bevochtiging 1..999 min 60 
P 0631 Bloktijd bevochtiging 1..999 min 60 
P 0640 RH gebaseerd bevochtigen 

0 = Nee 
1 = Ja 
(Ja = Als bevochtigen actief is volgens de ingestelde 
bevochtigingsmode en timing (P0600..0631), dan wordt 
bevochtigen geregeld op basis van de regel-RH-sensoren en 
RH-setpoint.) 

0..1 - 0 

P 0641 Bevochtigen setpointoffset -10.0..0.0 % 0.0 
P 0642 Bevochtigen differentie 0.1..10.0 % 1.0 
Ontvochtigen 
P 0661 Ontvochtigen setpointoffset 0.0..10.0 % 0.0 
P 0662 Ontvochtigen differentie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.1..10.0 % 1.0 

                                                           
19 Deze vertraging wordt niet uitgevoerd als er een ontdooiing wordt gestart. 
20 Deze vertraging wordt niet uitgevoerd als er een ontdooiing wordt gestart. 
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Automatisch ventileren 
P 0700 Automatisch ventileren timing 

0 = Geen automatisch ventileren 
1 = Tijdens realtime periodes (P0710..P0725) 
2 = Puls/pauze 
3 = Puls/pauze gesynchroniseerd met koelen 
4 = Puls/pauze gesynchroniseerd met koelen tijdens realtime 
periodes (P0710..P0725) 

0..4 - 0 

P 0701 Relais “Ventileren tijdens koelen” activeren voor functie 
“Automatisch ventileren” 
0 = Nee 
1 = Ja 
Deze parameter vereenvoudigt toewijzing van "Automatisch 
ventileren" bij meerdere verdampers. 

0..1 - 0 

P 0710 Automatisch ventileren starttijd 1 
24 = Niet actief 
@ P0700 = 1 

00..24 uur 24 
P 0711 00..59 min 00 

P 0712 Automatisch ventileren stoptijd 1 
@ P0700 = 1 

00..24 uur 24 
P 0713 00..59 min 00 
P 0714 Automatisch ventileren starttijd 2 00..24 uur 24 
P 0715  00..59 min 00 
P 0716 Automatisch ventileren stoptijd 2 00..24 uur 24 
P 0717  00..59 min 00 
P 0718 Automatisch ventileren starttijd 3 00..24 uur 24 
P 0719  00..59 min 00 
P 0720 Automatisch ventileren stoptijd 3 00..24 uur 24 
P 0721  00..59 min 00 
P 0722 Automatisch ventileren starttijd 4 00..24 uur 24 
P 0723  00..59 min 00 
P 0724 Automatisch ventileren stoptijd 4 00..24 uur 24 
P 0725  00..59 min 00 
P 0730 Automatisch ventileren pulstijd 1 

@ P0700 > 1 
0..999 min 4 

P 0731 Automatisch ventileren pauzetijd 1 
@ P0700 > 1 

0..999 min 12 

P 0732 Automatisch ventileren pulstijd 2 0..999 min 5 
P 0733 Automatisch ventileren pauzetijd 2 0..999 min 10 
P 0734 Automatisch ventileren pulstijd 3 0..999 min 5 
P 0735 Automatisch ventileren pauzetijd 3 0..999 min 5 
P 0736 Automatisch ventileren pulstijd 4 0..999 min 10 
P 0737 Automatisch ventileren pauzetijd 4 0..999 min 5 
P 0738 Automatisch ventileren pulstijd 5 0..999 min 12 
P 0739 Automatisch ventileren pauzetijd 5 0..999 min 4 
Ventilatie percentages 
P 0745 Min instelbaar ventilatie percentage tijdens koelen 0..P0746 % 0 
P 0746 Max instelbaar ventilatie percentage tijdens koelen P0745..100 % 100 
P 0747 Dag ventilatie percentage tijdens koelen P0745..P0746 % 100 
P 0748 Nacht ventilatie percentage tijdens koelen P0745..P0746 % 100 
P 0751 Automatisch ventileren percentage 0..100 % 100 
P 0752 Ventileren tijdens verwarmen percentage 0..100 % 100 
P 0753 Natuurlijk ontdooien ventileren percentage 0..100 % 100 
P 0754 Max ventilatie percentage terwijl een andere cel ontdooit 

(elektrisch/heetgas) 
 
 
 
 

0..100 % 100 
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CO2 ventilatie/sensor 
P 0780 CO2 ventilatie setpoint P0782..P0783 % 100.00 
P 0781 CO2 ventilatie differentie 0.01..10.00 % 0.10 
P 0782 CO2 niveau bij min ingangssignaal 0.00..100.00 % 0.00 
P 0783 CO2 niveau bij max ingangssignaal 0.00..100.00 % 100.00 
Ontdooien 
P 0800 Ontdooigroep voor natuurlijk ontdooien 1..5 - 1 
P 0801 Ontdooigroep voor elektrisch ontdooien 1..5 - 1 
P 0802 Ontdooigroep voor heetgas ontdooien/leveren 

-1 = Heetgas ontdooien met eigen verdampers 21 
0 = Geen heetgas ontdooien en/of leveren 

-1..5 - 0 

P 0803 Min regeltemperatuur voor automatische natuurlijke 
ontdooiing (i.p.v. elektrische/heetgas ontdooiing) 22 

-10.0..+50.0 °C +50.0 

P 0804 Start (elektrisch/heetgas) ontdooien verdampers 
gelijktijdig 23 
0 = Nee (verdampers ontdooien na elkaar) 
1 = Ja (verdampers starten gelijktijdig met ontdooien en 
stoppen onafhankelijk van elkaar) 

0..1 - 0 

P 0805 Stop natuurlijk ontdooien op temperatuur 
0 = Nee 
1 = Ja 

0..1 - 0 

P 0807 Temperatuur setpoint (geavanceerd) ontdooien 0.0..50.0 °C 50.0 
P 0808 Temperatuur differentie (geavanceerd) ontdooien 0.1..15.0 K 0.5 
P 0810 Ontdooi-timing 

0 = Kloktijd-interval 
1 = Effectieve koeltijd-interval 
2 = Realtime 

0..2 - 0 

P 0811 Ontdooi-intervaltijd 
@ P0810 = 0 of 1 

1..48 uur 6 

P 0812 Ontdooi-intervaltijd herstart-tijdstip 
24 = Niet actief 
@ P0810 = 0 of 1 

00..24 uur 24 
P 0813 00..59 min 00 

P 0814 Ontdooi-intervaltijd vertraging bij opstarten 
0 = Niet actief 
@ P0810 = 0 

0..999 min 0 

P 0815 Start ontdooi-interval na ontdooien 
0 = Nee (interval loopt van start ontdooiactie tot start 
volgende ontdooiactie) 
1 = Ja (interval loopt van einde ontdooiactie tot start 
volgende ontdooiactie) 

0..1 - 0 

P 0816 Pumpdown tijd voor heetgas ontdooiing 24 
 
 
 
 
 
 

0..999 s 0 

                                                           
21 Deze optie is niet mogelijk in combinatie met PI koeling, proportionele zuigklep aansturing, zuigklep B aansturing, 
buitenlucht koeling, heetgas verwarming, drukvereffening A en voorventileren na ontdooien (P0873 < 0). Heetgas 
ontdooing met eigen verdampers kan dan gerealiseerd worden door per verdamper een celregelaar te configureren. Het 
aan- en uitschakelen, instellen van setpoints en andere instellingen van de verschillende verdampers (celregelaars) kan 
aan elkaar gekoppeld worden met parameters (P0101, P0102 en P0140).  
22 Geldt niet bij heetgas ontdooien met eigen verdampers (P0802 = -1). 
23 Geldt niet bij heetgas ontdooien met eigen verdampers (P0802 = -1). 
24 Als de cel koelt als er ontdooid moet worden, dan wordt er direct een pumpdown gedaan van P0350 + P0816 s. Koelt de 
cel niet als er ontdooid moet worden, dan wordt er een extra pumpdown gedaan van P816 s voor de heetgas ontdooiing. 
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P 0820 Ontdooi-starttijd 1 

