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Veiligheidsinstructies in deze handleiding

ç
Voorzichtig

Ó
Elektrisch
gevaarlijk
Waarschuwing

Let op: een aantal symbolen in deze handleiding vestigen uw aandacht op
belangrijke informatie wat betreft bediening en veiligheid.
De aanduiding “LET OP” vignet wijst op een korte mededeling die uw aandacht
vraagt voor een belangrijk detail.
De aanduiding “VOORZICHTIG” staat bij informatie die belangrijk is voor de
bescherming van uw apparatuur en werkzaamheden.
De aanduiding “WAARSCHUWING” staat bij informatie die ten doel heeft om u,
anderen tegen verwondingen te beschermen en de apparatuur tegen beschadiging.
Let in het bijzonder op alle waarschuwingen die betrekking hebben op uw
toepassingsgebied.
Het veiligheidsvignet ç, (driehoek met uitroepteken) duidt op algemene informatie
voor wat betreft VOORZICHTIGHEID of een WAARSCHUWING.
Het symbool voor elektrisch gevaarlijk Ó (driehoek met bliksemschicht) duidt op
informatie over het gevaar van elektrische schokken in de gevarenklasse
VOORZICHTIG of WAARSCHUWING.

Technische assistentie
Als er met uw Watlow spanningsregelaar een probleem voordoet, controleer dan alle
configuratie-informatie om na te gaan of de instellingen overeenkomen zijn met uw
toepassing: invoer, uitvoer, alarmsignalen, grenswaarden, enz. Als het probleem na
het doornemen van de bovenstaande punten niet opgelost is, kunt u telefonisch
technische assistentie krijgen van uw plaatselijke Watlow leverancier (zie de
achterzijde van deze handleiding) of in de Verenigde Staten via het telefoonnummer
+1-507-494-5656. Voor technische bijstand kunt u een beroep doen op een van onze
applicatietechnici. Deze applicatietechnicus zal uw toepassing met u doornemen.
Zorg dat u de volgende gegevens bij de hand hebt wanneer u belt:
• Volledig typenummer
• Handleiding

• Alle configuratie-informatie
• Uitlezing diagnosemenu

Uw garantie en de gegevens voor terugzending zijn opgenomen aan de binnenkant
van de achterzijde van het omslag van deze handleiding.

Uw opmerkingen:
Uw opmerkingen en suggesties voor deze handleiding zijn welkom. Stuur deze naar:
Technical Literature Team, Watlow Winona, 1241 Bundy Boulevard, P.O. Box 5580,
Winona, Minnesota, 55987-5580 U.S.; Telefoon: +1 (507) 454-5300; fax: +1 (507) 4524507.
© Copyright 2000 by Watlow Winona, Inc. Alle rechten voorbehouden. (1938)

T
Power Series
Inhoud
Hoofdstuk 1: Overzicht . . . . . . . . . . . . . . .1.1
Hoofdstuk 2: Installatie . . . . . . . . . . . . . .
Afmetingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montage van de spanningsregelaar .
Richtlijnen voor omkasting . . . . . . . .
Vervuilende omgeving . . . . . . . . . . .
Verwijderen van de spanningsregelaar
Onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IJkkrommen uitgangswaarden . . . . .

.2.1
.2.2
.2.2
.2.3
.2.3
.2.4
.2.4
.2.5

Hoofdstuk 3: Bedrading . . . . . . . . .
Richtlijnen voor aanspanning . .
Invoerbedrading . . . . . . . . . . . .
Lijnvermogen/uitvoerbedrading
Bedradingsvoorbeeld . . . . . . . .

.3.1
.3.1
.3.2
.3.4
.3.6

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Hoofdstuk 4: Navigatie en software . . . . .4.1
Navigatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.2
Displaylus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.3
Hoofdstuk 5: Besturingsmethoden
en -functies . . . . . . . . . . . . .5.1
Nulpunt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.1
Fasehoek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.2
Andere functies . . . . . . . . . . . . . . . . .5.6
Ingangssignaal . . . . . . . . . . . . . . . . .5.6
Alarmfuncties . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.7
Datacommunicatie . . . . . . . . . . . . . . .5.8
Retransmissie . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.9
Snelle setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.10

Watlow Power Series

Hoofdstuk 6: Parameters
Displaylus . . . . . . . .
Setuppagina . . . . . .
Standaardpagina . . .
Standaardmodus . . .

. . . . . . . . . . . . 6.1
. . . . . . . . . . . . .6.1
. . . . . . . . . . . . .6.5
. . . . . . . . . . . . .6.14
. . . . . . . . . . . . .6.20

Bilage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A.1
Storingen opheffen . . . . . . . . . . . . . .A.2
Storingen opheffen bij
alarmsignalen en foutcondities . . . . .A.4
Controleren en vervangen
van zekeringen . . . . . . . . . . . . . . . . .A.6
Reservekopie gegevens . . . . . . . . . .A.7
Registratienummers Modbus . . . . . . .A.8
Productspecificatie . . . . . . . . . . . . . A.9
Bestelinformatie . . . . . . . . . . . . . . . A.10
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.11
Prompt index . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.13
EG Verklaring van
Overeenstemming . . . . . . . . . . . . . . .A.14
Garantie-informatie . . . .achterzijde omslag

Inhoud ■ i

ii ■ Inhoud

Watlow Power Series

1
Hoofdstuk 1 Overzicht
De Power Series is een geavanceerde microprocessor-gestuurde SCR thyristor-spanningsregelaar
bestemd voor de besturing van industriële verwarmingen. Dit product is gebaseerd op een enkel
pakket met verschillende configuraties zoals faciliteiten voor 1-fasig, 3-fasig en 1-fasig meerzonig.
Elke pakketconfiguratie heeft een specifieke stroomwaarde afhankelijk van het aantal geschakelde
fasen. De schakelmogelijkheden omvatten 65 tot 250A rms bij 50°C van 24 tot 600V~ afhankelijk van
de configuratie of het gekozen typenummer. Zie pagina 1.2 voor extra informatie over de verschillende
configuratieopties van de Power Series.
Afneembare montageplaat
De Power Series wordt vastgeklikt
op een vooraf gemonteerde,
afneembare onderplaat.

1

2

3

Afdekplaat voor contacten
Elektrisch aanraakveilige
behuizing.
Afdekplaat voor zekeringen
Verschuifbaar voor onderhoud
van zekeringen en dekt de
onder spanning staande
componenten af.

Aansluitpunt voor aarde
Ingebouwd, speciaal voor
gemakkelijke aardverbindingen.

I/O-poort
Ingang, hertransmissie
uitvoer, communicatie
en alarmsignalen.

Power Series
Solid State Pow
er Control

Ingebouwde ventilator
Bij uitvoeringen met
geforceerde luchtkoeling
is in de behuizing een
ventilator ge ntegreerd
waardoor een afzonderlijke
voeding voor de ventilator
overbodig is.

Digitale programmeringseenheid/Display
Voor configuratie, instelling en
bewaking van de controller

4

5

6

(10 mm) Allen sleutel
Bedoeld voor het vastzetten
van de contacten 1 t/m 6
en de aardaansluiting.

Figuur 1.1 — Eigenschappen Power Series.
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1-fase
Deze configuratie is leverbaar met een gedeelte van of alle eigenschappen van de Power Series.
De enige beperkingen zijn de eigenschappen die door de klant bij bestelling gekozen zijn. Hij heeft
de hoogste stroomvermogen van alle configuraties omdat hij slechts één fase van de netlijn
schakelt. Hij is bedoeld voor het regelen van weerstandselementen maar kan ook gebruikt worden
op transformator-aangesloten belastingen in fasehoek-aansturingsmodus.

