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1 Functionele specificatie 

1.1 Inleiding 
De MC2-FC is een regelaar die de temperatuur, vochtigheid en ventilatie kan regelen, monitoren en 
registreren van een koel- en bewaarcel. De regelaar is erg geschikt voor het regelen van 
fruitbewaarcellen, maar kan ook voor veel andere regeltechnische toepassingen worden gebruikt. 
Er zijn 2 versies: een opbouw-versie en een inbouw-versie, zie paragrafen 6.1 en 7. 

De regelaar heeft Pt1000 temperatuur sensor ingangen, digitale ingangen en relais 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 naar de te regelen processen geleid. 

Meerdere regelaars kunnen met elkaar worden verbonden via een netwerk (RS485 of ethernet, 
afhankelijk van de mode) 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 ondersteund twee modes: mode FC (standaard) en mode MC. In de mode FC 
functioneert de regelaar op dezelfde manier als de FC785-PC regelaars. De regelaar kan 
samenwerken met FC785-PC regelaars en andere MC2-FC regelaars via het RS485 Alfanet. In de 
mode FC heeft de regelaar dezelfde parameters als de FC785-PC regelaar. 

Twee verschillen tussen de MC2-FC in mode FC en de FC785-PC: 

• De MC2-FC gebruikt 2-leider Pt1000 sensoren in plaats van 3-leider Pt100 sensoren. 
• De MC2-FC kan niet worden bediend met het Alfanet PC programma. In plaats daarvoor is nu 

VDH Alfa Server Program (VASP) beschikbaar. Met dat programma kunnen zowel de MC2-FC 
regelaars als ook de FC785-PC regelaars (vanaf software versie 2.10) worden bediend. 

In de mode MC kan de regelaar samenwerken met MC3-FRUIT en MC3-COOL regelaars via het 
ethernet. Deze mode is in een andere handleiding beschreven. Schakelen tussen beide modes kan 
via een interne webpagina (zie paragraaf 5.2). 

Een dringend advies is om mode FC alleen te gebruiken als er samenwerking nodig is met 
FC785-PC regelaars. Voor alle andere situaties wordt mode MC geadviseerd. 

De regelaar kan worden bediend met het touchscreen. Bediening op afstand kan worden gedaan 
met behulp van het VASP. VASP geeft toegang tot de geavanceerdere bedienfuncties zoals, 
registraties, alarminstellingen enz. 
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De regelaar heeft zelf 5 temperatuur sensor ingangen (ook te gebruiken als digitale ingang) en 5 
relais. Indien er meer ingangen of relais nodig zijn, kan de regelaar uitgebreid worden met een 
optionele extensie module 907.100054 MC3-EM [1Do12,1Rth16]. Daarmee wordt de regelaar 
uitgebreid met 11 temperatuur sensor ingangen en 12 relais. 

1.2 Ingebruikname 
Om de regelaar in gebruik te nemen is het volgende van belang: 

• Indien de ethernet aansluiting wordt gebruikt moet het IP-adres worden 
gecontroleerd/ingesteld (zie paragraaf 5.1). 

• De juiste mode (FC of MC) moet worden geselecteerd (zie paragraaf 5.2) 
• De gewenste regelaar naam moeten worden ingesteld (zie paragraaf 5.3). 
• De gewenste in- en uitgangsfuncties moeten worden ingesteld met parameters (zie paragraaf 

3, met name parameters P1011..P116 en P951..P964). 
• Indien de regelaar met andere regelaars moet samenwerken, dan moeten de regelaars 

onderling via het RS485 netwerk met elkaar verbonden worden. Op elke regelaar moet dan een 
uniek netwerknummer worden ingesteld (P801). 

• De overige parameters moeten worden gecontroleerd/ingesteld. 

De software versie van de regelaar is op te vragen met parameter P991. 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 
parameters goed te noteren en te bewaren. Dan is een regelaar indien nodig veel eenvoudiger 
en sneller uit te wisselen. 

De volgende paragrafen beschrijven de functionele werking van de regelaar. 

  

                                                           
1 In deze handleiding worden parameters aangeduid met P<x> met x = parameternummer. 
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1.3 Fasen en koelen 
De regelaar onderscheidt 3 fasen waarin hij functioneert. Deze fasen hebben vooral betrekking op 
de regeling van de mechanische 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. Het koelen van een cel wordt alleen gestart als daarmee de maximum totale 
koelcapaciteit van de cellen in inkoelfase (P804) niet wordt overschreden. Om die reden moet de 
koelcapaciteit van elke cel voor de inkoelfase worden ingesteld (P803). Ten gevolge van deze 
maximalisatie moeten cellen soms wachten totdat er koelcapaciteit beschikbaar is. 

Bewaarfase: Voor de cellen in deze fase loopt er een 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 is in te stellen (P307). 
Er worden steeds zoveel mogelijk cellen met koelvraag gestart als het maximum aantal koelende 
cellen in bewaarfase (P308) toelaat. De volgorde waarin de cellen in de cyclus starten met koelen 
wordt bepaald door het netwerknummer. Daarbij wordt een volgorde van oplopend netwerknummer 
gehanteerd, echter het netwerknummer waarmee een cyclus start rouleert elke cyclus. De eerste 
cyclus start bijvoorbeeld met celnummer 1, de tweede cyclus met celnummer 2 enz. 

Als een cel niet gestart kan worden bijvoorbeeld omdat die aan het ontdooien 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. De bewaarfase is erg geschikt om meerdere 
cellen te regelen met een beperkte compressor capaciteit en een beperkt aantal compressor 
starts. 

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. De andere functies van de cel (ontdooien, 
verwarming, bevochtigen en automatisch ventileren) zijn geblokkeerd. Deze fase kan worden 
vrijgegeven of geblokkeerd (P901). 