24 = Niet actief 
@ P0810 = 2 

00..24 uur 24 
P 0821 00..59 min 00 

P 0822 Ontdooi-starttijd 2 00..24 uur 24 
P 0823  00..59 min 00 
P 0824 Ontdooi-starttijd 3 00..24 uur 24 
P 0825  00..59 min 00 
P 0826 Ontdooi-starttijd 4 00..24 uur 24 
P 0827  00..59 min 00 
P 0828 Ontdooi-starttijd 5 00..24 uur 24 
P 0829  00..59 min 00 
P 0830 Ontdooi-starttijd 6 00..24 uur 24 
P 0831  00..59 min 00 
P 0832 Ontdooi-starttijd 7 00..24 uur 24 
P 0833  00..59 min 00 
P 0834 Ontdooi-starttijd 8 00..24 uur 24 
P 0835  00..59 min 00 
P 0836 Ontdooi-starttijd 9 00..24 uur 24 
P 0837  00..59 min 00 
P 0838 Ontdooi-starttijd 10 00..24 uur 24 
P 0839  00..59 min 00 
P 0840 Ontdooi-starttijd 11 00..24 uur 24 
P 0841  00..59 min 00 
P 0842 Ontdooi-starttijd 12 00..24 uur 24 
P 0843  00..59 min 00 
P 0844 Ontdooi-starttijd 13 00..24 uur 24 
P 0845  00..59 min 00 
P 0846 Ontdooi-starttijd 14 00..24 uur 24 
P 0847  00..59 min 00 
P 0848 Ontdooi-starttijd 15 00..24 uur 24 
P 0849  00..59 min 00 
P 0850 Ontdooivrijgave-temperatuur (ontdooitemperatuur) -10.0..+40.0 °C 0.0 
P 0851 Max ontdooitijd per verdamper 0..99 min 10 
P 0852 Einde ontdooi-temperatuur (ontdooitemperatuur) -10.0..+40.0 °C 0.0 
P 0870 Uitdruptijd na elektrisch/heetgas ontdooien 

(tijd start na stoppen elektrische/heetgas ontdooiing) 
0..99 min 0 

P 0871 Pumpdowntijd na heetgas ontdooiing 
(tijd start na drukvereffening B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0..999 s 0 
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P 0872 Ventilatievrijgave na ontdooien op 

0 = Tijd (P0873) 
1 = Ontdooitemperatuur (P0874) 
2 = Ontdooitemperatuur (P0874) en gemaximaliseerd op tijd 
(P0873) 
(relaisfuncties ventileren tijdens koelen en automatisch 
ventileren) 

0..2 - 0 

P 0873 Ventilatievertraging na ontdooien  
(relaisfunctie ventileren tijdens koelen) 
(tijd start na pumpdown tijd)  
@ P0872 = 0 of 2 
Bij een negatieve waarde gaat de ventilatie eerst gedurende 
deze vertraging aan voordat een eventuele koelactie inkomt.  

-10..+99 min 0 

P 0874 Ventilatievrijgave-temperatuuur na ontdooien 
(ontdooitemperatuur) 
@ P0872 = 1 of 2 

-40.0..+50.0 °C +10.0 

P 0875  Direct koelen na ontdooien in inkoelfase 25 
0 = Nee 
1 = Ja 

0..1 - 0 

P 0876 Direct koelen na ontdooien in bewaarfase 26 
0 = Nee 
1 = Ja 

0..1 - 0 

P 0877 Drukvereffeningstijd A voor koelactie 
(relaisfunctie drukvereffening A) 
Deze functie wordt deze tijd voor de eerste koelactie na een 
heetgas ontdooiing actief en weer inactief als heetgas 
ontdooing wordt aangevraagd. 
De drukvereffeningtijd A wordt alleen uitgevoerd als een 
relaisfunctie Drukvereffening A is geconfigureerd.  

0..500 s 180 

P 0878 Drukvereffeningstijd B na heetgas ontdooien 
(relaisfunctie drukvereffening B verdamper 1..8) 
De drukvereffening B wordt uitgevoerd na uitdruppen. 

0..500 s 0 

P 0879 Heetgas ontdooi uitschakel vertraging 
Na het beeindigen van een heetgas ontdooiing van een 
verdamper (zie paragraaf 1.4) wordt het sluiten van de 
heetgasklep van de verdamper nog met deze vertraging 
uitgesteld. De relais functies "verzamel heetgas ontdooien" 
en "ergens heetgas ontdooien" worden gedurende deze 
vertragingstijd niet meer bekrachtigd voor de verdamper die 
heeft ontdooid. 

0..60 s 0 

P 0880 Min koelvraag voor starten heetgas ontdooien met eigen 
verdampers 

0.1..5.0 K 0.2 

P 0881 Aantal koelende verdampers heetgas ontdooien met eigen 
verdampers 
 
 
 
 
 
 
 

1..7 - 1 

                                                           
25 Als deze optie wordt ingesteld wordt er na het ontdooien direct een koelactie gestart ongeacht de op dat moment 
resterende koelcapaciteit in de inkoelgroep. Daar moet bij het instellen van de koelcapaciteit in de betreffende 
inkoelgroep rekening mee worden gehouden. 
26 Als deze optie wordt ingesteld wordt er na het ontdooien direct een koelactie gestart ongeacht de op dat moment 
resterende koelcapaciteit in de bewaargroep. Daar moet bij het instellen van de koelcapaciteit in de betreffende 
bewaargroep rekening mee worden gehouden. 
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Alarmen 1 
P 0900 Type temperatuuralarm 1 

0 = Absoluut minimum sensor A 27 
1 = Absoluut maximum sensor A 28 
2 = Relatief minimum sensor A t.o.v. setpoint 29 
3 = Relatief maximum sensor A t.o.v. setpoint 30 
4 = Maximum (absoluut) verschil tussen sensor A en B 31 
5 = Relatief minimum sensor A t.o.v. sensor B 32 
6 = Relatief maximum sensor A t.o.v. sensor B 33 
Sensor A en B worden ingesteld met P0902 en P0906. 

0..6 - 0 

P 0901 Alarm-temperatuur 1 -100.0..+100.0 °C -40.0 
P 0902 Sensor A voor temperatuuralarm 1 

Waarden conform P0135. 
0..29 - 0 

P 0903 Vertraging temperatuuralarm 1 0..99 min 0 
P 0904 Detectie temperatuuralarm 1 

0 = Nooit 
1 = In inkoelfase 
2 = In inkoelfase en bewaarfase 
3 = In bewaarfase 

0..3  0 

P 0905 Actie bij temperatuuralarm 1 
0 = Geen (niet-fataal alarm) 
1 = Alles uit (fataal alarm) 

0..1 - 0 

P 0906 Sensor B voor temperatuuralarm 1 
Waarden conform P0135. 
@ P0900 > 3 

0..29 - 0 

P 0907 Temperatuuralarm 1 automatisch bevestigen (als oorzaak is 
weggenomen) 
0 = Nee 
1 = Ja 

0..1 - 0 

P 0908 Ontdooi alarm temperatuur 0.1..50.0 K 0.1 
P 0909 Ontdooi alarm tijd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1..99 min 99 

                                                           
27 Alarmconditie: Temp_A < P0901 
28 Alarmconditie: Temp_A > P0901 
29 Alarmconditie: (Temp_A - Temp_setpoint) < P0901 
30 Alarmconditie: (Temp_A - Temp_setpoint) > P0901 
31 Alarmconditie: |Temp_A - Temp_B| > P0901 
32 Alarmconditie: (Temp_A - Temp_B) < P0901 
33 Alarmconditie: (Temp_A - Temp_B) > P0901 
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P 0910 Type RH-alarm 

0 = Absoluut minimum 
1 = Absoluut maximum 
2 = Relatief minimum t.o.v. setpoint 
3 = Relatief maximum t.o.v. setpoint 

0..3 - 0 

P 0911 Alarm-RH -100.0..+100.0 % 0.0 
P 0912 Sensor voor RH-alarm 

0 = Regel-RH 
(gemiddelde van beschikbare foutvrije regel-RH-sensoren) 
1 = Regel-RH-sensor 1 
2 = Regel-RH-sensor 2 
3 = Info-RH-sensor 1 
4 = Info-RH-sensor 2 
5 = Info-RH-sensor 3 
6 = Info-RH-sensor 4 
7 = Info-RH-sensor 5 
8 = Info-RH-sensor 6 
9 = Info-RH-sensor 7 
10 = Info-RH-sensor 8 

0..10 - 0 

P 0913 Vertraging RH-alarm 0..99 min 0 
P 0914 Detectie RH-alarm 

0 = Nooit 
1 = In inkoelfase 
2 = In inkoelfase en bewaarfase 
3 = In bewaarfase 

0..3 - 0 

P 0915 Actie bij RH-alarm 
0 = Geen (niet-fataal alarm) 
1 = Alles uit (fataal alarm) 
2 = Alleen RH-regeling uit (niet-fataal alarm) 

0..2 - 0 

P 0920 Actie bij Geen regel-RH-sensor alarm 
1 = Alles uit (fataal alarm) 
2 = Alleen RH-regeling uit (niet-fataal alarm) 

1..2 - 2 

P 0930 Vertraging Geen heetgas alarm 0..99 min 0 
P 0931 Vertraging Extern niet-fataal alarm 1 0..9999 s 0 
P 0932 Vertraging Extern niet-fataal alarm 2 0..9999 s 0 
P 0933 Vertraging Extern niet-fataal alarm 3 0..9999 s 0 
P 0934 Vertraging Extern fataal alarm 1 0..9999 s 0 
P 0935 Vertraging Extern fataal alarm 2 0..9999 s 0 
P 0936 Vertraging Extern fataal alarm 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0..9999 s 0 
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Alarmen 2 
P 0960 Type temperatuuralarm 2 

0 = Absoluut minimum sensor A 
1 = Absoluut maximum sensor A 
2 = Relatief minimum sensor A t.o.v. setpoint 
3 = Relatief maximum sensor A t.o.v. setpoint 
4 = Maximum (absoluut) verschil tussen sensor A en B 
5 = Relatief minimum sensor A t.o.v. sensor B 
6 = Relatief maximum sensor A t.o.v. sensor B 
Sensor A en B worden ingesteld met P0962 en P0966. 