3-fasige, 2-benige configuratie
Deze configuratie is bedoeld voor nulpuntsturing in een stabiele weerstandselementen, zoals
NiCr-element. Meestal wordt een in 3-fasige 3-aderige delta- of niet-geaarde sterschakeling
aangesloten elementen gebruikt waarbij slechts twee van de drie V~ lijnfasen ingeschakeld zijn.
De derde fase maakt een rechtstreekse verbinding via een ingebouwde verzamelrail in de Power
Series en wordt bestuurd door de twee vorige fasen. Daarom mag een 2-benige configuratie niet
voor 3-fasige geaarde elementen in sterschakeling worden gebruikt. (Zie het volgende hoofdstuk
'3-fasige, 3-benige configuratie' voor verhitters die 3-fasig geaard stergeschakeld moeten zijn.
Omdat deze configuratie geen fasehoekaansturing toelaat, mag deze niet gebruikt worden op aan
transformatoren gekoppelde elementen en minder stabiele weerstandselementen zoals
silicooncarbide-, molybdeen-di-silicide-, koolstofgrafiet- en wolfraamelementen. Dit kan voortijdige
uitval veroorzaken van de verwarmingselementen of van hinderlijke zekeringdoorslag.
De bewaking van de toevoerstroom van de elementen alsmede kVA-opties zijn beschikbaar bij een
3-fasige, 2-benige configuratie via het diagnosemenu van de elementen. Fasehoekaansturing
inclusief stroombegrenzing en droogwarmen van elementen is niet beschikbaar.

3-fasige 3-benige configuratie
Er zijn twee Power Series configuraties voorzien van 6-voudige thyristorbesturing. Alle functies
zijn in deze configuraties aanwezig.
De 3-benige configuratie is bedoeld voor fasehoekaansturing van een op een transformator
aangesloten belasting of voor rechtstreekse aansluiting op een verhittingsproces dat soft-start
en/of stroombegrenzing vereist.
De 4-aderige vierdraads configuratie is bedoeld voor nulpuntsturing van een 4-aderige
Y-gekoppelde NiCr/weerstandselement.

1-fasige configuratie voor meerdere zones
Deze configuratie is leverbaar in twee en drie 1-fasige zones. Hierbij worden onderling gekoppelde
thyristors toegepast waarbij alle eigenschappen van een 1-fasige uitvoering beschikbaar zijn. (Let
erop dat er slechts één alarmrelais beschikbaar is en dat alle zones in de controller dezelfde
regeltechniek moeten gebruiken.) Deze configuratie is bestemd voor toepassingen met
meervoudige commandosignalen van onafhankelijke regelzones. Het meerzoneplatform biedt het
voordeel van een beperkte paneelruimte in vergelijking tot de toepassing van meerdere 1-fasige
spanningsregelaars.

Diagnosemenu verwarmingelement
Verwarmingselementdiagnose is een van de belangrijkste voordelen van de Power Series
thyristor-spanningsregelaar. Deze elementdiagnose kan alle of slechts enige van de functies
omvatten die bewaking van de elementstroom vereisen, e.e.a. afhankelijk van het gekozen model.
Bewaking van de elementstroom is uitsluitend beschikbaar bij diagnosemenu's die op de
spanningsregelaar geïnstalleerd zijn. De functies die afhankelijk zijn van de bewaking van de
elementstroom zijn: droogwarmen element, stroombegrenzing, bewaking elementstroom en kVAhertransmissie en elementalarm ingeval van: open element, element buiten tolerantie,
belastingsevenwicht en kortgesloten thyristor-detectie/fout. Het diagnosemenu voor de element
moet ook geïnstalleerd worden als er behoefte is aan fasehoekregeling met stroombegrenzing.
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Hoofdstuk 2 Installatie
Watlow spanningsregelaars worden voordat zij de fabriek verlaten grondig getest zodat
de Power Serie spanningsregelaar bij ontvangst gereed is voor installatie.
In de hoofdstukken 2 en 3 worden de verschillende fasen voor de installatie van de Power
Series spanningsregelaar beschreven. Zie Hoofdstuk 2 voor installatie-informatie en
Hoofdstuk 3 voor invoer-, vermogens- en lastbedrading van de Power Series.
Lees deze hoofdstukken door voordat u met de installatie begint om een goed idee te
krijgen van de gehele installatie. Neem de installatie met aandacht door. Maak een
planning van het vermogen, de last en de bedrading voor het ingangssignaal voordat u de
Power Series monteert. Houd ook rekening met de afmetingen van de omkasting, de
afmetingen van de spanningsregelaar, de toegelaten draadbuigstraal en de ventilatie.
Raadpleeg voordat u verder gaat de richtlijnen voor elektrische ruis in de sectie ‘Wiring
Practices’ van de Watlow applicatiehandleiding ‘Putting it all Together’. Een exemplaar
hiervan kunt u downloaden van de Watlow weblocatie www.watlow.com.

Draadbuigstraal bij basisstroom en bepaling nominale
omgevingstemperatuur

∫
WAARSCHUWING:
Maak voor de installatie en
bediening van de Power
Series gebruik van de door
National Electric (NEC)
geadviseerde of lokaal
gebruikelijke
bedradingsmethode. Het
niet opvolgen hiervan kan
schade aan de apparatuur
en eigendommen en/of
verwondingen of de dood tot
gevolg hebben.
OPMERKING: Aarde moet
aangesloten worden met
draad van dezelfde diameter
als net- en lastaansluitingen
op een aardingspunt met
voldoende stroomvoerende
capaciteit.
OPMERKING: Integraal
halfgeleiderzekeringen zijn
niet geschikt als beveiliging
van aftakcircuits.

Watlow Power Series

De geadviseerde minimum draaddiameters zijn gebaseerd op de NEC 30°C omgeving met
niet meer dan drie stroomvoerende geleiders in goot of draad en tevens op de voor de
Power Series geldende kasttemperatuur van 50°C alsmede de nominale waarde van de
halfgeleiderzekering. Gebruik uitsluitend koperen geleiders.
De reeks aansluitdraden voor alle amperages van de Power Series is 350 MCM tot
13,5 mm2 (6 AWG). De geadviseerde torsiekoppel voor de aansluitcontacten is 20 Nm.
(180 in.-lbs.). Zie pagina 3.1 voor richtlijnen torsiekoppel.
Power Series
stroom (A)

65
80
85
90
100
105
120
125
140
155
160
165
185
200
250

Nominale
waarde
halfgeleiderzekering (A)
100
125
125
125
160
160
160
160
200
200
250
250
250
250
315

Minimaal aanbevolen
draaddiameter
(90°C) (mm2 / AWG)
13,3
21,2
21,2
21,2
33,6
33,6
33,6
33,6
53,5
53,5
53,5
53,5
67,4
85,0
107,2

6
4
4
4
3
3
2
2
1
1/0
1/0
1/0
2/0
3/0
4/0

Buigstraal draad
(mm)
(inches)

51
76
76
76
76
76
89
89
114
140
140
140
152
165
178

2.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.5
3.5
4.5
5.5
5.5
5.5
6.0
6.5
7.0
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Afmetingen
Power Series bovenaanzicht

Power Series vooraanzicht

1

2

Power Series montageplaat
Ontgrendelingslip

Montageopeningen (4)
7mm
(0.27 in.)

3

200mm
(7.9 in.)
Power Series
Solid State Power Control

191mm
(7.5 in.)

354mm
(14.0 in.)
Sleutelgaten
178mm
(7.00 in.)

4

5

6

39mm
(1.53 in.)

Figuur 2.2a — Afmetingen Power Series.

Montage van de
spanningsregelaar
1.

102mm
(4.00 in.)

25mm
(0.97 in.)

151mm
(5.93 in.)

OPMERKING: De Power Series spanningsregelaar moet verticaal gemonteerd worden. Wanneer meerdere units in één omkasting
ondergebracht worden, dient men deze zo mogelijk naast elkaar te monteren. Wanneer ze boven elkaar gemonteerd worden, dient
men te zorgen voor een voldoende onderlinge afstand en ventilatie. Zie Richtlijnen Omkasting op pagina 2.3.
Bepaal de plaats op het paneel waar de Power Series spanningsregelaar gemonteerd wordt en sla of boor gaten
voor de vier montageschroeven, zoals aangegeven in de bovenstaande tekening. Het montagepaneel kan als
sjabloon gebruikt worden.