1.4 Verwarmen 
De verwarming (relais functie Verwarmen) wordt aangeschakeld als de regeltemperatuur beneden 
het actuele temperatuursetpoint – differentie komt. De verwarming stopt als het actuele 
temperatuursetpoint is bereikt. 
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1.5 Ontdooien 
De regelaar ondersteunt 3 ontdooimethoden die hieronder verder zijn beschreven. 

Een ontdooiactie kan handmatig worden gestart op kloktijd-intervallen of op realtime-
tijdsmomenten (P810..P843). Een ontdooiactie start alleen als de ontdooitemperatuur lager is als 
de ontdooi-vrijgavetemperatuur (P850). 

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 
maximale ontdooitijd (P518) is verstreken. Bij meerdere verdampers worden de verdampers 
gelijktijdig ontdooid. 

Elektrisch ontdooien: Gedurende het ontdooien blijft de functie ventileren tijdens koelen van de 
verdampers uit. De ontdooiing stopt automatisch als de einde-ontdooitemperatuur (P519) is 
bereikt of de maximale ontdooitijd (P518) is verstreken. Na de ontdooiing vindt het uitdruppen 
plaats. Na elektrisch ontdooien kan de ventilatie worden vrijgegeven op tijd en/of temperatuur 
(P521, P529, P530). Bij meerdere verdampers worden de verdampers na elkaar ontdooid. 

Heetgas ontdooien: Deze ontdooimethode vereist een of meer andere cellen (binnen hetzelfde 
subnet) die koelen om heetgas te leveren. Het aantal koelende cellen dat is vereist voor heetgas 
ontdooien kan worden ingesteld (P524.). Als een cel 15 minuten wacht op heetgas, dan kunnen 
andere cellen in volgorde van afnemende koelvraag worden geforceerd om te gaan koelen om 
heetgas te leveren. Als er twee of meer cellen wachten op heetgas, dan wordt de wachttijd van 15 
minuten overgeslagen. 

Gedurende het ontdooien blijft de functie ventileren tijdens koelen van de verdampers uit. De 
ontdooiing stopt automatisch als de einde-ontdooitemperatuur (P519) is bereikt of de maximale 
ontdooitijd (P518) is verstreken. De ontdooiing wordt ook gestopt als er geen heetgas meer 
beschikbaar is. Na het ontdooien vindt het uitdruppen en een pumpdown plaats. Na heetgas 
ontdooien kan de ventilatie worden vrijgegeven op tijd en/of temperatuur (P521, P529, P530). Bij 
meerdere verdampers worden de verdampers na elkaar ontdooid. 
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1.6 Ventilatiefuncties 
De regelaar ondersteunt 2 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 handmatige bediening. Deze keuze 
kan gemaakt worden met de ventilatiemode koelen. 

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 (P402..P412). Puls/pauze 
gesynchroniseerd met koelen betekent: Na een koelactie en de ventilatie uitschakelvertraging start 
de automatische ventilatie met een pauzetijd. 

1.7 Ontvochtigen 
Ontvochtigen wordt uitgevoerd door te koelen (als de temperatuur boven het temperatuur setpoint 
is) en tegelijk te verwarmen. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de koeling een grotere capaciteit 
heeft als de verwarming. Daardoor wordt uiteindelijk het temperatuur setpoint wel bereikt. 

Het ontvochtigen kan handmatig gestart worden (continu of met een aflooptimer) met een 
parameter (P382). Automatisch starten op basis van een tijd interval en een ontvochtigings tijd kan 
ook ingesteld worden (P380..P381). 

1.8 Bevochtigen 
De regelaar ondersteunt 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 (P390..P398). 

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 
(P393..P394). 
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1.9 Dag/nacht-mode 
De dag/nacht-mode wordt gebruikt om de temperatuur-setpoints te bepalen. De mode wordt 
automatisch geschakeld aan de hand van parameters (P350..P351). 

1.10 Setpointkoppeling 
Het temperatuursetpoint kan worden gekoppeld aan een andere cel (P805]. De regelaar gebruikt 
dan hetzelfde temperatuursetpoint als de cel waaraan gekoppeld is. 

1.11 Sperren 
Als sperren is geactiveerd dan stoppen alle regelfuncties. Sperren kan worden geactiveerd 
gedurende realtime-tijdsperiodes (P701..P716) of met een digitale ingang. Indien vereist kan het 
sperren worden genegeerd voor automatische ventilatie (P720). 

1.12 Alarmen 
De regelaar heeft instelbare temperatuur alarmen. Via parameters (P601..P618) kan per fase 
worden ingesteld hoe de alarmen moeten functioneren: absoluut en/of relatief ten opzichte van het 
actuele setpoint, met welke alarmvertraging en met welke acties. 

Via een digitale ingang kan er ook een extern alarm aan regelaar worden gemeld. 

1.13 Tellers 
De regelaar heeft onderstaande vrijlopende tellers. Deze tellers kunnen via de bediening worden 
uitgelezen en handmatige worden gereset. 

• Koel acties/pulsen 
• Koel-tijd 

De regelaar heeft onderstaande dagtellers. Deze tellers kunnen via de bediening 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 
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1.14 Sensor offsets 
De regelaar heeft voor elke sensor een sensor offset parameter (P200..P216). Daarmee kan de 
aanwijzing door de onnauwkeurigheid van de sensor en (voor een deel) het meetcircuit van de 
regelaar  worden gecorrigeerd. Wijst de regelaar voor een temperatuur sensor bijvoorbeeld 2 ˚C  te 
veel aan, dan moet de offset parameter van die sensor met 2 K worden verlaagd. 
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2 Bediening 
Bediening van de regelaar kan worden gedaan met het touchscreen. De taal kan worden ingesteld 
met een parameter (P907). De volgende paragrafen beschrijven aan de hand van screenshots de 
indicaties en knoppen van het touchscreen. 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 verwarming is geconfigureerd, dan wordt er ook geen verwarming indicatie 
getoond. 