0..6 - 0 

P 0961 Alarm-temperatuur 2 -100.0..+100.0 °C -40.0 
P 0962 Sensor A voor temperatuuralarm 2 

Waarden conform P0135. 
0..29 - 0 

P 0963 Vertraging temperatuuralarm 2 0..99 min 0 
P 0964 Detectie temperatuuralarm 2 

0 = Nooit 
1 = In inkoelfase 
2 = In inkoelfase en bewaarfase 
3 = In bewaarfase 

0..3  0 

P 0965 Actie bij temperatuuralarm 2 
0 = Geen (niet-fataal alarm) 
1 = Alles uit (fataal alarm) 

0..1 - 0 

P 0966 Sensor B voor temperatuuralarm 2 
Waarden conform P0135. 
@ P0960 > 3 

0..29 - 0 

P 0967 Temperatuuralarm 2 automatisch bevestigen (als oorzaak is 
weggenomen) 
0 = Nee 
1 = Ja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0..1 - 0 
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Sperren 
P 1000 Sper maandag..vrijdag starttijd 1  

24 = Niet actief 
00..24 uur 24 

P 1001 00..59 min 00 
P 1002 Sper maandag..vrijdag stoptijd 1 00..24 uur 24 
P 1003  00..59 min 00 
P 1004 Sper maandag..vrijdag starttijd 2 00..24 uur 24 
P 1005  00..59 min 00 
P 1006 Sper maandag..vrijdag stoptijd 2 00..24 uur 24 
P 1007  00..59 min 00 
P 1008 Sper maandag..vrijdag starttijd 3 00..24 uur 24 
P 1009  00..59 min 00 
P 1010 Sper maandag..vrijdag stoptijd 3 00..24 uur 24 
P 1011  00..59 min 00 
P 1012 Sper maandag..vrijdag starttijd 4 00..24 uur 24 
P 1013  00..59 min 00 
P 1014 Sper maandag..vrijdag stoptijd 4 00..24 uur 24 
P 1015  00..59 min 00 
P 1020 Sper zaterdag..zondag starttijd 1  00..24 uur 24 
P 1021  00..59 min 00 
P 1022 Sper zaterdag..zondag stoptijd 1  00..24 uur 24 
P 1023  00..59 min 00 
P 1024 Sper zaterdag..zondag starttijd 2 00..24 uur 24 
P 1025  00..59 min 00 
P 1026 Sper zaterdag..zondag stoptijd 2 00..24 uur 24 
P 1027  00..59 min 00 
P 1028 Sper zaterdag..zondag starttijd 3 00..24 uur 24 
P 1029  00..59 min 00 
P 1030 Sper zaterdag..zondag stoptijd 3 00..24 uur 24 
P 1031  00..59 min 00 
P 1032 Sper zaterdag..zondag starttijd 4 00..24 uur 24 
P 1033  00..59 min 00 
P 1034 Sper zaterdag..zondag stoptijd 4 00..24 uur 24 
P 1035  00..59 min 00 
P 1040 Sper negeren voor automatisch ventileren 

0 = Nee 
1 = Ja 

0..1 - 0 

P 1041 Ontdooitijd pauzeren tijdens sper 34 
0 = Nee 
1 = Ja (mits aantal verdampers = 1 of P0804=1) 

0..1 - 0 

P 1042 Alarmen tijdens sper 
0 = Normale detectie 
1 = Geen temperatuur- en RH-alarmen 

0..1 - 0 

P 1043 Sper negeren voor (relaisfunctie) ventileren tijdens koelen 35 
0 = Nee 
1 = Ja 
 
 
 
 
 
 

0..1 - 0 

                                                           
34 Een sperconditie stopt een lopende ontdooiactie. De ontdooiactie herstart na afloop van de sperconditie. P1041 
bepaalt of de ontdooitijd na de sperconditie opnieuw begint of alleen tijdens de sperconditie wordt gepauseerd. Pauseren 
van de ontdooitijd is alleen mogelijk met één verdamper of met gelijktijdige start van meerdere verdampers (P0804=1). 
35 Een sperconditie stopt een koelactie. Met deze parameter kan worden gerealiseerd dat er wel wordt nageventileerd 
(relaisfunctie ventileren tijdens koelen) ondanks de sperconditie. 
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Watermeting 
P 1100 Hoeveelheid per watermeter puls 1..100 liter 1 
P 1101 Waterklep openen na 1..1000 liter 1 
P 1102 Activeringstijd waterklep 0..999 s 5 
P 1103 Waterklep openen na pulstijd 36 

0 = Water klep niet openen op basis van pulstijd 
0..120 min 0 

Proportionele zuigklep 
P 1200 Min instelbaar zuigdruk setpoint (tijdens koelen) -1.0..80.0 bar 0.0 
P 1201 Max instelbaar zuigdruk setpoint (tijdens koelen) -1.0..80.0 bar 10.0 
P 1202 Zuigdruk bij min ingangssignaal -1.0..80.0 bar 0.0 
P 1203 Zuigdruk bij max ingangssignaal -1.0..80.0 bar 10.0 
P 1204 Vertraging zuigdruksensor alarm 37 0..9999 s 0 
P 1205 Actie bij zuigdruksensor alarm 

1 = Alles uit (fataal-alarm) 
2 = Vaste zuigklepstand (P1224) tijdens koelen (niet-fataal 
alarm) 

1..2 - 1 

P 1206 Zuigdruksensor alarm automatisch bevestigen 
0 = Nee 
1 = Ja 
@P1205 = 2, geldt alleen voor niet-fataal zuigdruksensor 
alarm 

0..1 - 0 

P 1207 Zuigdruk setpoint afzonderlijk per fase 38 
0 = Nee 
1 = Ja 

0..1 - 0 

P 1208 Zuigdruk setpoint (tijdens koelen) in inkoelfase (en 
standbyfase) 

P1200..P1201 bar 0 

P 1209 Zuigdruk setpoint (tijdens koelen) in bewaarfase P1200..P1201 bar 0 
P 1210 Zuigklep terugmelding bij gesloten klep 0.0..15.0 V 0.0 
P 1211 Zuigklep terugmelding bij open klep 0.0..15.0 V 12.0 
P 1212 Zuigklep looptijd 1..240 s 80 
P 1213 Pauzetijd wisselen draairichting zuigklep 39 0..10 s 1 
P 1214 Neutrale zone zuigklep 40 0.1..20.0 % 2.0 
P 1215 Extra zuigklep looptijd op eindstanden 41 1..60 s 20 
P 1216 Zuigklepalarm 42 0..100 % 5 
P 1217 Vertraging zuigklepalarm 

 
 
 
 
 
 

0..9999 s 5 

                                                           
36 Als een watermeter puls (digitale ingang) langer als P1103 min aanhoudt, wordt de waterklep ook gedurende de 
activeringstijd P1102 geopend. Dat wordt na P1103 min herhaald zolang de puls aanhoudt.  
37 Gedurende de vertraging wordt de meetwaarde begrensd tussen P1202 en P1203. Pas na de vertraging wordt een 
zuigdruksensor alarm gegenereerd. 
38 Als er geen afzonderlijk zuigdruk setpoint per fase is ingesteld (P1207=0), dan worden in de regelaar P1208 en P1209 
aan elkaar gelijk gehouden. 
39 Tussen het aansturen van de zuigklep in de ene richting en de andere richting kan een pauze tijd ingesteld worden. 
Tijdens de pauze tijd wordt de klep niet actief dicht en ook niet actief open gestuurd. 
40 Rondom de gewenste zuigklepstand geldt een neutrale zone. Zolang de zuigklep binnen de neutrale zone staat wordt 
de zuigklep aansturing niet opnieuw gestart.  
41 Als de zuigklep een eindstand heeft bereikt, dan wordt de aansturing nog gedurende deze extra looptijd aangehouden. 
Hiermee kan een eventuelen afwijking van de intern geschatte zuigklepstand worden opgeheven. 
42 Als het absolute verschil tussen de intern berekende zuigklepstand en de zuigklep terugmelding groter is als deze 
waarde (P1216), dan wordt er een F25 Zuigklep fout alarm gegenereerd. Voor dit alarm kan een alarm vertraging worden 
ingesteld (P1217). 
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Nr. Omschrijving Bereik Eenheid Standaard 
P 1220 Zuigklepstand als cel uit 0..100 % 0 
P 1221 Zuigklepstand als cel niet actief 