2.

Bevestig het Power Series montagepaneel met vier schroeven (standaard meegeleverd, schroef minimaal 0,19mm
[nr. 10], schroef maximaal 6 mm [1/4 in.]).

3.

Zorg dat de koppen van de borstschroeven aan de achterkant van het Power Series koelblok samenvallen met de
sleutelgaten op het montagepaneel. Druk de Power Series in de openingen en vervolgens naar beneden totdat deze
op zijn plaats klikt. De montage is klaar.

Figuur 2.2b — Installatie van de spanningsregelaar.
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Richtlijnen voor omkasting
De Power Series moet gemonteerd worden in een geschikte elektrische omkasting. Deze
moet beschikken over voldoende ruimte voor het buigen van de draden en voor koeling,
De maximale omgevingstemperatuur in de omkasting mag nominaal niet hoger zijn dan
50°C (122°F). Zie voor andere nominale uitgangswaarden en omgevingstemperaturen in
de omkasting IJkkrommen voor nominale uitgangswaarden op pagina 2.5 en 2.6.
Voor de handhaven van de juiste koeling moet de omkasting groot genoeg zijn om de
warmte die de Power Series afgeeft af te voeren of moet in een of andere vorm van
geforceerde koeling worden voorzien.
1.

Luchtcirculatie — ventilatoren voeren lucht aan via de bodem van de omkasting en
jaloezieën waardoor de lucht via de bovenzijde van de omkasting kan ontsnappen.
Het gebruik van filters wordt ontraden omdat deze verstopt kunnen raken en zo de
luchtcirculatie blokkeren. Voor het handhaven van 80 procent van de prestatiewaarde
van een ventilator moet de luchtafvoer vier maal zo groot zijn als de luchtinvoer. Zorg
dat elke Power Series zich in een ongehinderde luchtstroom bevindt.

2.

Wervelkoelers werken met perslucht en produceren afdoende koeling in een gesloten
omkasting, maar ze zijn luidruchtig en ze verbruiken een grote hoeveelheid lucht.

3.

Luchtbehandelingsapparaten (airco’s) in kastuitvoering functioneren naar behoren
bij een gesloten omkasting.

4.

Condensorkoelers functioneren naar behoren bij gesloten omkastingen doch leveren
minder koeling dan wervelkoelers of airconditioners.

Hoeveel koeling vereist is, kunt u aan de hand van het volgende bepalen:
1.

Bepaal de amperagebelasting op de Power Series. Vermenigvuldig het amperage met
1.2 en vervolgens met het aantal aangestuurde fasen. Dit is het door de thyristors
afgegeven uitgangsvermogen uitgedrukt in watt. Tel hierbij het aantal watt (21W)
afgegeven door de voeding van de spanningsregelaar en vermenigvuldig het totale
vermogen in watt met 3,41 om het aantal BTUs per uur te berekenen. De capaciteit
van wervelkoelers, condensorkoelers en de koeling door airconditioners wordt
uitgedrukt in de hoeveelheid afgevoerde BTUs.

2.

Tel hierbij het aantal watt (3W) afgegeven door de overige elektronica in de
omkasting en vermenigvuldig het verkregen getal met 3,41 om de hoeveelheid BTUs
per uur te berekenen.

3.

Tel hierbij de totale hoeveelheid BTUs binnen in de omkasting en kies vervolgens
een koelapparaat dat in staat is de berekende hoeveelheid BTUs af te voeren.

4.

Voor omkastingen met geforceerde luchtkoeling stellen de producenten van
omkastingen en ventilatoren veelal gratis softwareprogramma's met bijbehorende
handleidingen beschikbaar om de vereiste ventilatorcapaciteit voor omkastingen te
berekenen. Neem voor assistentie zo nodig contact op met de applicatietechnici van
Watlow Controls.

Vervuilende omgeving
De Power Series beantwoordt aan de UL508 standaard, vervuilingsgraad 3, die het
volgende stelt: “Aanwezigheid van geleidende vervuiling of aanwezigheid van nietgeleidende vervuiling die geleidend wordt door eventuele condensatie.” Watlow adviseert
niettemin de Power Series in een schone en droge omgeving toe te passen om een
langdurige betrouwbaarheid veilig te stellen.

Watlow Power Series
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ç
VOORZICHTIG:
Om eventuele verwonding
van uw handen te
voorkomen, kunt u het best
een grote schroevendraaier
gebruiken voor het
indrukken van de
ontgrendelingslip terwijl u
de spanningsregelaar
omhoog drukt.

Verwijderen van de
spanningsregelaar
1.

Om de Power Series van het montagepaneel te verwijderen, moet de
ontgrendelingslip aan de bovenkant van het montagepaneel ingedrukt worden.

2.

Terwijl u de ontgrendelingslip ingedrukt houdt, drukt u de spanningsregelaar van
onder af omhoog om deze van het montagepaneel te verwijderen. Pas op voor de
scherpe kanten van het koelblok bij het omhoog drukken van de
spanningsregelaar. Dit kost enige inspanning!

Figuur 2.4 — Verwijderen van de spanningsregelaar

Onderhoud
•

Reinigen: De vinnen van het koelblok moeten schoon worden gehouden voor een
goede koeling en op de printplaat mag geen neerslag voorkomen van achtergebleven
geleidend materiaal.

•

Calibrering: Onder normale omstandigheden niet nodig. Zie pagina 6.15 en 6.16
voor het herstellen en backups van data.

•

Opnieuw aanspannen: Zie pagina 3.1 voor richtlijnen voor aanspannen.

•

Software backup en herinstallatie: Overbodig; zie pagina A.7, Power Series
Backup

OPMERKING: Alle Power Series spanningsregelaars zijn voorafgaand aan de verzending 100 procent
getest. De testresultaten worden bewaard en kunnen zo nodig geraadpleegd worden.
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IJkkrommen uitgangswaarden
Geforceerde luchtkoeling
Alle krommen zijn bij 100% inschakeling met op 90°C gemeten belasting en aangesloten netdraad. Elke grafiek wijkt
enigszins af op de ampereschaal. Het veilige werkingsgebied ligt tussen 1A tot maximaal de specifieke curve voor de
geselecteerde uitgangsamperagecode Voorbeeld: F25 1-fasig is ingesteld op maximaal 200A bij 50°C; F30 1-fasig is
ingesteld op 250A bij 50°C. Zie pagina 2.6 voor uitgangscurven bij natuurlijke convectiekoeling.
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IJkkrommen uitgangswaarden
Natuurlijke convectiekoeling
Alle curven gemeten bij 100% inschakeling en bij 90°C gewaardeerde belasting en aangesloten netdraad. Elke grafiek
wijkt enigszins af op de ampereschaal. Het veilige werkingsgebied loopt van 1A tot de specifieke curve voor de
geselecteerde uitgangsamperagecode. Voorbeeld: N25 1-fasig is ingesteld op maximaal 140A bij 50°C; N30 1-fasig is
ingesteld op 165A bij 50°C.
3-fasig, 2-benig en 2-zonig over meerdere zones
geforceerd luchtgekoeld bij 100% inschakeling

65

Inwendige omgevingstemperatuur
van omkasting in°C

Inwendige omgevingstemperatuur
van omkasting in°C

1-fasig met natuurlijke convectiekoeling
en 100% inschakeling
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Stroomsterkte (A) bij ohmse belasting

3-fasig, 3-benig en 3-zonig over meerdere zones
geforceerd luchtgekoeld bij 100% inschakeling
Inwendige omgevingstemperatuur
van omkasting in°C
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Watlow Power Series
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Hoofdstuk 3 Bedrading
De verschillende bedradingsopties zijn afhankelijk van het typenummer. Kijk op de stickers die de
aansluitpunten aangeven aan de rechterzijde van de spanningsregelaar en vergelijk uw typenummer
met de onderstaande en met de typenummeropgave in de bijlage (pagina A.10) van deze handleiding.
Dit hoofdstuk illustreert hoe de ingangen en uitgangen voor alle typen bedraad moeten worden. Zie
figuur 3.1 voor richtlijnen m.b.t. aanspanning van aansluitpunten.