2.1 Celnaam 
De celnaam die wordt getoond op de celpagina’s kan worden ingevoerd op een interne webpagina. 
Als geen naam is ingevoerd dan wordt de standaard naam “Cel x” gebruikt, met x = Celnummer 
(P801). 
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2.2 Touchscreen 
Op het touchscreen 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 ontdooien 

 

Uitdruppen na ontdooien actief  

 

Bevochtigen actief  

 

Ontvochtigen actief (tegelijk koelen en verwarmen) of 
cel wacht op vrijgave condities om te kunnen 
ontvochtigen. 

 

 

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

 

 

Ventilatiemode koelen “Automatisch” actief Wisselen ventilatiemode koelen 

 

Ventilatiemode koelen “Continu” actief Wisselen ventilatiemode koelen 

 

Ventilatie functie(s) actief  

 

Groen = Regelaar aangeschakeld 
Grijs = Regelaar uitgeschakeld 

Aan- en uitschakelen regelaar 
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 = Onbevestigde alarmen 
Continu rood = Actieve bevestigde alarmen 
Grijs = Geen actieve alarmen 
 
 
 
 
 
 
 

Naar alarm-pagina’s 
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Symbool Betekenis Knopfunctie 

 

 Naar vorige pagina 

 

 Instelling verhogen, 
Naar volgende pagina  

 

 Instelling verlagen, 
Naar vorige pagina 

 

 Naar vorige parametergroep 

 

 Naar volgende parametergroep 

 

 Naar Status-pagina’s 

 

 Naar Instellingen-pagina’s 

 

 Naar Parameter-pagina 
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2.2.1 Opstart-pagina 

 

Deze pagina wordt tijdens het opstarten getoond. De software versie van het touchscreen (niet van 
de regelaar) wordt getoond. 

2.2.2 Cel-pagina 1 

 

Na het opstarten verschijnt standaard cel-pagina 1 (P908 = 1). 

Linksboven staat het celnummer (P801) 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. Het gele vlak toont de actuele regel 
temperatuur. Het groene vlak toont links het dag-setpoint en rechts het nacht-setpoint. Een actief 
setpoint wordt blauw weergegeven. In het grijze vlak staan de gemiddelde product temperatuur en 
de (laagste) ontdooi temperaturen van verdamper 1 en 2. Helemaal rechts staan de vrijlopende 
koeltellers (uren en pulsen). 

Een setpoint wordt rood weergegeven bij een setpointkoppeling (P805). Met ">x" wordt aangeduid 
aan welk celnummer (x) is gekoppeld. 
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2.2.3 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 worden ingesteld (P908 = 2). Door op 
de regel-temperatuur te drukken verschijnt cel-pagina 1. Via cel-pagina 1 kunnen de setpoints, 
tellers en andere temperaturen worden bekeken en aangepast. 

2.2.4 Status-pagina 1 en 2 

Deze pagina's verschijnen als er op een cel-pagina op de status-knop  wordt gedrukt. Op 
meerdere pagina's wordt de actuele status getoond. Met de pijltoetsen er kan tussen de pagina's 
worden gewisseld. 

 

Status pagina 1 toont de actuele meting en functie van de temperatuur sensoren 1 t/m 8, status 
pagina 2 van de temperatuur sensoren 9 t/m 16. 
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2.2.5 Status-pagina 3 

 

Status pagina 3 toont de actuele koel- en ontdooistatus. Als de regelaar op interval ontdooien staat 
(P503=1) dan wordt ook de nog resterende tijd tot de volgende ontdooicyclus getoond. 

Als de regelaar master is in zijn subnet (P807) dan toont status pagina 3 ook het aantal regelaars 
in het subnet en de resterende tijd tot de start van de volgende bewaarcyclus. Binnen een subnet is 
de regelaar met het laagste netwerknummer (P801) de master. Die regelaar bepaald de timing van 
de koel- en ontdooiacties op basis van parameters (P307, P308, P522, P523, P524, P804). 

2.2.6 Instellingen-pagina 1 

 

Deze pagina verschijnt als er 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 er naar de andere instellingen-pagina’s worden geschakeld. 
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2.2.7 Instellingen-pagina 2 

 

Op deze pagina kan de datum en de tijd worden aangepast. 

2.2.8 Parameter-pagina 

 

Deze pagina verschijnt als er 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 er 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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2.2.9 Toegangscode-pagina 

 

Deze pagina verschijnt automatisch als er voor een parameterwijziging een toegangscode vereist 
is. Dat kan worden ingesteld met een parameter (P904). De betreffende toegangscode kan met de 
nummertoetsen worden ingetoetst en worden afgesloten met de OK-toets. 

2.2.10 Temperatuur-setpoint-pagina 

 

Deze pagina verschijnt als er 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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2.2.11 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 

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

2.2.12 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) 
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2.2.13 Vrijlopende tellers-pagina 
Deze pagina toont de vrijlopende tellers. Met de Reset-toetsen kunnen de afzonderlijke tellers op 
nul worden gezet. 

 

2.2.14 Alarm-pagina's 
Als er een alarm optreedt, dan gaat het touchscreen knipperen. Door het touchscreen aan te raken 
stopt het knipperen. Op een cel-pagina is het alarm te zien aan de rood knipperende alarm-knop. 

 

De alarm-pagina's verschijnen als er 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 er 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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3 Parameters 
De parameters kunnen worden bekeken en gewijzigd op de parameterpagina van het touchscreen, 
met de interne parameter webpagina en met VASP. 

De geel gearceerde parameters (P307..P308, P552..P524 en P804) bepalen hoe de MC2-FC 
regelaars (in mode FC) en FC785-PC regelaars onderling samenwerken. Er wordt dringend 
geadviseerd om deze parameters op alle regelaars binnen een (sub)netwerk op dezelfde 
waarde in te stellen. Daarmee wordt namelijk gerealiseerd dat de onderlinge samenwerking 
(bijvoorbeeld de bewaarcyclus) steeds op dezelfde manier functioneert, onafhankelijk van welke 
regelaar “master” is in het (sub)netwerk. 