(celregelaar aan, geen heetgas ontdooien, niet koelen) 
0..100 % 0 

P 1222 Zuigklepstand tijdens heetgas ontdooien 0..100 % 0 
P 1223 Zuigklepstand bij starten koelen 0..100 % 0 
P 1224 Zuigklepstand bij zuigdruksensor alarm (tijdens koelen) 

@P1205 = 2 
0..100 % 0 

P 1230 Zuigdruk regeling Proportionele (P) band 0.1..80.0 bar 10.0 
P 1231 Zuigdruk regeling Integratie (I) tijd 

(9999 = Geen I-actie) 
1..9999 s 9999 

P 1232 Zuigdruk regeling PI offset -80.0..80.0 bar 0.0 
Zuigdrukalarmen (alleen detectie gedurende PI-regeling tijdens koelen) 
P 1250 Type zuigdrukalarm 1 

0 = Absoluut minimum alarm 
1 = Absoluut maximum alarm 
2 = Relatief minimum alarm t.o.v. setpoint 
3 = Relatief maximum alarm t.o.v. setpoint 

0..3 - 0 

P 1251 Alarm-zuigdruk 1 -1.0..80.0 bar -1.0 
P 1253 Vertraging zuigdrukalarm 1 0..9999 s 0 
P 1255 Actie bij zuigdrukalarm 1 

0= Geen (niet fataal-alarm) 
1 = Alles uit (fataal-alarm) 

0..1 - 0 

P 1260 Type zuigdrukalarm 2 
0 = Absoluut minimum alarm 
1 = Absoluut maximum alarm 
2 = Relatief minimum alarm t.o.v. setpoint 
3 = Relatief maximum alarm t.o.v. setpoint 

0..3 - 1 

P 1261 Alarm-zuigdruk 2 -1.0..80.0 bar 80.0 
P 1263 Vertraging zuigdrukalarm 2 0..9999 s 0 
P 1265 Actie bij zuigdrukalarm 2 

0= Geen (niet fataal-alarm) 
1 = Alles uit (fataal-alarm) 

0..1 - 0 
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5.2 Netwerk-parameters 
Opmerking: De netwerkparameters worden tussen regelaars op hetzelfde netwerk onderling 
gesynchroniseerd: Als een netwerkparameter wordt gewijzigd op een regelaar, dan wordt die 
wijziging automatisch ook uitgevoerd op alle andere regelaars op hetzelfde netwerk. En als een 
regelaar op een netwerk wordt aangesloten of van voedingsspanning wordt voorzien dan neemt hij 
automatisch de netwerkparameters over van de regelaars die al actief waren op hetzelfde netwerk. 

Nr. Omschrijving Bereik Eenheid Standaard 
Inkoelgroepen 
P 2100 Inkoelgroep 1, Max koelcapaciteit 0..5000 kW 500 
P 2110 Inkoelgroep 2, Max koelcapaciteit 0..5000 kW 500 
P 2120 Inkoelgroep 3, Max koelcapaciteit 0..5000 kW 500 
P 2130 Inkoelgroep 4, Max koelcapaciteit 0..5000 kW 500 
P 2140 Inkoelgroep 5, Max koelcapaciteit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0..5000 kW 500 
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Nr. Omschrijving Bereik Eenheid Standaard 
Bewaargroep 1 
P 2200 Bewaargroep 1, Max koelcapaciteit 0..5000 kW 1 
P 2201 Bewaargroep 1, Cyclustijd 10..240 min 90 
P 2202 Bewaargroep 1, Volgorde 43 

0 = Standaard 
1 = Roulerend 
2 = Bewaar-startnummer 
3 = Per bewaar-startnummer 
4 = Met bewaar-subgroepen 

0..4 - 0 

P 2203 Bewaargroep 1, Koelen uitschakelvertraging 44 0..120 s 0 
P 2204 Bewaargroep 1, Koppelen aan inkoelgroep 

0 = Niet gekoppeld 
0..5 - 0 

Bewaargroep 2 
P 2210 Bewaargroep 2, Max koelcapaciteit 0..5000 kW 1 
P 2211 Bewaargroep 2, Cyclustijd 10..240 min 90 
P 2212 Bewaargroep 2, Volgorde 0..4 - 0 
P 2213 Bewaargroep 2, Koelen uitschakelvertraging 0..120 s 0 
P 2214 Bewaargroep 2, Koppelen aan inkoelgroep 0..5 - 0 
Bewaargroep 3 
P 2220 Bewaargroep 3, Max koelcapaciteit 0..5000 kW 1 
P 2221 Bewaargroep 3, Cyclustijd 10..240 min 90 
P 2222 Bewaargroep 3, Volgorde 0..4 - 0 
P 2223 Bewaargroep 3, Koelen uitschakelvertraging 0..120 s 0 
P 2224 Bewaargroep 3, Koppelen aan inkoelgroep 0..5 - 0 
Bewaargroep 4 
P 2230 Bewaargroep 4, Max koelcapaciteit 0..5000 kW 1 
P 2231 Bewaargroep 4, Cyclustijd 10..240 min 90 
P 2232 Bewaargroep 4, Volgorde 0..4 - 0 
P 2233 Bewaargroep 4, Koelen uitschakelvertraging 0..120 s 0 
P 2234 Bewaargroep 4, Koppelen aan inkoelgroep 0..5 - 0 
Bewaargroep 5 
P 2240 Bewaargroep 5, Max koelcapaciteit 0..5000 kW 1 
P 2241 Bewaargroep 5, Cyclustijd 10..240 min 90 
P 2242 Bewaargroep 5, Volgorde 0..4 - 0 
P 2243 Bewaargroep 5, Koelen uitschakelvertraging 0..120 s 0 
P 2244 Bewaargroep 5, Koppelen aan inkoelgroep 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0..5 - 0 

                                                           
43 Een wijziging van deze parameter heeft pas effect als er een nieuwe bewaarcyclus wordt gestart. De volgorde van de 
lopende bewaarcyclus wordt niet aangepast. Zie voor een beschrijving van de niet standaard volgordes paragraaf 1.20. 
44 Een mechanisch koelende cel die uitgeschakeld gaat worden terwijl er een andere cel wordt gestart blijft gedurende 
deze tijd nog even doorkoelen. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden om compressoren minder te laten merken van het 
schakelen tussen de cellen. 
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Nr. Omschrijving Bereik Eenheid Standaard 
Ontdooigroep 1 
P 2400 Ontdooigroep 1, Max aantal cellen tegelijkertijd ontdooien 1..100 - 1 
P 2401 Ontdooigroep 1, Max aantal cellen die wachten op heetgas 1..20 - 1 
P 2402 Ontdooigroep 1, Min aantal koelende cellen voor heetgas 

ontdooing 
1..100 - 1 

P 2403 Ontdooigroep 1, Max wachttijd voor heetgas 0..120 min 15 
P 2405 Ontdooigroep 1, Min koelvraag voor starten geforceerd 

koelen (van "Grootste koelvraag" cellen) 
0.1..5.0 K 0.2 

P 2406 Ontdooigroep 1, Volgorde geforceerd koelen 
0 = Geen 
1 = Voorkeurcellen, Grootste koelvraag, Standby cellen 
2 = Voorkeurcellen, Standby cellen, Grootste koelvraag 
3 = Standby cellen, Voorkeurcellen, Grootste koelvraag 