Richtlijnen voor aanspanning
• Draai de contactpunten stevig aan door deze gedurende 30 seconden aangespannen te houden waardoor de
draden zich kunnen zetten en de kans op loslaten door afkoeling minimaal is.
• Span alle contactpunten na 48 uur opnieuw aan.
• Een onderhoudsschema moet vermelden dat netstroom- en voedingsaansluitingen elke drie tot zes maanden
opnieuw aangespannen moeten worden.

Contactpunten 1 t/m
6 en aansluitpunt voor
aarde.
Aanspannen tot 20 Nm
met bijgeleverde 10mm
Allen sleutel.

Fuse

Fuse

Fuse

Gebruik moerbouten van
7,94mm voor montage
van de zekeringen.
Aanspannen tot 4,95 Nm

Draden strippen over
een lengte van 30mm.
Gebruik Phillips
schroeven nr. 3 voor
montage van de
zekeringen.
Uitvoeringen PXX-F20XXXXX en PXX-N20XXXXX aanspannen tot
2,93 Nm.

Aansluitpunten Spanningsregelaar

Draden strippen over
een lengte van 6mm

Power Series
Solid State Power Control

Aanspannen tot 0,9 Nm met
gebruikmaking van een platte
schroevendraaier met een bek van
2,5mm. Geschikt voor 3,3mm 0,324mm (12-22 AWG) of twee
0,324mm - 0,82mm (nr. 22-18
AWG) draden.

Uitvoeringen PXX-F25XXXXX, PXX-N25XXXXX, PXX-F30X-XXXX
en PXX-N30X-XXXX:
aanspannen tot 4,95 Nm

Allen sleutel
(platte kant moet tegen de kast rusten).

Figuur 3.1 — Aanspanning en draadstrippen

Watlow Power Series
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Invoerbedrading

WAARSCHUWING

Figuur 3.2a – Regelvermogen en alarmbedrading
Power Series
Externe aansluiting

14

6

21

13

5

12

4

20

De constructie van de
externe aansluitpunten voor
invoer, hertransmissie en
communicatie ter
beveiliging tegen
rechtstreeks contact
beantwoordt aan de
Europese norm EN50178.

3

17

9

16

8

15

7

L1
Nulleider

Niet in gebruik
(Alarm rust)

2
1

120V~ (ac)

208 or 240V~ (ac)
L1
L2

(Alarm gemeenschappelijk)

2

11
10

OPMERKING:

L2

3

19
18

6

22

L1

4

23

5

VOEDING
SPANNINGSREGELAAR
85 to 265V~ (ac), 55VA

1

Maak voor de installatie en
bediening van de Power
Series gebruik van de door
National Electric (NEC)
geadviseerde of lokaal
gebruikelijke
bedradingsmethode. Het
niet opvolgen hiervan kan
schade aan de apparatuur
en eigendommen en/of
verwondingen of de dood tot
gevolg hebben.

(Alarm arbeid)

NC
C
NO
Relais intern naar Power Series

ALARM
250V~ (ac), 3A

Figuur 3.2b – Bedrading hertransmissie
Power Series

Externe aansluiting

OPMERKING:
Richtlijnen voor
aanspanning en
draadstrippen

14

6

21

13

5

12

4

20

3

19
18

14

22

RETRANSMISSIE
10VÎ (dc), 20mA
+
(Stroom Uit, 4 tot 20mA)

11

2

10

1

17

9

16

8

15

7

I

13

Aarde moet aangesloten
worden met draad van
dezelfde diameter als neten lastaansluitingen op een
aardingspunt met voldoende
stroomvoerende capaciteit.
( Zie hoofdstuk 2, pagina
2.1, Power Series
draadbuigstraal bij
basisstroom en nominale
omgevingstemperatuur.)

23

12

OPMERKING:

(Gemeenschappelijk)
+

V (Spanning Uit, 0 tot 10V)

Figuur 3.2c – Bedrading datacommunicatie
Power Series

• Regelbedrading 1 t/m 23.

• Alle netcontacten moeten
elke drie tot zes maanden
opnieuw worden
aangespannen.
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12

4

20

3

19
18

11
10

17

9

16

8

15

7

2
1

Externe aansluiting
Datacommunicatie
11

6

13

232 REC (EIA/TIA-232 Ontvangst In)

10

14

21

232 TRAN (EIA/TIA-232 Verzenden Uit)

9

22

485 T/R -

8

• Aanspanning 30 seconden
in stand houden zodat de
draden zich kunnen zetten
en afkoelen. Na 48 uur
opnieuw aanspannen.

23

7

• Strip de draad tot op
6mm. Aanspannen tot
0,9 Nm.

(Common)
485 T/R +

Watlow Power Series

OPMERKING:
Met succes installeren in
vier stappen:

Figuur 3.3a – Enkelzonige invoerbedrading
Power Series

• Hardwareconfiguratie en
typenummer van de
spanningsregelaar kiezen;

• Spanningsregelaar
bedraden; en
• Spanningsregelaar
configureren (hoofdstuk
Vier, Vijf en Zes).

23

22

14

6

21

13

5

12

4

20

(Gemeenschappelijk)

3

19
18

22

23

21

• Spanningsregelaar
installeren;

Externe aansluiting
INGANG 1
+
V (Spanning In, 0 tot 10V)
+
I (Stroom In, 4 tot 20mA)

11
10

17

9

16

8

15

7

2
1
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Figuur 3.3b – Tweezonige invoerbedrading
Power Series

23

6

13

5

12

4

20

3

19
11
10
17

9

16

8

15

7

2
1

22

14

21

I

21

22

(Gemeenschappelijk)

INGANG 2
+
V (Spanning In, 0 tot 10V)
+
(Stroom In, 4 tot 20mA)
20

23

18

Externe contacten
INGANG 1
+
V (Spanning In, 0 tot 10V)
+
(Stroom In, 4 tot 20mA)

19

Maak voor de installatie en
bediening van de Power
Series gebruik van de door
National Electric (NEC)
geadviseerde of lokaal
gebruikelijke
bedradingsmethode. Het
niet opvolgen hiervan kan
schade aan de apparatuur
en eigendommen en/of
verwondingen of de dood tot
gevolg hebben.

I

18

WAARSCHUWING

(Gemeenschappelijk)

Figuur 3.3c – Driezonige invoerbedrading
Externe contacten
INGANG 1
+
V (Spanning In, 0 tot 10V)
+
(Stroom In, 4 tot 20mA)
22

23

Power Series

6

21

13

5

12

4
3

11
10
9

16

8

15

7

1

15

Watlow Power Series

(Gemeenschappelijk)

INGANG 3

16

17

I

2
18

19

INGANG 2
+
V (Spanning In, 0 tot 10V)
+
(Stroom In, 4 tot 20mA)

17

20

(Gemeenschappelijk)

20

14

19

22

18

I

21

23

+
+

V (Spanning In, 0 tot 10V)
I

(Stroom In, tot 20mA)
(Gemeenschappelijk)
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OPMERKING:
Met succes installeren in
vier stappen:
• Kies de
hardwareconfiguratie en
het typenummer van de
spanningsregelaar
(Bijlage);

Lijnvermogen/uitvoerbedrading
Figuur 3.4a – 1-fasige uitvoerbedrading
(Type PC1X-XXXX-XXXX)
240V~ (wisselstroom) 120V~ (wisselstro
en hoger
en 277V~ (wissel
L1
L1
nullei
L2

• Installeer de
spanningsregelaar
(Hoofdstuk Twee);

• Configureer de spanningsregelaar (Hoofdstukken
Vier, Vijf en Zes).

Contacten grenswaardenregeling
(indien vereist)
1
2
Ingebouwde
halfgeleiderzekering

ç∫
WAARSCHUWING
Maak voor de installatie en
bediening van de Power
Series gebruik van de door
National Electric (NEC)
geadviseerde of lokaal
gebruikelijke
bedradingsmethode. Het
niet opvolgen hiervan kan
schade aan de apparatuur
en eigendommen en/of
verwondingen of de dood tot
gevolg hebben.