Nr Omschrijving Bereik Eenheid Standaard 
Sensoren aangesloten op regelaar 
P 101 Functie temperatuur sensor-1 

0 = Niet toegewezen 
1 = Regelsensor 
2 = Produktsensor 
3 = Ontdooisensor 
4 = Ontdooisensor verdamper-2 
5 = Alarmkontakt: regelingen uit2 
6 = Deurkontakt: koeling en ventilatie uit gedurende maximale 
deurkontakttijd (P902)3 
7 = Sperkontakt: regelingen uit4 

0..7 - 1 

P 102 Functie temperatuur sensor-2 0..7 - 2 
P 103 Functie temperatuur sensor-3 0..7 - 3 
P 104 Functie temperatuur sensor-4 0..7 - 0 
P 105 Functie temperatuur sensor-4 0..7 - 0 
Sensoren aangesloten op extensie module 
P 106 Functie temperatuur sensor-6 0..7 - 0 
P 107 Functie temperatuur sensor-7 0..7 - 0 
P 108 Functie temperatuur sensor-8 0..7 - 0 
P 109 Functie temperatuur sensor-9 0..7 - 0 
P 110 Functie temperatuur sensor-10 0..7 - 0 
P 111 Functie temperatuur sensor-11 0..7 - 0 
P 112 Functie temperatuur sensor-12 0..7 - 0 
P 113 Functie temperatuur sensor-13 0..7 - 0 
P 114 Functie temperatuur sensor-14 0..7 - 0 
P 115 Functie temperatuur sensor-15 0..7 - 0 
P 116 Functie temperatuur sensor-16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0..7 - 0 

                                                           
2 Gesloten contact = Alarm actief 
3 Gesloten contact = Deur open 
4 Gesloten contact = Sper actief 
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Nr Omschrijving Bereik Eenheid Standaard 
Sensor offsets 
P 201 Offset temperatuur sensor-1 -10.0..10.0 K 0.0 
P 202 Offset temperatuur sensor-2 -10.0..10.0 K 0.0 
P 203 Offset temperatuur sensor-3 -10.0..10.0 K 0.0 
P 204 Offset temperatuur sensor-4 -10.0..10.0 K 0.0 
P 205 Offset temperatuur sensor-5 -10.0..10.0 K 0.0 
P 206 Offset temperatuur sensor-6 -10.0..10.0 K 0.0 
P 207 Offset temperatuur sensor-7 -10.0..10.0 K 0.0 
P 208 Offset temperatuur sensor-8 -10.0..10.0 K 0.0 
P 209 Offset temperatuur sensor-9 -10.0..10.0 K 0.0 
P 210 Offset temperatuur sensor-10 -10.0..10.0 K 0.0 
P 211 Offset temperatuur sensor-11 -10.0..10.0 K 0.0 
P 212 Offset temperatuur sensor-12 -10.0..10.0 K 0.0 
P 213 Offset temperatuur sensor-13 -10.0..10.0 K 0.0 
P 214 Offset temperatuur sensor-14 -10.0..10.0 K 0.0 
P 215 Offset temperatuur sensor-15 -10.0..10.0 K 0.0 
P 216 Offset temperatuur sensor-16 -10.0..10.0 K 0.0 
Koelen 
P 301 Minimale koeltijd 0..99 min 1 
P 302 Minimale tijd tussen twee koelacties 0..99 min 0 
P 303 Maximale koeltijd in bewaarfase ..99 min 30 
P 304 Pumpdown tijd na koelactie 0..999 s 0 
P 305 Maximale doorkoel-temperatuur onder het setpoint, waarna de 

koeling geforceerd uit gaat (mits minimale koeltijd is verstreken) 
0..10.0 K 0.5 

P 306 Maximale temperatuur boven het setpoint, waarna de koeling 
geforceerd aan gaat 

0..10.0 K 1.5 

P 307 Cyclustijd koelen in bewaarfase 10..240 min 90 
P 308 Maximum aantal tegelijk koelen in bewaarfase (in subnet) 1..31 - 1 
P 350 Starttijd nacht (24.00 = Niet actief) 00.00..24.00 uur.min 24.00 
P 351 Eindtijd nacht 00.00..24.00 uur.min 24.00 
P 360 Minimum instelbaar setpoint -40.0..50.0 °C -30.0 
P 361 Maximum instelbaar setpoint -40.0..50.0 °C 40.0 
Ontvochtigen 
P 380 Ontvochtigingstijd (0 = alleen handmatige start) 0..120 min 0 
P 381 Ontvochtigingsinterval 1..96 uur 24 
P 382 Handmatig ontvochtigen (-1 = Continu, 0 = Uit) 

Tijdens een handmatig gestarte ontvochtiging kan de resterende 
tijd worden uitgelezen en bijgesteld met P382. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-1..1440 min 0 
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Nr Omschrijving Bereik Eenheid Standaard 
Bevochtigen 
P 390 Bevochtigingstype (zie ook P397 en P398) 

0 = Tijdens koelen 
1 = Tijdens automatische ventileren 
2 = Tijdens koelen en automatisch ventileren 
3 = Puls/pauze 
4 = Puls/pauze en tijdens koelen (na een normale beëindiging 
van een koelactie met eventuele  nabevochtigingstijd P391 volgt 
eerst opnieuw een pauzetijd P396) 

0..4 - 0 

P 391 Nabevochtigingstijd na koelen 
(alleen als P397=0, tijd start na sluiten vloeistofklep) 

0..120 min 0 

P 392 Nabevochtigingstijd na automatisch ventileren 
(alleen als P397 = 0, tijd start na automatische ventilatie actie) 