0..3 - 0 

Ontdooigroep 2 
P 2410 Ontdooigroep 2, Max aantal cellen tegelijkertijd ontdooien 1..100 - 1 
P 2411 Ontdooigroep 2, Max aantal cellen die wachten op heetgas 1..20 - 1 
P 2412 Ontdooigroep 2, Min aantal koelende cellen voor heetgas 

ontdooing 
1..100 - 1 

P 2413 Ontdooigroep 2, Max wachttijd voor heetgas 0..120 min 15 
P 2415 Ontdooigroep 2, Min koelvraag voor starten geforceerd 

koelen (van "Grootste koelvraag" cellen) 
0.1..5.0 K 0.2 

P 2416 Ontdooigroep 2, Volgorde geforceerd koelen 0..3 - 0 
Ontdooigroep 3 
P 2420 Ontdooigroep 3, Max aantal cellen tegelijkertijd ontdooien 1..100 - 1 
P 2421 Ontdooigroep 3, Max aantal cellen die wachten op heetgas 1..20 - 1 
P 2422 Ontdooigroep 3, Min aantal koelende cellen voor heetgas 

ontdooing 
1..100 - 1 

P 2423 Ontdooigroep 3, Max wachttijd voor heetgas 0..120 min 15 
P 2425 Ontdooigroep 3, Min koelvraag voor starten geforceerd 

koelen (van "Grootste koelvraag" cellen) 
0.1..5.0 K 0.2 

P 2426 Ontdooigroep 3, Volgorde geforceerd koelen 0..3 - 0 
Ontdooigroep 4 
P 2430 Ontdooigroep 4, Max aantal cellen tegelijkertijd ontdooien 1..100 - 1 
P 2431 Ontdooigroep 4, Max aantal cellen die wachten op heetgas 1..20 - 1 
P 2432 Ontdooigroep 4, Min aantal koelende cellen voor heetgas 

ontdooing 
1..100 - 1 

P 2433 Ontdooigroep 4, Max wachttijd voor heetgas 0..120 min 15 
P 2435 Ontdooigroep 4, Min koelvraag voor starten geforceerd 

koelen (van "Grootste koelvraag" cellen) 
0.1..5.0 K 0.2 

P 2436 Ontdooigroep 4, Volgorde geforceerd koelen 0..3 - 0 
Ontdooigroep 5 
P 2440 Ontdooigroep 5, Max aantal cellen tegelijkertijd ontdooien 1..100 - 1 
P 2441 Ontdooigroep 5, Max aantal cellen die wachten op heetgas 1..20 - 1 
P 2442 Ontdooigroep 5, Min aantal koelende cellen voor heetgas 

ontdooing 
1..100 - 1 

P 2443 Ontdooigroep 5, Max wachttijd voor heetgas 0..120 min 15 
P 2445 Ontdooigroep 5, Min koelvraag voor starten geforceerd 

koelen (van "Grootste koelvraag" cellen) 
0.1..5.0 K 0.2 

P 2446 Ontdooigroep 5, Volgorde geforceerd koelen 0..3 - 0 

  



 

 
MC3-FRUIT /  MC3-COOL  Document no.:140451 Versie: 1.33 

         

Pagina 66 van 100 

5.3 Regelaar-parameters 
Nr. Omschrijving Bereik Eenheid Standaard 
P 6300 Taal bedienpanelen 

0 = Nederlands 
1 = Engels 
2 = Duits 

0..2 - 1 

P 6301 Alarmbuzzertijd (na detectie nieuw alarm) 
0 = Buzzer nooit aan 
999 = Buzzer aan totdat alarm is bevestigd 

0..999 s 0 

P 6302 Toegangscode bediening 
0 = Geen code vereist voor bediening 

0..9999 - 0 

P 6303 Toegangscode parameters 
0 = Code voor parameters is gelijk aan code voor bediening 

0..9999 - 0 

P 6304 Subnetnummer 45 1..5 - 1 
P 6310 Bereik bedienpaneel 1 (met netwerknummer 101) 

0 = Uit 
Elk getal in de waarde schakelt de bediening van een 
specifieke celregelaar aan. Voorbeeld: Met waarde 34 kan dit 
bedienpaneel gebruikt worden om celregelaar 3 en 4 (indien 
aanwezig) te bedienen. 

0..12345 - 0 

P 6311 Bereik bedienpaneel 2 (met netwerknummer 102) 0..12345 - 0 
P 6312 Bereik bedienpaneel 3 (met netwerknummer 103) 0..12345 - 0 
P 6313 Bereik bedienpaneel 4 (met netwerknummer 104) 0..12345 - 0 
P 6314 Bereik bedienpaneel 5 (met netwerknummer 105) 0..12345 - 0 
P 6315 Standaard pagina standaard bedienpaneel (bij opstarten) 

0 = Hoofdpagina 
1 = Celpagina van eerste celregelaar (volgens bereik) 

0..1 - 0 

P 6316 Standaard pagina bedienpaneel 1 0..1 - 0 
P 6317 Standaard pagina bedienpaneel 2 0..1 - 0 
P 6318 Standaard pagina bedienpaneel 3 0..1 - 0 
P 6319 Standaard pagina bedienpaneel 4 0..1 - 0 
P 6320 Standaard pagina bedienpaneel 5 0..1 - 0 
P 6400 Temperatuur analoge ingang 1 bij min ingangssignaal -100.0..100.0 °C 0.0 
P 6401 Temperatuur analoge ingang 1 bij max ingangssignaal -100.0..100.0 °C 0.0 
P 6402 Temperatuur analoge ingang 2 bij min ingangssignaal -100.0..100.0 °C 0.0 
P 6403 Temperatuur analoge ingang 2 bij max ingangssignaal -100.0..100.0 °C 0.0 
P 6404 Temperatuur analoge ingang 3 bij min ingangssignaal -100.0..100.0 °C 0.0 
P 6405 Temperatuur analoge ingang 3 bij max ingangssignaal -100.0..100.0 °C 0.0 
P 6406 Temperatuur analoge ingang 4 bij min ingangssignaal -100.0..100.0 °C 0.0 
P 6407 Temperatuur analoge ingang 4 bij max ingangssignaal -100.0..100.0 °C 0.0 
P 6408 Temperatuur analoge ingang 5 bij min ingangssignaal -100.0..100.0 °C 0.0 
P 6409 Temperatuur analoge ingang 5 bij max ingangssignaal -100.0..100.0 °C 0.0 
P 6410 Temperatuur analoge ingang 6 bij min ingangssignaal -100.0..100.0 °C 0.0 
P 6411 Temperatuur analoge ingang 6 bij max ingangssignaal -100.0..100.0 °C 0.0 
P 6412 Temperatuur analoge ingang 7 bij min ingangssignaal -100.0..100.0 °C 0.0 
P 6413 Temperatuur analoge ingang 7 bij max ingangssignaal -100.0..100.0 °C 0.0 
P 6414 Temperatuur analoge ingang 8 bij min ingangssignaal -100.0..100.0 °C 0.0 
P 6415 Temperatuur analoge ingang 8 bij max ingangssignaal -100.0..100.0 °C 0.0 
P 6416 Temperatuur analoge ingang 9 bij min ingangssignaal -100.0..100.0 °C 0.0 
P 6417 Temperatuur analoge ingang 9 bij max ingangssignaal -100.0..100.0 °C 0.0 
P 6418 Temperatuur analoge ingang 10 bij min ingangssignaal -100.0..100.0 °C 0.0 
P 6419 Temperatuur analoge ingang 10 bij max ingangssignaal -100.0..100.0 °C 0.0 
P 6420 Temperatuur analoge ingang 11 bij min ingangssignaal -100.0..100.0 °C 0.0 
P 6421 Temperatuur analoge ingang 11 bij max ingangssignaal -100.0..100.0 °C 0.0 

                                                           
45 Zie paragraaf 1.21. Een wijziging van het subnetnummer wordt pas actief na opnieuw opstarten van de regelaar. 
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Nr. Omschrijving Bereik Eenheid Standaard 
P 6422 Temperatuur analoge ingang 12 bij min ingangssignaal -100.0..100.0 °C 0.0 
P 6423 Temperatuur analoge ingang 12 bij max ingangssignaal -100.0..100.0 °C 0.0 
P 7000 Software versie - - - 
P 7001 Serienummer - - - 
P 7002 Productiedatum - Jaar.week - 
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5.4 Parameter webpagina 
Door op de webpagina van de regelaar (zie paragraaf 4.1) Service / Parameters te selecteren 
verschijnt er een webpagina waarop de parameters bekeken en aangepast kunnen worden. Deze 
webpagina is ook direct te bereiken door het invoeren van 
http://<ip.address>/config/parameters.php in de adresbalk van de browser. Indien gevraagd moet 
er worden ingelogd worden met gebruiksnaam "user" en bijbehorend wachtwoord. 

 

Als er meerdere celregelaars zijn geconfigureerd, dan kan boven aan de pagina een celregelaar 
(Controller nr) worden geselecteerd waarvan de parameters worden getoond. 

Let op: De getoonde parameterwaarden zijn een momentopname van het moment dat de pagina is 
opgeroepen. Om de actuele parameters te bekijken moet de webpagina opnieuw worden 
opgeroepen. In de meeste webbrowsers kan dat door op Ctrl + F5 te drukken. 
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6 Alarmen 
De celregelaars kunnen de alarmen genereren uit onderstaande tabel. 

Niet-fatale alarmen worden aangeduid met een “W” (Waarschuwing) code, fatale alarmen (regeling 
stopt) met een “F” (Fataal) code. 