4

5

3 Aarde
Interne verzamelrail

• Voer de bedrading van de
spanningsregelaar uit
(Hoofdstuk Drie); en

ref.2

6

Element

L1
L2
L3

• Draad 30mm strippen en
aanspannen tot 20 Nm.
• Aanspanning 30 seconden
in stand houden zodat de
draden zich kunnen zetten
en afkoelen. Na 48 uur
opnieuw aanspannen.
• Alle netstroomverbindingen moeten elke
drie tot zes maanden
opnieuw worden
aangespannen.

3.4 ■ Bedrading

ç

Contacten
grenswaardenregeling
(indien vereist)
1

2

3

Aarde

Ingebouwde
halfgeleiderzekeringen
Interne verzamelrail

• Contactpunten 1 t/m 6 en
aansluitpunt voor aarde

WAARSCHUWING: Figuur 3.4a
toont de door Watlow
aanbevolen uitgangsbedrading
met behulp van de interne
verzamelrail als
stroomterugvoerleiding waarbij
referentiespanningsbron 2 niet
aangesloten is. Als u een nietaanbevolen bedradingsschema
kiest, moet de referentiespanningsbron of de interne
verzamelrail aangesloten
worden op de desbetreffende
lijn of nulleider. Het niet
opvolgen van deze richtlijnen
kan leiden tot beschadiging van
de Power Series.

Figuur 3.4b – 3-fasige 2-benige op vier thyristors gebaseerde
uitvoerbedrading
(Type PC2X-XXXX-XXXX)

OPMERKING:
Richtlijnen voor
aanspanning en
draadstrippen

ç

4Referentie 15

6

6 Referentie 3

Verwarmingstoestel

5

4

WAARSCHUWING: Figuur 3.4b
toont de door Watlow
aanbevolen uitgangsbedrading
die van de interne verzamelrail
gebruik maakt als
stroomterugvoerleiding en
waarbij referentiespanningsbronnen 1 en 3 niet
aangesloten zijn. Als u een nietaanbevolen bedradingsschema
kiest, moeten de referentiespanningsbronnen 1 of 3 dan
wel de interne verzamelrail
aangesloten worden op de
desbetreffende lijn. Het niet
opvolgen van deze richtlijnen
kan leiden tot beschadiging van
de Power Series.

OPMERKING: De figuren tonen stroomonderbrekers voor takstroombeveiliging. Ook kunnen
zekeringen worden gebruikt.

Watlow Power Series

ç∫
WAARSCHUWING
Maak voor de installatie en
bediening van de Power
Series gebruik van de door
National Electric (NEC)
geadviseerde of lokaal
gebruikelijke
bedradingsmethode. Het
niet opvolgen hiervan kan
schade aan de apparatuur
en eigendommen en/of
verwondingen of de dood tot
gevolg hebben.

ç

Figuur 3.5a
3-fasige 3-benige op 6 thyristors
gebaseerde uitgangsbedrading voor
4-draads sterschakeling
(Type PC4X-XXXX-XXXX)

Figuur 3.5b
3-fasige 3-benige op zes thyristors
gebaseerde uitvoerbedrading
(Type PC3X-XXXX-XXXX)

L1
L2
L3

L1
L2
L3

Contacten
grenswaardenregeling
(indien vereist)

Contacten
grenswaardenregeling
(indien vereist)
2

1

1

2
3 Aarde
Ingebouwde
halfgeleiderzekering

3 Aarde
Ingebouwde
halfgeleiderzekering

6

5
N

4 ref.1 5 ref. 2 6 ref. 3

4

5

4

6
Verwarmingstoestel

WAARSCHUWING
Installeer een beveiliging
voor maximale of minimale
temperatuurbegrenzing in
systemen waarin een
foutconditie met een te hoge
of te lage temperatuur kan
leiden tot brandgevaar of
ander risico. Het niet
opvolgen van deze
aanbeveling kan schade aan
apparatuur en
eigendommen en/of
verwonding van het
bedienend personeel
veroorzaken.
OPMERKING:
Gebruik voor de aansluiting
van de referentiespanningsbronnen 1 t/m 3
een compatibele 6,35 brede
en 0,813 dikke QCaansluiting die volledig met
nylon geïsoleerd en
voorzien is van een metalen
klemring.
Voor 14-16 AWG: Molex/ETC
AA-5261; 3M MNG14250DFIX C-54-503X of
gelijkwaardig.

çWAARSCHUWING: Sluit geen ref.
verbindingen aan op PC3-uitvoeringen. Het niet
opvolgen van deze richtlijn kan beschadiging van
de Power Series tot gevolg hebben.

Figuur 3.5c – **Meerzonige uitgangsbedrading
(Typen PC8X-XXXX-XXXX en PC9X-XXXX-XXXX)
L1

L1
L2
L3

L1
Contacten
grenswaardenregeling
(indien vereist)
3 Aarde

1

Contacten
grenswaardenregeling
(indien vereist)
1

2

Ingebouwde
halfgeleiderzekering

3 Aarde
Ingebouwde
halfgeleiderzekering

PC9

PC8
4 ref.1

Element 1

6 ref. 3

4 ref.1 5 ref. 2 6 ref. 3

Element 2
element element
2
1

element
3

Twee onafhankelijke
eenfasige elementen
L2

L2

Drie onafhankelijke
eenfasige elementen
L2

L3

L1

**OPMERKING:
De regelbenen van de typen PC8 en PC9 zijn geïsoleerd zodat zij bedraad kunnen worden van fase naar fase in driehoek of van fase
naar nul, afhankelijk van het gegeven hoe de andere benen bedraad zijn.

Watlow Power Series
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Bedradingsvoorbeeld

WAARSCHUWING

ç
WAARSCHUWING
Installeer een beveiliging
voor maximale of minimale
temperatuurbegrenzing in
systemen waarin een
foutconditie met een te hoge
of te lage temperatuur kan
leiden tot brandgevaar of
ander risico. Het niet
opvolgen van deze
aanbeveling kan schade aan
apparatuur en
eigendommen en/of
verwonding van het
bedienend personeel
veroorzaken.

Netstroom
Nulleider

Netstroom

Zekering

Nulleider

Netstroom

Nulleider

Zekering
11

Indicator temperatuuroverschrijding

Bovengrenswaarderegelaar

12

(+) 3

Zekering

9 +
5

Resetschakelaar

Stroomonderbrekers

Maak voor de installatie en
bediening van de Power
Series gebruik van de door
National Electric (NEC)
geadviseerde of lokaal
gebruikelijke
bedradingsmethode. Het
niet opvolgen hiervan kan
schade aan de apparatuur
en eigendommen en/of
verwondingen of de dood tot
gevolg hebben.

10 -

Serie 93
thermogekoppelde
invoer procesuitgang
93BA-1FA0-00RR

Bovengrenswaarde
contactgever
1

2

3 Aarde

Ingebouwde
halfgeleiderzekeringen

4 tot 20mA
Hertransmissie naar
bediening monitoruitgang

3fl, tweebenige
Power Series met
nuldoorgangssturing

Regelvermogen
Driefasige ohmse
elementen

4

5

6

Figuur 3.6 - Voorbeeld systeembedrading.
OPMERKING: Dit bedradingsvoorbeeld illustreert de toepassing van stroomonderbrekers voor
takstroombeveiliging. Ook kunnen zekeringen worden gebruikt.
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Watlow Power Series

4
Hoofdstuk 4
Navigatie en software
Dit hoofdstuk geeft nadere informatie over toetsen, displays en navigatievaardigheden. U vindt hierin ook een volledig
softwareoverzicht.

Led voor alarmindicatie:
Licht op bij actief alarm.
Bovenste display:
Toont bedieningssniveau,
vereiste stroom,
netspanning en niveaus
van terugkoppelvermogen
voor de parameter in het
onderste display.