0..120 min 0 

P 393 Maximale bevochtigingstijd in bloktijd (P394) 1..999 min 60 
P 394 Bloktijd bevochtiging 1..999 min 60 
P 395 Pulstijd bevochtigen (P397 bepaalt eenheid) 1..999 min of s 1 
P 396 Pauzetijd bevochtigen (P397 bepaalt eenheid) 1..999 min of s 1 
P 397 Puls/pauze bevochtigen tijdens ventileren (automatisch 

ventileren en ventileren tijdens koelen) 
0 = Nee (P395, P396 in min) 
1 = Ja, overrulet P390! (P395, P396 in s) 

0..1 - 0 

P 398 Bevochtigen tijdens koelen toegestaan 
0 = Nee 
1 = Ja 

0..1 - 1 

Ventileren 
P 401 Naventileertijd na koelactie  

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

0..99 min 0 

P 402 Automatisch ventileren mode: 
0 = Niet automatisch ventileren 
1 = Automatisch ventileren op realtime klok 
2 = Automatisch ventileren op puls/pauze tijd 
3 = Automatisch ventileren op puls/pauze tijd gesynchroniseerd 
met koelen (na een normale beëindiging van een koelactie en 
naventileertijd P401 volgt eerst opnieuw een pauzetijd P404) 

0..3 - 0 

P 403 Pulstijd automatisch ventileren 0..999 min 0 
P 404 Pauzetijd automatisch ventileren 0..999 min 0 
P 405 Automatisch ventileren starttijd nr-1 

(24.00 = Niet actief) 
00.00..24.00 uur.min 24.00 

P 406 Automatisch ventileren stoptijd nr-1 
(24.00 = Niet actief) 

00.00..24.00 uur.min 24.00 

P 407 Automatisch ventileren starttijd nr-2 00.00..24.00 uur.min 24.00 
P 408 Automatisch ventileren stoptijd nr-2 00.00..24.00 uur.min 24.00 
P 409 Automatisch ventileren starttijd nr-3 00.00..24.00 uur.min 24.00 
P 410 Automatisch ventileren stoptijd nr-3 00.00..24.00 uur.min 24.00 
P 411 Automatisch ventileren starttijd nr-4 00.00..24.00 uur.min 24.00 
P 412 Automatisch ventileren stoptijd nr-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

00.00..24.00 uur.min 24.00 
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Nr Omschrijving Bereik Eenheid Standaard 
Ontdooien 
P 501 Electrisch ontdooien mogelijk 

0 = Nee 
1 = Ja 

0..1 - 0 

P 502 Heetgas ontdooien mogelijk 
0 = Nee 
1 = Ja 

0..1 - 0 

P 503 Ontdooi-mode 
0 = Op realtime basis 
1 = Op interval basis 

0..1 - 0 

P 504 Ontdooi-tijdstip-1 (24.00 = Niet actief) 00.00..24.00 uur.min 24.00 
P 505 Ontdooi-tijdstip-2 00.00..24.00 uur.min 24.00 
P 506 Ontdooi-tijdstip-3 00.00..24.00 uur.min 24.00 
P 507 Ontdooi-tijdstip-4 00.00..24.00 uur.min 24.00 
P 508 Ontdooi-tijdstip-5 00.00..24.00 uur.min 24.00 
P 509 Ontdooi-tijdstip-6 00.00..24.00 uur.min 24.00 
P 510 Ontdooi-tijdstip-7 00.00..24.00 uur.min 24.00 
P 511 Ontdooi-tijdstip-8 00.00..24.00 uur.min 24.00 
P 512 Ontdooi-tijdstip-9 00.00..24.00 uur.min 24.00 
P 513 Ontdooi-tijdstip-10 00.00..24.00 uur.min 24.00 
P 514 Ontdooi-tijdstip-11 00.00..24.00 uur.min 24.00 
P 515 Ontdooi-tijdstip-12 00.00..24.00 uur.min 24.00 
P 516 Ontdooi-intervaltijd 1..48 uur 6 
P 517 Ontdooi-vrijgave-temperatuur -10.0..40.0 °C 0.0 
P 518 Maximale ontdooitijd (per verdamper) 0..99 min 10 
P 519 Einde ontdooitemperatuur (bij elektrisch/heetgas ontdooien) -10.0..40.0 °C 0.0 
P 520 Uitdruptijd 

(tijd start na sluiten heetgas klep/stoppen elektrische ontdooiing 
van de laatste verdamper) 

0..99 min 0 

P 521 Ventilator aan vertraging na ontdooien 
(relaisfunctie ventileren tijdens koelen) 
(tijd start na pumpdown tijd, bij negatief gaat eerst de ventilator 
x minuten draaien voordat een eventuele koelactie in komt) 

-10..99 min 0 

P 522 Maximaal aantal cellen gelijktijdig aan het electrisch ontdooien 
(in subnet) 

1..31 - 1 

P 523 Maximaal aantal cellen gelijktijdig aan het heetgas ontdooien 
(in subnet) 

1..31 - 1 

P 524 Minimaal aantal cellen aan het koelen tijdens een 
heetgasontdooiing (in subnet) 

1..3 - 1 

P 525 Aantal verdampers te ontdooien 
Bij elektrische- of heetgasontdooiing met 2 verdampers wordt 
eerst verdamper 1 en daarna verdamper 2 ontdooid. Per 
verdamper wordt de ontdooiing beëindigd op temperatuur 
(P519) en/of tijd (P518). 