Code Omschrijving 
W01 Regel-temperatuursensor 1 fout 
W02 Regel-temperatuursensor 2 fout 
W03 Ontdooi-temperatuursensor verdamper 1 fout 
W04 Ontdooi-temperatuursensor verdamper 2 fout 
W05 Ontdooi-temperatuursensor verdamper 3 fout 
W06 Ontdooi-temperatuursensor verdamper 4 fout 
W07 Ontdooi-temperatuursensor verdamper 5 fout 
W08 Product-temperatuursensor 1 fout 
W09 Product-temperatuursensor 2 fout 
W10 Product-temperatuursensor 3 fout 
W11 Product-temperatuursensor 4 fout 
W12 Product-temperatuursensor 5 fout 
W13 Uitblaas-temperatuursensor verdamper 1 fout 
W14 Uitblaas-temperatuursensor verdamper 2 fout 
W15 Uitblaas-temperatuursensor verdamper 3 fout 
W16 Uitblaas-temperatuursensor verdamper 4 fout 
W17 Uitblaas-temperatuursensor verdamper 5 fout 
W18 Regel-RH-sensor 1 fout 
W19 Regel-RH-sensor 2 fout 
W20 Info-RH-sensor 1 fout 
W21 Info-RH-sensor 2 fout 
W22 Info-RH-sensor 3 fout 
W23 Info-RH-sensor 4 fout 
W24 Info-RH-sensor 5 fout 
W25 Extern niet-fataal alarm 1 
W26 Geen heetgas (beschikbaar)46 
W27 Geen regel-RH-sensor 
W28 Temperatuuralarm 1 
W29 RH-alarm 
W30 Geen temperatuuralarm 1 sensor(en) 
W31 Geen RH-alarm-sensor 
W32 Extern niet-fataal alarm 2 
W33 Extern niet-fataal alarm 3 
W34 Temperatuuralarm 2 
W35 Geen temperatuuralarm 2 sensor(en) 
W36 Zuigdrukalarm 147 
W37 Zuigdrukalarm 248 
W38 CO2 sensor 1 fout 
W44 Temperatuur-ingangsprint fout 
W45 Analoge ingangsprint fout 
W46 Digitale ingangsprint fout 
W47 Analoge uitgangsprint fout 

                                                           
46 Indien heetgas ontdooiing met eigen verdampers is ingesteld (P0802=-1), dan geeft dit alarm aan dat er 
configuratie en/of parameter instellingen zijn gemaakt die deze vorm van ontdooiing blokkeren. 
47 Alleen detectie gedurende PI regeling tijdens koelen. 
48 Alleen detectie gedurende PI regeling tijdens koelen. 
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Code Omschrijving 
W48 Relais-print fout 
W49 Ontdooi-temperatuursensor verdamper 6 fout 
W50 Ontdooi-temperatuursensor verdamper 7 fout 
W51 Ontdooi-temperatuursensor verdamper 8 fout 
W52 Product-temperatuursensor 6 fout 
W53 Product-temperatuursensor 7 fout 
W54 Product-temperatuursensor 8 fout 
W55 Uitblaas-temperatuursensor verdamper 6 fout 
W56 Uitblaas-temperatuursensor verdamper 7 fout 
W57 Uitblaas-temperatuursensor verdamper 8 fout 
W58 Info-RH-sensor 6 fout 
W59 Info-RH-sensor 7 fout 
W60 Info-RH-sensor 8 fout 
W62 Buiten-temperatuursensor fout 
W63 Zuigdruksensor 1 fout 
W65 Tweede ontdooi-temperatuursensor verdamper 1 fout 
W66 Tweede ontdooi-temperatuursensor verdamper 2 fout 
W67 Tweede ontdooi-temperatuursensor verdamper 3 fout 
W68 Tweede ontdooi-temperatuursensor verdamper 4 fout 
W69 Tweede ontdooi-temperatuursensor verdamper 5 fout 
W70 Tweede ontdooi-temperatuursensor verdamper 6 fout 
W71 Tweede ontdooi-temperatuursensor verdamper 7 fout 
W72 Tweede ontdooi-temperatuursensor verdamper 8 fout 
W73 Ontdooi alarm verdamper 1 
W74 Ontdooi alarm verdamper 2 
W75 Ontdooi alarm verdamper 3 
W76 Ontdooi alarm verdamper 4 
W77 Ontdooi alarm verdamper 5 
W78 Ontdooi alarm verdamper 6 
W79 Ontdooi alarm verdamper 7 
W80 Ontdooi alarm verdamper 8 
W81 Geen ontdooiing 49 
W82 Geforceerd aan 50 
W83 Geforceerd uit 51 
W84 Geen T_verwarmingslint 
W85 Product-temperatuursensor 9 fout 
W86 Product-temperatuursensor 10 fout 
F01 Extern fataal alarm 1 
F02 Geen regel-temperatuursensor 
F03 Geen regel-RH-sensor 
F04 Temperatuuralarm 1 
F05 RH-alarm 
F06 Dubbel celnummer 
F07 Extern fataal alarm 2 
F08 Extern fataal alarm 3 
F09 Temperatuuralarm 2 
F10 Zuigdrukalarm 1 52 
F11 Zuigdrukalarm 2 53 

                                                           
49 Ontdooiing overgeslagen of uitgesteld door overschrijding van P341 boven setpoint. 
50 De cel is geforceerd aan geschakeld via het bedienpaneel of VASP. Deze stand wijkt af van de digitale 
ingang aan. 
51 De cel is geforceerd uit geschakeld via het bedienpaneel of VASP. Deze stand wijkt af van de digitale ingang 
aan. 
52 Alleen detectie gedurende PI regeling tijdens koelen. 
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Code Omschrijving 
F12 Temperatuur-ingangsprint fout 
F13 Analoge ingangsprint fout 
F14 Digitale ingangsprint fout 
F15 Analoge uitgangsprint fout 
F16 Relais-print fout 
F17 Zuigdruksensor 1 fout 
F25 Zuigklep 1 fout 54 
F33 Geen buiten-temperatuur sensor 

  

                                                                                                                                                                                       
53 Alleen detectie gedurende PI regeling tijdens koelen. 
54 Detectie op basis van vergelijking tussen zuigklep aansturing en terugmelding. 
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7 Aansluittekeningen 

7.1 RS485 aansluitingen 
De bedienpanelen en de interne printen worden aangesloten op de MC3 Processor (Positie 0) met 
een extern en intern RS485 netwerk. De bedienpanelen moeten op het externe RS485 netwerk 
worden aangesloten via de RS485 isolated Wide aansluiting op de MC3 Processor. De interne 
printen worden via de locale bus connetoren/headers aan de zijkant van de printen aangesloten op 
de RS485 Local aansluiting van de MC3 Processor. 

Bij RS485 netwerken is het belangrijk dat het netwerk aan het begin en aan het einde elektrisch 
worden afgesloten. De bedienpanelen, de MC3 Processor en de interne printen hebben daarvoor 
voorzieningen met DIP-switches. Zie hiervoor de betreffende aansluittekeningen. 

Daarnaast heeft de MC3 Processor voorzieningen om pull-up en pull-down weerstanden te 
activeren om betere netwerk signalen te realiseren. 

Voor verdere infromatie over RS485 netwerken verwijzen we naar de RS485 norm: 

• TIA-485-A, Electrical Characteristics of Generators and Receivers for Use in Balanced Digital 
Multipoint Systems (Reaffirmed: December 7, 2012) 

• TSB-89-A, Application Guidelines for TIA/EIA-485-A (January 2000) 

  



 

 
MC3-FRUIT /  MC3-COOL  Document no.:140451 Versie: 1.33 

         

Pagina 73 van 100 

7.2 Overzicht van regelaar artikelnummers 
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907.100004 MC3-FRUIT Controller 3v * 16 16 12  13 16 
907.100012 MC3-FRUIT Controller 3v * 16 16 12  25  
907.100014 MC3-FRUIT Controller 3v 8 8   19 8 
907.100015 MC3-FRUIT Controller 2v * 16 16   13  
907.100016 MC3-FRUIT Controller 3v * 18 16 2 2 25 8 
907.100017 MC3-FRUIT Controller 2v 8 4  3 13  
907.100018 MC3-FRUIT Controller 3v * 32    25  
907.100019 MC3-FRUIT Controller 3v * 16    25  
907.100021 MC3-FRUIT Controller 3v * 16 16   25  
907.100025 MC3-FRUIT Controller 3v * 16 16   13  
907.100031 MC3-FRUIT Controller 3v * 32  12  25  
907.100037 MC3-FRUIT Controller 3v * 32 16   25  
907.100038 MC3-FRUIT Controller 3v * 32 8   19  
907.100051 MC3-FRUIT Controller 4v * 34 8 4 6 19 16 
907.100063 MC3-FRUIT Controller 3v * 32 24   19  
907.100066 MC3-FRUIT Controller 4v * 34 11 1 12 19 16 
907.100026 MC3-COOL Controller 3v 8 8   19 8 
907.100028 MC3-COOL Controller 2v 8 4  3 13  
907.100034 MC3-COOL Controller 3v * 16 16   25  
907.100035 MC3-COOL Controller 2v * 16 16   13  
907.100055 MC3-COOL Controller 3v * 16    25 16 
907.100069 MC3-COOL Controller 2v 8 8   7 8 
 