***8
***8

Onderste display:
Geeft de parameter aan
waarvan de waarde in
het bovenste display
zichtbaar is.
Home-toets:
Keert terug naar de
displayprogrammalus bij
bereiken van een van de
andere pagina's of menu's of de
displayprogrammalus, beweegt
tussen <...> zoals prompts van
verschillende zones of fasen.

Kleine led:
Knippert bij
actieve
datacommunicatie.

Toetsen voor
verhogen/verlagen: Gaat
naar volgend of vorig
submenu bij bereiken van
het hoogst geplaatste item
van een menu of bij menuitem stroomverhoging/
verlaging.

Toetsen links/rechts:
Gaat naar het volgende of
vorige item in een
submenu.

Figuur 4.1 — Toetsen en displays van de Power Series.

Watlow Power Series

Navigatie en software ■ 4.1

Navigatie
Kies een pagina (setup of standaard) en geef de betreffende toetsvolgorde in. De pagina verschijnt in het onderste
display.
Setuppagina —
voor het instellen
van de bediening,
alarmsignalen,
hertransmissie en
datacommunicatie.

***8
***8

algo
SEt

• Setuppagina: Druk in de displaylus de toetsen ±, en ¬ gelijktijdig twee seconden in.

Standaard
pagina —
voor kalibrering en
diagnoseinformatie.

***8

***8

***8

FCty

• Standaardpagina Druk in de standaardpagina de toetsen ±, ¬ en ® gelijktijdig twee seconden in.
Displaylus —
voor het
controleren van de
parameters en
***8
load
instelling van de
handmatige/digitale
invoer alsmede voor
het uitschakelen
van alarmsignalen
als deze
• Displaylus: Druk in setup- of standaardpagina op de ± toets.
vergrendeld zijn.

***8

-–-

OPMERKING:
De functie van de indicator voor belastingsactiviteit in de displaylus hangt af van de eventuele installatie van diagnosesoftware voor
elementen. Wanneer de diagnosesoftware voor elementen geïnstalleerd is, geeft deze aan dat een laadstroom gedetecteerd is.
Wanneer de diagnosesoftware voor elementen niet geïnstalleerd is, geeft deze aan dat de thyristors in poortschakeling staan en dat
netspanning beschikbaar is.
Druk op Î of Ó om een specifiek menu in een pagina te vinden. Het menu verschijnt in het bovenste display en de
pagina blijft in het onderste display staan.
Druk op ® om de reeks parameters in het getoonde menu in te voeren. De parameters van het menu verschijnen in het
onderste display en de betreffende waarden in het bovenste display. Druk op ¬ om terug te gaan door de reeks
parameters.
Druk op Î of Ó om een waarde voor een specifieke parameter te selecteren.

4.2 ■ Navigatie en software

Watlow Power Series

Displaylus
Druk de hometoets en linker toets
gelijktijdig twee seconden in om de
setupmenu’s in de displayprogrammalus
in te voeren.

±¬

Displayprogrammalus

±

***8

±

Druk in een van de menu’s op de
hometoets om terug te keren naar
de displayprogrammalus.

***8

Menu’s setuppagina

±¬®

Standaard paginamenu’s

Druk de hometoets alsmede de linker en
rechter toetsen gelijktijdig twee seconden
in om in de setupmenu’s de
standaardmenu’s in te voeren.

De displaylus wordt gebruikt om parameters te controleren en de handmatige/digitale invoer aan te passen en om
vergrendelde alarmsignalen op te heffen.

Gebruik de toetsen voor verhogen/verlagen ( Ó Î ) om een zone of fase in de
displayprogrammalus te selecteren. De zone/fase verschijnt in het bovenste display.
Gebruik de linker/rechter pijltoetsen ( ¬ ® ) om een waarde voor een parameter te
selecteren. De waarde verschijnt in het bovenste display.
Gebruik de toetsen voor verhogen/verlagen ( Ó Î ) om een waarde voor een
parameter te selecteren. De waarde verschijnt in het bovenste display.
Gebruik de hometoets ( ± ) om achtereenvolgens tussen de zones/fase 1,2 en 3 te
schakelen.

Actieve alarmsignalen
(indien ingeschakeld)
(code)
(code)
¬®[````]¬®[````]¬®[load]¬®[freq]¬®

Eenzonig

Eenfasig

¬®[In``] of [In|c] of [In|u]

Meerzonig
%%%%

Ó
(#)
[```]
Î

¬®[`Out]¬®[`Hbt]¬%%%

Displayzone
selecteren
[2one] %%%%%%%

®[`UoL]¬®[`Cur]¬®[`HUa]

Ó
(#)
[```]
Î

Driefasig

[```1] Zone 1
[2one] % ¬®[In1`] or [In|`c1] or [In|`u1] ¬®[Out1]¬®[Hbt1]¬®[UoL1]¬®[Cur1]¬®[HUa1]¬®%
%
Î%
±%
±%
±%
±%
±%
±%
±%
±%
%
Ó%%%%%%
[```2] Zone 2
[2one] % ¬®[In2`] or [In|`c2] or [In|`u2] ¬®[Out2]¬®[Hbt2]¬®[UoL2]¬®[Cur2]¬®[HUa2]¬®%
%
Î%
±%
±%
±%
±%
±%
±%
±%
±%%
%
Ó%%%%%%
[```3] Zone 3
[2one] % ¬®[In3`] or [In|`c3] or [In|`u3] ¬®[Out3]¬®[Hbt3]¬®[UoL3]¬®[Cur3]¬®[HUa3]¬®%
%
Î%
±%
±%
±%
±%
±%
±%
±%
±%
%
Ó%%%%%%
%

[PHAS]
[```1]
[`ph5]
Î%
Ó%
[```2]
[`ph5]
Î%
Ó
[```3]
[`ph5]
Î%
Ó

Displaygfase
selecteren

Fase 1
% ¬®[UoL1]¬®[Cur1]¬®
±%
±%
Fase 2
% ¬®[UoL2]¬®[Cur2]¬®[`HUa]¬®
±%
±%
Fase 3
% ¬®[UoL3]¬®[Cur3]¬®
±%
±%

OPMERKINGEN:
Wat u op elke pagina en in elk menu ziet, zijn standaardinstellingen die afhankelijk zijn van de opties en instellingen van uw
spanningsregelaar.
De indicator voor de ingangssignaalmethode verandert naargelang de gekozen ingangssignaalmethode — digitaal, stroom of spanning.
Actuele bedieningsparameters kunnen op elk moment gewijzigd worden met gebruikmaking van het toetsenpaneel of de
datacommunicatiepoort.
Zie pagina 6.1 t/m 6.4, Hoofdstuk Zes, Parameters, voor meer informatie over de parameters in de displaylus, reekseninformatie,
modbus-adres en voorwaarden voor de gevraagde parameter.

Watlow Power Series
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Menu’s setuppagina
[algo] Bedieningsalgoritme

Gebruik de toetsen voor verhogen/verlagen ( Ó Î ) om een menu in de
setuppagina te selecteren. Het menu verschijnt in het bovenste display.
Gebruik de linker/rechter pijltoetsen ( ¬ ® ) om een parameter in een
menu te selecteren. De parameter verschijnt in het onderste display.