1..2 - 1 

P 526 Drukvereffeningstijd voor koelactie (zie ook P962) 0..500 s 180 
P 527 Direct koelen na ontdooien (in bewaarfase) 

0 = Nee 
1 = Ja 

0..1 - 0 

P 528 Pumpdowntijd na ontdooien (met heetgas) 
(tijd start na uitdrup tijd) 
 
 
 
 
 
 
 

0..999 s 0 
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Nr Omschrijving Bereik Eenheid Standaard 
P 529 Ventilatievrijgave (automatisch ventileren en ventileren tijdens 

koelen) na ontdooien op 
0 = Tijd (P521),  
1 = Temperatuur (P530) 

0..1 - 0 

P 530 Ventilatie-vrijgave-temperatuur na ontdooien -40.0..50.0 °C 10.0 
Alarmen 
P 601 Absoluut minimum alarm in inkoelfase -40.0..50.0 °C 0.0 
P 602 Absoluut minimum alarm vertraging in inkoelfase 0..99 min 0 
P 603 Absoluut maximum alarm in fase inkoelen -40.0..50.0 °C 50.0 
P 604 Absoluut maximum alarm vertraging in inkoelfase 0..99 min 0 
P 605 Relatief minimum alarm in inkoelfase -40.0..40.0 K -10.0 
P 606 Relatief minimum alarm vertraging in inkoelfase 0..99 min 0 
P 607 Relatief maximum alarm in inkoelfase -40.0..40.0 K 10.0 
P 608 Relatief maximum alarm vertraging in inkoelfase 0..99 min 0 
P 609 Absoluut minimum alarm in bewaarfase -40.0..50.0 °C 0.0 
P 610 Absoluut minimum alarm vertraging in bewaarfase 0..99 min 0 
P 611 Absoluut maximum alarm in bewaarfase -40.0..50.0 °C 50.0 
P 612 Absoluut maximum alarm vertraging in bewaarfase 0..99 min 0 
P 613 Relatief minimum alarm in bewaarfase -40.0..40.0 K -10.0 
P 614 Relatief minimum alarm vertraging in bewaarfase 0..99 min 0 
P 615 Relatief maximum alarm in bewaarfase -40.0..40.0 K 10.0 
P 616 Relatief maximum alarm vertraging in bewaarfase 0..99 min 0 
P 617 Actie bij minimum alarm: 

0 = Alleen melden via alarm relais 
1 = Melden via alarm relais en alles uit 

0..1 - 0 

P 618 Actie bij maximum alarm: 
0 = Alleen melden via alarm relais 
1 = Melden via alarm relais en alles uit 

0..1 - 0 

Sperren 
P 701 Sper starttijd-1 maandag t/m vrijdag 

(24.00 = Niet actief) 
00.00..24.00 uur.min 24.00 

P 702 Sper stoptijd-1 maandag t/m vrijdag 
(24.00 = Niet actief) 

00.00..24.00 uur.min 24.00 

P 703 Sper starttijd-2 maandag t/m vrijdag 00.00..24.00 uur.min 24.00 
P 704 Sper stoptijd-2 maandag t/m vrijdag 00.00..24.00 uur.min 24.00 
P 705 Sper starttijd-3 maandag t/m vrijdag 00.00..24.00 uur.min 24.00 
P 706 Sper stoptijd-3 maandag t/m vrijdag 00.00..24.00 uur.min 24.00 
P 707 Sper starttijd-4 maandag t/m vrijdag 00.00..24.00 uur.min 24.00 
P 708 Sper stoptijd-4 maandag t/m vrijdag 00.00..24.00 uur.min 24.00 
P 709 Sper starttijd-1 zaterdag t/m zondag 00.00..24.00 uur.min 24.00 
P 710 Sper stoptijd-1 zaterdag t/m zondag 00.00..24.00 uur.min 24.00 
P 711 Sper starttijd-2 zaterdag t/m zondag 00.00..24.00 uur.min 24.00 
P 712 Sper stoptijd-2 zaterdag t/m zondag 00.00..24.00 uur.min 24.00 
P 713 Sper starttijd-3 zaterdag t/m zondag 00.00..24.00 uur.min 24.00 
P 714 Sper stoptijd-3 zaterdag t/m zondag 00.00..24.00 uur.min 24.00 
P 715 Sper starttijd-4 zaterdag t/m zondag 0.00..24.00 uur.min 24.00 
P 716 Sper stoptijd-4 zaterdag t/m zondag 00.00..24.00 uur.min 24.00 
P 720 Sper negeren voor automatisch ventileren 

0 = Nee 
1 = Ja 
 
 
 
 
 
 

0..1 - 0 
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Nr Omschrijving Bereik Eenheid Standaard 
Netwerk 
P 801 Netwerknummer (uniek nummer instellen voor elke in 

het netwerk opgenomen regelaar) 
1..31 - 1 

P 802 Bewaargroepnummer (0 = Niet actief) 
Regelaars met gelijke bewaargroepnummers in hetzelfde subnet 
zullen in bewaarfase gelijktijdig starten met koelen 

0..31 - 0 

P 803 Koelcapaciteit van deze cel 0.0..100 kW 0.0 
P 804 Maximaal te vragen koelcapaciteit in inkoelfase 

(in subnet) 
1..500 kW 500 

P 805 Setpoint gekoppeld aan regelaar in hetzelfde subnet 
met netwerknummer (0 = Niet gekoppeld) 

0..31 - 0 

P 806 Inkoelgroepnummer: (0 = Niet actief) 
Regelaars met gelijke inkoelgroepnummers in hetzelfde subnet 
zullen in inkoelfase gelijktijdig starten met koelen 

0..31 - 0 

P 807 Subnetnummer  
Alleen regelaars met hetzelfde subnetnummer werken samen in 
een netwerk (Hiermee kunnen meerdere masters op hetzelfde 
netwerk worden gerealiseerd.) 