*) Artikelnummers gemerkt met een * hebben de mogelijkheid om één of meerdere 
temperatuursensor ingangen om te zetten naar een digitale contact ingang. Dat betreft dan 
interne printen van het type 805.140739 1300400 MC3-Analog-in op positie 1 of 3, zie paragraaf 
7.18. 
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7.3 Interne printen 
<Nummer> <Naam> 
Positie 1 Positie 3 Positie 5 
Positie 0 Positie 2 Positie 4 
 
907.100004 MC3-FRUIT Controller 3v 
805.140739 130040 MC3 Analog-in 
   Input: 16x Pt1000 temperature sensor 

805.000061 130023 MC3 Digital-in 
   Input: 16x Digital contact 

805.140005 130040 MC3 Analog-in 
   Input: 12x Analog voltage (0..1V/10V) 

805.000057 121030 MC3 Processor 
   Output: 1x Relay contact 

805.000060 121184 MC3 Digital-out 
   Output: 12x Relay contact 

805.000059 121176 MC3 Analog-out 
   Output: 16x Analog (0..10V/20mA) 

 
907.100012 MC3-FRUIT Controller 3v 
805.140739 130040 MC3 Analog-in 
   Input: 16x Pt1000 temperature sensor 

805.000061 130023 MC3 Digital-in 
   Input: 16x Digital contact 

805.140005 130040 MC3 Analog-in 
   Input: 12x Analog voltage (0..1V/10V) 

805.000057 121030 MC3 Processor 
   Output: 1x Relay contact 

805.000060 121184 MC3 Digital-out 
   Output: 12x Relay contact 

805.000060 121184 MC3 Digital-out 
   Output: 12x Relay contact 

 
907.100014 MC3-FRUIT Controller 3v 
805.140001 130540 MC3 Analog-in/out 
   Input: 8x Pt1000 temperature sensor 
   Output: 8x Analog output (0..10V/20mA) 

- - 

805.000057 121030 MC3 Processor 
   Output: 1x Relay contact 

805.000060 121184 MC3 Digital-out 
   Output: 12x Relay contact 

805.000074 130903 MC3 Digital-in/out 
   Input: 8x Digital contact 
   Output: 6x Relay contact 

 
907.100015 MC3-FRUIT Controller 2v 
805.140739 130040 MC3 Analog-in 
   Input: 16x Pt1000 temperature sensor 

805.000061 130023 MC3 Digital-in 
   Input: 16x Digital contact 

805.000057 121030 MC3 Processor 
   Output: 1x Relay contact 

805.000060 121184 MC3 Digital-out 
   Output: 12x Relay contact 

 
907.100016 MC3-FRUIT Controller 3v 
805.140739 130040 MC3 Analog-in 
   Input: 16x Pt1000 temperature sensor 

805.000061 130023 MC3 Digital-in 
   Input: 16x Digital contact 

805.140002 130540 MC3 Analog-in/out 
   Input: 2x Analog current (0/4..20mA) 
   Input: 2x Analog voltage (0..1/10V) 
   Input: 2x Pt1000 temperature sensor 
   Output: 8x Analog (0..10V/20mA) 

805.000057 121030 MC3 Processor 
   Output: 1x Relay contact 

805.000060 121184 MC3 Digital-out 
   Output: 12x Relay contact 

805.000060 121184 MC3 Digital-out 
   Output: 12x Relay contact 

 
907.100017 MC3-FRUIT Controller 2v 
805.150409 130040 MC3 Analog in 
   Input: 8x Pt1000 temperature sensor 
   Input: 4x Digital contact 
   Input: 3x Analog current (0/4..20mA) 

- 

805.000057 121030 MC3 Processor 
   Output: 1x Relay contact 

805.000060 121184 MC3 Digital-out 
   Output: 12x Relay contact 

 
907.100018 MC3-FRUIT Controller 3v 
805.140739 130040 MC3 Analog-in 
   Input: 16x Pt1000 temperature sensor 

805.140739 130040 MC3 Analog-in 
   Input: 16x Pt1000 temperature sensor 

- 

805.000057 121030 MC3 Processor 
   Output: 1x Relay contact 

805.000060 121184 MC3 Digital-out 
   Output: 12x Relay contact 

805.000060 121184 MC3 Digital-out 
   Output: 12x Relay contact 

 
907.100019 MC3-FRUIT Controller 3v 
805.140739 130040 MC3 Analog-in 
   Input: 16x Pt1000 temperature sensor 

- - 

805.000057 121030 MC3 Processor 
   Output: 1x Relay contact 

805.000060 121184 MC3 Digital-out 
   Output: 12x Relay contact 

805.000060 121184 MC3 Digital-out 
   Output: 12x Relay contact 
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907.100021 MC3-FRUIT Controller 3v 
805.140739 130040 MC3 Analog-in 
   Input: 16x Pt1000 temperature sensor 

805.000061 130023 MC3 Digital-in 
   Input: 16x Digital contact 

- 

805.000057 121030 MC3 Processor 
   Output: 1x Relay contact 

805.000060 121184 MC3 Digital-out 
   Output: 12x Relay contact 

805.000060 121184 MC3 Digital-out 
   Output: 12x Relay contact 

 
907.100025 MC3-FRUIT Controller 3v 
805.140739 130040 MC3 Analog-in 
   Input: 16x Pt1000 temperature sensor 

805.000061 130023 MC3 Digital-in 
   Input: 16x Digital contact 

- 

805.000057 121030 MC3 Processor 
   Output: 1x Relay contact 

805.000060 121184 MC3 Digital-out 
   Output: 12x Relay contact 

- 

 
907.100031 MC3-FRUIT Controller 3v 
805.140739 130040 MC3 Analog-in 
   Input: 16x Pt1000 temperature sensor 

805.140739 130040 MC3 Analog-in 
   Input: 16x Pt1000 temperature sensor 

805.140005 130040 MC3 Analog-in 
   Input: 12x Analog voltage (0..1V/10V) 

805.000057 121030 MC3 Processor 
   Output: 1x Relay contact 

805.000060 121184 MC3 Digital-out 
   Output: 12x Relay contact 

805.000060 121184 MC3 Digital-out 
   Output: 12x Relay contact 

 
907.100037 MC3-FRUIT Controller 3v 
805.140739 130040 MC3 Analog-in 
   Input: 16x Pt1000 temperature sensor 

805.140739 130040 MC3 Analog-in 
   Input: 16x Pt1000 temperature sensor 

805.000061 130023 MC3 Digital-in 
   Input: 16x Digital contact 

805.000057 121030 MC3 Processor 
   Output: 1x Relay contact 

805.000060 121184 MC3 Digital-out 
   Output: 12x Relay contact 

805.000060 121184 MC3 Digital-out 
   Output: 12x Relay contact 

 
907.100038 MC3-FRUIT Controller 3v 
805.140739 130040 MC3 Analog-in 
   Input: 16x Pt1000 temperature sensor 

805.140739 130040 MC3 Analog-in 
   Input: 16x Pt1000 temperature sensor 

- 

805.000057 121030 MC3 Processor 
   Output: 1x Relay contact 

805.000060 121184 MC3 Digital-out 
   Output: 12x Relay contact 

805.000074 130903 MC3 Digital-in/out 
   Input: 8x Digital contact 
   Output: 6x Relay contact 

 
907.100051 MC3-FRUIT Controller 4v 
Positie Print Input/Output 
0 805.000057 121030 MC3 Processor Output: 1x Relay contact 
1 805.140739 130040 MC3 Analog-in Input: 16x Pt1000 temperature sensor 
2 805.000060 121184 MC3 Digital-out Output: 12x Relay contact 
3 805.140739 130040 MC3 Analog-in Input: 16x Pt1000 temperature sensor 
4 805.000074 130903 MC3 Digital-in/out Input: 8x Digital contact 

Output: 6x Relay contact 
5 805.160396 130040 MC3 Analog-in Input: 6x Analog current (0/4..20mA) 

Input: 4x Analog voltage (0..1/10V) 
Input: 2x Pt1000 temperature sensor 

6 805.000059 121176 MC3 Analog-out Output: 16x Analog (0..10V/20mA) 
7 - - 

 
907.100063 MC3-FRUIT Controller 3v 
805.140739 130040 MC3 Analog-in 
   Input: 16x Pt1000 temperature sensor 

805.150199 130040 MC3 Analog in 
   Input: 8x Pt1000 temperature sensor 
   Input: 8x Digital contact 