[`set] % ¬®[algo]¬®[`ftb]¬®[``UC]¬®
Gebruik de toetsen voor verhogen/verlagen ( Ó Î ) om een alfa- of
%
Î%
Î
numerieke waarde binnen een parameter te selecteren. De waarde
%
Ó%
Óv[cont] Î [`OFF] Î [`ftb] Î Urtb] Î [pH2t]
verschijnt in het bovenste display.
%
[Ctr1] Setupregeling zone 1
[`set] % ¬®[``In]¬®[%
dflt]¬®[nna_]¬®[nna–]¬®[Uol_]¬®[Uol–]¬®[lrn|
`
`A]¬®[bl`U]¬®[lrn|
``U]¬®[type]¬®[rate]¬®[soft]¬®
%
Î
%
Ó
[Opt1] Setupopties zone 1
[`set] % ¬®[`Hbo]¬®[Min]¬®[`HbC]¬®[`Cli]¬®[`Cla]¬®[tol_]¬®[toL–]¬®[Indf]¬®[1Cur]¬®
%
Î
%
Ó
[Ctr2] Setupregeling zone 2
[`set] % ¬®[``In]¬®[dflt]¬®[nna_]¬®[nna–]¬®[Uol_]¬®[Uol–]¬®[lrn|``A]¬®[bl`U]¬®[lrn|``U]¬®[rate]¬®[soft]¬®
Î
%
%
Ó
[Opt2] Setupopties zone 2
[`set] % ¬®[`Hbo]¬®[Min]¬®[`HbC]¬®[`Cli]¬®[`Cla]¬®[tol_]¬®[toL–]¬®[Indf]¬®[1Cur]¬®
%
Î
%
Ó
[Ctr3] Setupregeling zone 3
[`set] % ¬®[``In]¬®[dflt]¬®[nna_]¬®[nna–]¬®[Uol_]¬®[Uol–]¬®[lrn|A]¬®[bl`U]¬®[lrn|``U]¬®[rate]¬®[soft]¬®
Î
%
%
Ó
[Opt3] Setupopties zone 3
[`set] % ¬®[`Hbo]¬®[Min]¬®[`HbC]¬®[`Cli]¬®[`Cla]¬®[tol_]¬®[toL–]¬®[Indf]¬®[1Cur]¬®
%
Î
%
Ó
[`aLr] Setup alarmconfiguratie
[`set] % ¬®[A|``l9c]¬®[glbl]¬®[Open]¬®[`tol]¬®[``Ot]¬®[`aLÇ]¬®[Line]¬®[p|bal]¬®[lbal]¬®[ldif]¬®[freq]¬®
%
Î
%
Ó

% %%%
[COm] Setup communicatieconfiguratie

¬®[C|
`
`wd]¬®[``OU]¬®[``UC]

[`set] % ¬®[addr]¬®[baUd]¬®[`wd]¬®[`seC]¬®[pwr]¬®
%
Î
%
Ó
[retr] Setup hertransmissieconfiguratie
[`set] % ¬®[`Cfg]¬®[type]¬®[pha5]¬®[2one]¬®[Cur_]¬®[Cur–]¬®[HUa_]¬®[HUa–]¬®[rt|``C_]¬®[rt|``C–]¬®[rt|``U_]¬®[rt|``U–]¬®
%
Î
%
Ó

*OPMERKING: Deze prompt verschijnt alleen in [Ctr1] mits de spanningsregelaar 3-fasig is.

Menu’s standaardpagina
[dAta] Behandeling systeemdata
[FctY]%
%
Î
%
Ó

¬®[baup]¬®[dflt]¬®[rEst]¬®[nUOl]¬®

[[FctY]%
%
Î
%
Ó

¬®[gloc]¬®[`Ctr]¬®[`OPt]¬®[`Alr]¬®[COm]¬®[retr]¬®[`CIn]¬®[C|`rtr]¬®[dAta]¬®[diAg]¬®

[FctY]%
Î
%
Ó
%%%

¬®[`sn–]¬®[`sn_]¬®[date]¬®[HUEr]¬®[SUEr]¬®[sbld]¬®[ratU]¬®[rata]¬®[2onC]¬®[`Opt]¬®[```Ç]¬®

[`Loc] Algemene/menublokkeringen
[InFo] Systeeminformatie

[diAg]
[[FctY]%
Î
Ó%

¬®[Hrs_]¬®[Hrs–]¬®[HIÇ`]¬®[sdÇ`]¬®[AlÇ`]
Diagnosesoftware
¬®[``Ad]¬®[Cnts]¬®[l!A1]¬®[l!A2]¬®[l!A3]¬®[l@A1]¬®[l@A2]¬®[l@A3]¬®[l#A1]¬®[l#A2]¬®[l#A3]¬®

%
%%

¬®[retr]¬®[`UAL]¬®[``In]¬®[dIsp]

[`pw] Standaardpassword
[FctY] % ¬®[`pw]¬®[fcty]¬®
%
Î
%
Ó
[CIn1] Kalibreren analoog ingangssignaal zone 1**
[FctY] % ¬®[nnA_]¬®[nnA–]¬®[UoL_]¬®[UoL–]¬®[Cala]¬®
%
Î
%
Ó

[CIn2] Kalibreren analoog ingangssignaal zone 2**
[FctY] % ¬®[nnA_]¬®[nnA–]¬®[UoL_]¬®[UoL–]¬®[Cala]¬®
%
Î
%
Ó
[CIn3] Kalibreren analoog ingangssignaal zone 3**
[FctY] % ¬®[nnA_]¬®[nnA–]¬®[UoL_]¬®[UoL–]¬®[Cala]¬®
%
Î
%
Ó
[Crtr] Kalibreren retransmissie**
[FctY]% ¬®[nnA_]¬®[nnA–]¬®[UoL_]¬®[UoL–]¬®[Calr]¬®
%
Î
%
Ó

Gebruik de toetsen voor verhogen/verlagen ( Ó Î ) om een menu in de
standaardpagina te selecteren. De menu verschijnt in het bovenste
display.
Gebruik de linker/rechter pijltoetsen ( ¬ ® ) om een parameter in een
menu te selecteren. De parameter verschijnt in het onderste display.
Gebruik de toetsen voor verhogen/verlagen ( Ó Î ) om een alfa- of
numerieke waarde binnen een parameter te selecteren. De waarde
verschijnt in het bovenste display.

**OPMERKING: Deze menu's en displayprompts kunnen alleen uitgelezen worden in de standaardmodus en met gebruikmaking van een
wachtwoord.
OPMERKING: Zie Hoofdstuk Zes, Parameters, pagina 6.5 t/m 6.14, voor meer informatie over de parameters in de setuppagina
(reekseninformatie, modbus-adres en voorwaarden voor de gevraagde parameter). Voor informatie over de standaardpagina zie pagina
6.14-6.22.
4.4 ■ Navigatie en software
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Hoofdstuk 5 Besturingsmethoden en -functies

Nulpunt
Nulpuntsturing (ook bekend als ‘burst firing’) levert een
gelijkmatig uitgangsvermogen bij het laagste niveau van
radiofrequente storing (RFI). Nulpuntsturing is de meest
gangbare methode voor het aansturen van ohmse
belastingen.
De spanningsregelaar bepaalt wanneer de
wisselstroomsinusgolf het nulpunt passeert en schakelt
dan de belasting in; hierdoor worden radiofrequente
storingen tot een minimum gereduceerd.

Setuppagina:
• Ga naar de setuppagina door de toetsen ±¬ twee
seconden ingedrukt te houden.
• Wanneer het display [algo] , aangeeft, druk dan op ®
[`set]
totdat [`Off] wordt weergegeven.
[Algo]
Druk op ÓÎ om [`ftb] vaste tijdbasis, nuldoorgang of
[Urtb] variabele tijdbasis, nuldoorgang, te selecteren.

Nulpuntregeling is beschikbaar voor alle configuraties
van de Power Series.
Softstart en stroombegrenzing zijn bij nulpuntsturing niet
beschikbaar.

+
0
-

Aan/uit-punten thyristorschakeling
Figuur 5.1a — Nulpuntschakeling.

Vaste tijdas, nuldoorgang
Bij de op een vaste tijdas gebaseerde methode wordt het
geselecteerde percentage afgegeven vermogen gegenereerd
binnen een vaste tijd (d.w.z. binnen een bepaald aantal
cycli), ongeacht het geselecteerde vermogen. De resolutie
van door het bedienend personeel selecteerbaar vermogen
kan nauwkeuriger zijn dan door de vaste tijdas
toegestaan. Het voor uitgangsvermogen geselecteerde
niveau wordt afgerond op de meest nabijkomende waarde
van uitgangsvermogen in volledige cycli, zoals
noodzakelijk.
Lijnspanningscompensatie wordt in de op de vaste tijdas
gebaseerde besturingsmethode niet toegepast.