0..31 - 0 

Overig 
P 901 Cel mag gebruikt worden om als standby-cel te fungeren en bij te 

springen als er heetgas gevraagd wordt door een andere cel 
0=Nee 
1=Ja 

0..1 - 0 

P 902 Maximale deurkontakttijd 0..999 min 5 
P 904 Wachtwoord (0000 = Niet aktief) 0000..9999 - 0000 
P 907 Taal bedienpaneel 

0 = Nederlands 
1 = Engels 
2 = Duits 

0..2 - 1 

P 908 Standaard celpagina bedienpaneel 
1 = Celpagina 1 
2 = Celpagina 2 (grote weergave regeltemperatuur) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1..2 - 1 
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Nr Omschrijving Bereik Eenheid Standaard 
Relais toewijzing5 
P 951 Functie vloeistofklep naar relais 

0 = Geen relais toegewezen 
1 = Ry1 op regelaar 
2 = Ry2 op regelaar 
3 = Ry3 op regelaar 
4 = Ry4 op regelaar 
5 = Ry5 op regelaar 
6 = Ry1 op extensie module 
7 = Ry2 op extensie module 
8 = Ry3 op extensie module 
9 = Ry4 op extensie module 
10 = Ry5 op extensie module 
11 = Ry6 op extensie module 
12 = Ry7 op extensie module 
13 = Ry8 op extensie module 
14 = Ry9 op extensie module 
15 = Ry10 op extensie module 
16 = Ry11 op extensie module 
17 = Ry12 op extensie module 

0..17 - 0 

P 952 Functie zuigklep naar relais 0..17 - 0 
P 953 Functie natuurlijk ontdooien naar relais 0..17 - 0 
P 954 Functie elektrisch ontdooien-1 naar relais 0..17 - 0 
P 955 Functie heetgas ontdooien-1 naar relais 0..17 - 0 
P 956 Functie ventileren tijdens koelen naar relais 0..17 - 0 
P 957 Functie automatisch ventileren naar relais 0..17 - 0 
P 958 Functie verwarmen naar relais 0..17 - 0 
P 959 Functie alarm naar relais 0..17 - 1 
P 960 Functie elektrisch ontdooien-2 naar relais 0..17 - 0 
P 961 Functie heetgas ontdooien-2 naar relais  0..17 - 0 
P 962 Functie drukvereffening naar relais 

(relais wordt bekrachtigd P526 seconden voor de eerste 
koelactie na een heetgas-ontdooiing, relais valt af bij aanvraag 
heetgas ontdooiing) 

0..17 - 0 

P 963 Functie verzamel heetgas ontdooien naar relais  
(relais is bekrachtigd als heetgas-ontdooien-1 of heetgas 
ontdooien-2 actief is) 

0..17 - 0 

P 964 Functie bevochtigen naar relais 0..17 - 0 
Software / productie 
P 991 Software versienummer - - - 
P 992 Serienummer - - - 
P 993 Productiedatum - jaar.week - 

  

                                                           
5 Er kunnen meerdere functies worden toegewezen op hetzelfde relais, bijvoorbeeld ventileren tijdens koelen (P956) en 
automatisch ventileren (P957) op hetzelfde relais. 
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4 Alarmen 
De regelaar kan de alarmen genereren uit onderstaande tabel. 

Touchscreen melding Betekenis 
E1 T_sensor_1 fout Temperatuur sensor 1 defect 
E2 T_sensor_1 fout Temperatuur sensor 2 defect 
E3 T_sensor_1 fout Temperatuur sensor 3 defect 
E4 T_sensor_1 fout Temperatuur sensor 4 defect 
E5 T_sensor_1 fout Temperatuur sensor 5 defect 
E6 T_sensor_1 fout Temperatuur sensor 6 defect 
E7 T_sensor_1 fout Temperatuur sensor 7 defect 
E8 T_sensor_1 fout Temperatuur sensor 8 defect 
E9 T_sensor_1 fout Temperatuur sensor 9 defect 
E10 T_sensor_1 fout Temperatuur sensor 10 defect 
E11 T_sensor_1 fout Temperatuur sensor 11 defect 
E12 T_sensor_1 fout Temperatuur sensor 12 defect 
E13 T_sensor_1 fout Temperatuur sensor 13 defect 
E14 T_sensor_1 fout Temperatuur sensor 14 defect 
E15 T_sensor_1 fout Temperatuur sensor 15 defect 
E16 T_sensor_1 fout Temperatuur sensor 16 defect 
r lo Rel min T_alarm Relatief minimum temperatuur alarm 
r hi Rel max T_alarm Relatief maximum temperatuur alarm 
A lo Abs min T_alarm Absoluut minimum temperatuur alarm 
A hi Abs max T_alarm Absoluut maximum temperatuur alarm 
A1 Geen heetgas In (sub)netwerk geen heetgas beschikbaar 
AE Extern alarm Extern alarm, gemeld via digitale ingang 
F12 Temp print fout Fout in temperatuur meetcircuit (regelaar of extensie module) 
F16 Relais print fout Fout in relais circuit (regelaar of extensie module) 
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5 Ethernet 
Via de ethernet verbinding kan gebruik worden gemaakt van de interne webpagina’s en kan de 
regelaar aan VASP worden gekoppeld. Om de ethernet verbinding te gebruiken moet aan de 
regelaar een IP-adres worden gegeven. Dit IP-adres moet uniek zijn op het ethernet waarop de 
regelaar wordt aangesloten. Het standaard IP-adres van de regelaar is 192.168.250.1. 

5.1 IP-adres instellen 
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 MC2 en MC3 regelaars. Door gebruik te maken van het 
MAC adres kan de MC2 regelaar worden gevonden. 

Start het programma en selecteer de betreffende ethernet interface. Druk op Scan om naar de 
beschikbare MC2 en MC3 regelaars te zoeken. Alle gevonden MC2 en 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 bij de aansluitklemmen. Door gebruik te 
maken van het MAC-adres kan de regelaar worden geselecteerd in de lijst. 
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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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5.2 Mode instellen 
Zoals eerder genoemd kan de regelaar in 2 modes werken: mode FC en mode MC. De actuele mode 
wordt boven aan de interne webpagina's weergegeven. Door Controller config / Mode config te 
selecteren verschijnt er een webpagina waarop de mode gewijzigd kan worden. Deze handleiding 
beschrijft alleen mode FC.  
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5.3 Naam instellen 
Door Controller config / Cell config te selecteren verschijnt er een webpagina waarop de naam 
van de cel is in te stellen. De ingestelde naam verschijnt na opnieuw opstarten op het touchscreen. 