805.150199 130040 MC3 Analog in 
   Input: 8x Pt1000 temperature sensor 
   Input: 8x Digital contact 

805.000057 121030 MC3 Processor 
   Output: 1x Relay contact 

805.000060 121184 MC3 Digital-out 
   Output: 12x Relay contact 

805.000074 130903 MC3 Digital-in/out 
   Input: 8x Digital contact 
   Output: 6x Relay contact 
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907.100066 MC3-FRUIT Controller 4v 
Positie Print Input/Output 
0 805.000057 121030 MC3 Processor Output: 1x Relay contact 
1 805.140739 130040 MC3 Analog-in Input: 16x Pt1000 temperature sensor 
2 805.000060 121184 MC3 Digital-out Output: 12x Relay contact 
3 805.140739 130040 MC3 Analog-in Input: 16x Pt1000 temperature sensor 
4 805.000074 130903 MC3 Digital-in/out Input: 8x Digital contact 

Output: 6x Relay contact 
5 805.140551 130040 MC3 Analog in Input: 12x Analog current (0/4..20mA) 

Input: 1x Analog voltage (0..1/10V) 
Input: 3x Digital contact 

6 805.000059 121176 MC3 Analog-out Output: 16x Analog (0..10V/20mA) 
7 - - 

 
907.100026 MC3-COOL Controller 3v 
805.140001 130540 MC3 Analog-in/out 
   Input: 8x Pt1000 temperature sensor 
   Output: 8x Analog output (0..10V/20mA) 

  

805.000057 121030 MC3 Processor 
   Output: 1x Relay contact 

805.000060 121184 MC3 Digital-out 
   Output: 12x Relay contact 

805.000074 130903 MC3 Digital-in/out 
   Input: 8x Digital contact 
   Output: 6x Relay contact 

 
907.100028 MC3-COOL Controller 2v 
805.150409 130040 MC3 Analog in 
   Input: 8x Pt1000 temperature sensor 
   Input: 4x Digital contact 
   Input: 3x Analog current (0/4..20mA) 

 

805.000057 121030 MC3 Processor 
   Output: 1x Relay contact 

805.000060 121184 MC3 Digital-out 
   Output: 12x Relay contact 

 
907.100034 MC3-COOL Controller 3v 
805.140739 130040 MC3 Analog-in 
   Input: 16x Pt1000 temperature sensor 

805.000061 130023 MC3 Digital-in 
   Input: 16x Digital contact 

 

805.000057 121030 MC3 Processor 
   Output: 1x Relay contact 

805.000060 121184 MC3 Digital-out 
   Output: 12x Relay contact 

805.000060 121184 MC3 Digital-out 
   Output: 12x Relay contact 

 
907.100035 MC3-COOL Controller 2v 
805.140739 130040 MC3 Analog-in 
   Input: 16x Pt1000 temperature sensor 

805.000061 130023 MC3 Digital-in 
   Input: 16x Digital contact 

805.000057 121030 MC3 Processor 
   Output: 1x Relay contact 

805.000060 121184 MC3 Digital-out 
   Output: 12x Relay contact 

 
907.100055 MC3-COOL Controller 3v 
805.140739 130040 MC3 Analog-in 
   Input: 16x Pt1000 temperature sensor 

805.000071 130680 MC3 Analog-out 
   Output: 16x Analog (0..10V/20mA) 

 

805.000057 121030 MC3 Processor 
   Output: 1x Relay contact 

805.000060 121184 MC3 Digital-out 
   Output: 12x Relay contact 

805.000060 121184 MC3 Digital-out 
   Output: 12x Relay contact 

 
907.100069 MC3-COOL Controller 2v 
805.140001 130540 MC3 Analog-in/out 
   Input: 8x Pt1000 temperature sensor 
   Output: 8x Analog output (0..10V/20mA) 

 

805.000057 121030 MC3 Processor 
   Output: 1x Relay contact 

805.000074 130903 MC3 Digital-in/out 
   Input: 8x Digital contact 
   Output: 6x Relay contact 
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7.4 Print 805.000057  121030 MC Processor 
 

 



 

 
MC3-FRUIT /  MC3-COOL  Document no.:140451 Versie: 1.33 

         

Pagina 78 van 100 

7.5 Print 805.000059  121176 MC3 Analog-out 
 

 

  



 

 
MC3-FRUIT /  MC3-COOL  Document no.:140451 Versie: 1.33 

         

Pagina 79 van 100 

7.6 Print 805.000060  121184 MC3 Digital-out 
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7.7 Print 805.000061  130023 MC3 Digital-in 
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7.8 Print 805.000071  130680 MC3 Analog-out 
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7.9 Print 805.000074  130903 MC3 Digital-in/out 
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7.10 Print 805.140001  130540 MC3 Analog-in/out 
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7.11 Print 805.140002  130540 MC3 Analog-in/out 
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7.12 Print 805.140005  130040 MC3 Analog-in 
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7.13 Print 805.140551  130040 MC3 Analog in 
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7.14 Print 805.140739  130040 MC3 Analog-in55 
 

  
                                                           
55 Als deze print op positie 1 of 3 is geplaatst, dan kunnen de temperatuursensor ingangen worden omgezet 
naar een digitale contact ingang, zie paragraaf 7.18. 
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7.15 Print 805.150199  130040 MC3 Analog in 
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7.16 Print 805.150409  130040 MC3 Analog in 
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7.17 Print 805.160396  130040 MC3 Analog-in 
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7.18 Temperatuur ingangen omzetten naar digitale ingang 
Als een interne print van het type 805.140739 1300400 MC3-Analog-in wordt toegepast op positie 
1 of 3, dan kunnen de temperatuursensor ingangen worden omgezet naar een digitale contact 
ingang. Default zijn alle ingangen van deze print temperatuursensor ingangen. 

Om de omzetting uit te voeren moet de volgende procedure worden gevolgd: 

Selecteer op de webpagina Service en Digin config 1 voor de omzetting van de ingangen van de 
print op positie 1: 

 

Selecteer in de selectielijst het gewenste aantal digitale contact ingangen voor deze print en druk 
vervolgens op Submit . 

Laat vervolgens de regelaar de hardware op nieuw scannen. Druk daarvoor op de knop Create new 
configuration from hardware  op de webpagina onder Controller config  / Hardware config  (zie 
onderstaande schermafdruk. 
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Vervolgens kunnen de gewenste ingangsfuncties aan de digitale contact ingangen worden 
toegewezen. Let op: Indien er al digitale ingangsfunctie waren toegekend moet gecontroleerd 
worden of deze toewijzingen nog juist zijn. Zonodig moeten de toewijzingen worden gecorrigeerd. 

De hoogst genummerde ingangskanalen (zie paragraaf 7.14) van deze print worden gebruikt voor 
de digitale contact ingangen. Voorbeeld: Als er 2 digitale ingangen worden geconfigureerd dan zijn 
de aansluitingen T1a/b tot en met T14a/b temperatuursensor ingangen en aansluitingen T15a/b 
tot en met T16a/b digitale contact ingangen. 

Voor het omzetten van de ingangen van de print op positie 3 geldt (bijna) dezelfde procedure. Er 
moet alleen een andere webpagina worden geselecteerd: Controller config  en Digin config 3 . 
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7.19 Touchscreen bedienpaneel 
Het bedienpaneel heeft aan de achterzijde een connector met de signalen +12Vdc, A, B en GND, zie 
de bedrukking op de print. Met deze connector moet het bedienpaneel worden aangesloten op de 
RS485 Wide aansluiting van de MC3 Processor en een +12Vdc voeding. Het bedienpaneel gebruikt 
max. 200 mA. 

De print heeft twee dipswitches, zie onderstaande figuur. Dipswitch S1 geeft de mogelijkheid om de 
schermhelderheid te kiezen. Stand ON geeft de hoogste schermhelderheid. Dipswitch S2 kan 
gebruikt worden om de RS485 aansluiting af te sluiten. Als het bedienpaneel de eerste of laatste 
unit is in het RS485 netwerk, dan moet de afsluiting worden geactiveerd door dipswitch S2 op ON te 
zetten.  
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8 Afmetingen 

8.1 Regelaar (2 printposities breed)  
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8.2 Regelaar (3 printposities breed)  
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8.3 Regelaar (4 printposities breed) 
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8.4 Touchscreen bedienpaneel 
  



 

 
MC3-FRUIT /  MC3-COOL  Document no.:140451 Versie: 1.33 

         

Pagina 98 van 100 

9 Timingdiagram heetgas ontdooien 
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10 Aantekeningen 
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