 

Geeft de naam in achter Name en druk op submit  om de naam op te slaan. Druk vervolgens op 
Restart the application om de regelaar opnieuw op te starten. Deze knop staat op onder Other  / 
Restart application. 
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5.4 Weergave status in- en uitgangen 
Door Controller config / Config overview te selecteren verschijnt er een webpagina waarop status 
van de in- en uitgangen wordt weergegeven.  

 

De boven weergegeven printen (Temperature board 1 en Relay board 1) zijn de in- en uitgangen op 
de regelaar zelf. De daaronder weergeven printen (Temperature board 2 en Relay board 2) zijn de 
in- en uitgangen van de optionele extensie module 907.100054 MC3-EM [1Do12,1Rth16]. 

De gemeten temperaturen worden in graden Celsius weergegeven zonder verrekening van de 
offsets (P201..216). Open digitale ingangen (temperatuur ingangen met functie 5, 6 of 7) worden 
weergegeven als -327,68 of 327,67, gesloten digitale ingangen worden weergegeven met een 
waarde rond -245. Bekrachtigde relais worden met een [#] aangeduid, relais in rust met [  ]. 
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5.5 Parameter webpagina 
Via de interne parameter webpagina kunnen de parameters van de cel bekeken en aangepast 
worden. Hiervoor moet een computer via het ethernet worden aangesloten op de regelaar. 

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

Er moet nu ingelogd worden met gebruiksnaam "user" en bijbehorend wachtwoord. Er verschijnt 
een webpagina waarop de parameters bekeken en gewijzigd kunnen worden.  

 

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 Aansluitingen 

6.1 Regelaar 
In onderstaande tabel worden de functies van de externe aansluitingen weergegeven. 

Aansluiting Functie 
RJ45 Ethernet aansluiting voor het gebruik van de interne webpagina's en VASP 
Input 1 Pt1000 temperatuur sensor ingang 1 
Input 2 
Input 3 Pt1000 temperatuur sensor ingang 2 
Input 4 
Input 5 Pt1000 temperatuur sensor ingang 3 
Input 6 
Input 7 Pt1000 temperatuur sensor ingang 4 
Input 8 
Input 9 Pt1000 temperatuur sensor ingang 5 
Input 10 
RS485_LAN 12V RS485 LAN aansluiting met voeding voor van een optionele extensie module 907.100054 

MC3-EM [1Do12,1Rth16] 
 
Opmerking: De extensie module kan uit de regelaar gevoed worden. 

RS485_LAN A 
RS485_LAN B 
RS485_LAN GND 
RS485_WAN A RS485 WAN aansluiting voor onderlinge samenwerking tussen MC2-FC regelaars (in mode 

FC) en FC785-PC regelaars RS485_WAN B 
Ry5 NO Normally Open (NO), Normally Closed (CO) contacten van relais Ry2 t/m Ry5 met één 

gemeenschappelijke Common (COM) Ry5 NC 
Ry4 NO 
Ry3 NO 
Ry2 NO 
COM 
Ry1 NC Normally Open (NO), Normally Closed (CO) en Common (C) contacten van relais Ry1 
Ry1 NO 
Ry1 C 
Supply N 230 Vac voedingsspanning 
Supply L 
Supply PE 
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6.1.1 Opbouw-versie 
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6.1.2 Inbouw-versie 
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6.1.3 RS485 aansluitingen 
De RS485 LAN aansluiting dient voor het aansluiten van de optionele extensie module 907.100054 
MC3-EM [1Do12,1Rth16]. 

De regelaar kan (voor de mode FC) via de RS485 WAN aansluiting samenwerken met andere MC2-
FC regelaars (in mode FC) en andere FC785-PC regelaars. 

Bij RS485 netwerken is het belangrijk dat het netwerk aan het begin en aan het einde elektrisch 
worden afgesloten.  

De RS485 LAN aansluiting kan op de hoofdprint elektrisch worden afgesloten door de schakelaars 
Term. LAN 2 en 3 naar rechts te schuiven (ON-positie). Er wordt daarmee een weerstand van 120 
ohm tussen A en B geactiveerd. Door de schakelaars Term. LAN 1 en 4 naar rechts te schuiven (ON-
positie) wordt er een pull-up en pull-down weerstanden van 500 ohm actief gemaakt voor signaal 
verbetering. Let op: Dit dient slechts op één positie in het netwerk gedaan te worden. 

De RS485 WAN aansluiting kan op de hoofdprint elektrisch worden afgesloten door de Term. WAN 
schakelaar(s) naar rechts te schuiven (ON-positie). Bij de inbouw-versie zijn dat 2 schakelaars (5 
en 6), bij de opbouw-versie is het 1 schakelaar. Er wordt daarmee een weerstand van 120 ohm 
tussen A en B geactiveerd. 

Voor verdere informatie 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) 
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6.2 Extensie module 907.100054 MC3-EM [1Do12,1Rth16] 
De regelaar kan via de RS485 LAN aansluiting worden uitgebreid met een optionele extensie 
module 907.100054 MC3-EM [1Do12,1Rth16]. 

In onderstaande afbeelding zijn de onderste printen van de module weergegeven. 
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In onderstaande afbeelding is de bovenste print van de module weergegeven. 
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7 Afmetingen 

7.1 Regelaar opbouw-versie 
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7.2 Regelaar inbouw-versie 
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7.3 Extensie module 907.100054 MC3-EM [1Do12,1Rth16] 
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