Setuppagina:
• Ga naar de setuppagina door de toetsen ±¬ twee
seconden ingedrukt te houden.
• Wanneer het display [algo] aangeeft, druk dan op ®
[`set]
totdat [`Off] wordt weergegeven.
[Algo]
Druk op ÓÎ om [`ftb] vaste tijdas, nuldoorgang, te
selecteren.
• Druk op ® totdat [1seC] wordt weergegeven.
[`Ftb]
Druk op ÓÎ om [1seC] of [4seC] te selecteren.

24 cycli aan

36 cycli uit

24 cycli aan

36 cycli uit

Figuur 5.1b — 40% vermogen, vaste tijdas, 60Hz, tijdas 1 sec.
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Variabele tijdas, nuldoorgang
In de op variabele tijdas gebaseerde besturingsmethode
wordt een optimale verhouding van cycli-aan en cycli-uit
gebruikt om het gewenste uitgangsvermogen te
genereren. Het aantal cycli dat nodig is om het gewenste
vermogensniveau te genereren, kan ingesteld worden in
stappen van één cyclus. Voor het instellen van het
percentage uitgangsvermogen worden algoritmen voor
lijnspanningscompensatie gebruikt. Op variabele tijdas
gebaseerd bedrijf geeft optimale reactietijden en dito
resolutie en het kan de levensduur van elementen
aanzienlijk verlengen.
De unit is nooit langer dan één opeenvolgende volledige
cyclus over een enkelcyclische variabele tijdas beneden
50% vermogen ingeschakeld. Boven 50% vermogen is de
unit niet langer dan één opeenvolgende cyclus
uitgeschakeld terwijl het correcte uitgangsvermogen
onderhouden wordt.
Wanneer geselecteerd, is lijnspanningscompensatie actief;
deze kan echter uitgeschakeld worden.

Setuppagina:
• Ga naar de setuppagina door de toetsen ±¬ twee
seconden ingedrukt te houden.
• Wanneer het display [algo] , aangeeft, druk dan op ®
[`set]
totdat [`Off] , wordt weergegeven.
[Algo]
Druk op ÓÎ om [Urtb] vaste tijdas, nuldoorgang, te
selecteren.

Figuur 5.2a — 50% variabele tijdas
1 cyclus aan, 1 cyclus uit.

Figuur 5.2b — 40% variabele tijdas, enkele cyclus
1 cyclus aan, 1 cyclus uit, 1 cyclus aan, 2 cycli uit.

Gelijkstroomcontactgever, nuldoorgang
De stand ‘Gelijkstroomcontactgever’ is een speciale versie
van nulpuntsturing waarin altijd de analoge regelingang
wordt gebruikt en het percentage uitgangsvermogen
wordt bepaald op 100% of 0%.
De drempels voor uit/aan zijn 2.0V/3.5V voor
ingangsspanning; 5.0mA/8.0mA voor ingangsstroom. Dit
betekent dat de unit UIT is voor een ingangsspanning
(stroom) van 2.0V/5.0mA) of lager en 100% AAN voor een
ingangsspanning (stroom) van 3.5V (8.0mA) of hoger.

Setuppagina:
• Ga naar de setuppagina door de toetsen ±¬ twee
seconden ingedrukt te houden.
• Wanneer het display [algo] , aangeeft, druk dan op ®
[`set]
totdat [`Off] , wordt weergegeven.
[Algo]
Druk op ÓÎ om [cont] gelijkstroomcontactgever te
selecteren.

Lijnspanningscompensatie wordt bij de besturing van de
gelijkstroomcontactgever niet gebruikt; het
uitgangsvermogen is 100% aan of 100% uit.

Fasehoek
De methode gebaseerd op fasehoekregeling laat slechts
een gedeelte van de lijnspanningscyclus door naar de
belasting afhankelijk van het geselecteerde
vermogenspercentage. Softstart maakt altijd deel uit van
de keuze van fasehoek.
Fasehoekregeling is niet beschikbaar in 3-fasige 2-benige
systemen.
Mits geselecteerd wordt lijnspanningscompensatie
gebruikt voor het instellen van het percentage
uitgangsvermogen terwijl de unit in deze stand in bedrijf
is.

Setuppagina:
• Ga naar de setuppagina door de toetsen ±¬ twee
seconden ingedrukt te houden.
• Wanneer het display [algo] , aangeeft, druk dan op ®
[`set]
totdat [`Off] , wordt weergegeven.
[Algo]
• Druk op ÓÎ om [PH2t] fasehoek te selecteren.

Stroombegrenzing is een geldige optie bij fasehoek indien
de unit is uitgerust met software voor elementdiagnose.
Figuur 5.2c — Fasehoekaansturing.
Opmerking: Het maximum uitgangsvermogen is 99%. Voor de
Power Series wordt dit als de volledige capaciteit beschouwd.

5.2 ■ Besturingsmethoden en -functies
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Softstart

Setuppagina:

Softstart is een variant op fasehoekregeling en wel een
geleidelijke toename van vermogen bij opstarten totdat
het maximale vooraf ingestelde uitgangsvermogen bereikt
wordt. Wanneer softstart geselecteerd is, wordt de
softstartprocedure door het systeem uitgevoerd telkens
wanneer de actieve regeling door een zone gestart wordt.
Dit vindt plaats bij inschakeling en bij een
herstelprocedure na een alarmmelding als 'Line Loss'
(Lijnverbinding verbroken). De softstarttijd is de tijd die
nodig is voor het bereiken van honderd procent vermogen
na het opnieuw starten van een zone. Vanwege de
resolutie kan de werkelijke tijd langer zijn dan de
ingestelde tijd, doch de werkelijke tijd is nooit korter dan
de ingestelde tijd. Verhouding = 100.0 ÷ tijd. Het
werkelijk bereikte vermogen wordt bepaald door de
ingang voor temperatuurregeling (zie figuur 5.3a en 5.4a).

Instelbare softstart bij opstarten

Opmerking: Softstart is alleen bedoeld voor toepassing als geleidelijke vermogenstoename bij het eerste verzoek om vermogen.

• Ga naar de setuppagina door de toetsen ±¬ twee
seconden ingedrukt te houden.
• Wanneer het display [algo] , aangeeft, druk dan op Î
[`set]
totdat [CTr1] wordt weergegeven.
[`set]
Druk op ® totdat [``$0] , wordt weergegeven.
[soft]
Met de ÓÎ toetsen kunt u de gewenste softstarttijd in
seconden instellen.
Opmerking: Herhaal deze procedure voor elke zone die u wilt
configureren.

Softstart is alleen beschikbaar op 1- en 3-fasige 3-benige
uitvoeringen.
Softstart wordt altijd gebruikt op systemen met
ingeschakelde fasehoekregeling tenzij [soft] op [```0]
is ingesteld.

Figuur 5.3a — Softstart.

Maximale toenamesnelheid

Voorbeeld:

De maximale toenamesnelheid wordt gebruikt tijdens
normaal bedrijf van een systeem met fasehoekregeling
(na afloop van een softstartprocedure) om sterke
schommelingen van de vermogensbehoefte geleidelijk te
implementeren. De maximale toenamesnelheid van het
vermogen wordt gedefinieerd als het percentage van
toegestaande vermogensaanpassing per 0,1 seconde. Dit
voorkomt een plotselinge stroomtoename of -afname van
het ene fasehoekniveau naar het andere en van de ene
cyclus naar de volgende over een niet-lineaire belasting
die beschadigd kan worden of waardoor een zekering kan
doorslaan.

Tijd nodig voor 100% verandering van vermogen bij
geselecteerde [rate] :
10,0% toename = 1 sec. van 0 tot 100% vermogen.
10,0% toename = 0,4 sec. van 10 tot 50% vermogen
[10)0] = 0,1 seconde
[`1)0] = 1,0 seconde
[``!0] = 10 seconden
[``)1] = 100 seconden

Opmerking: De maximale toenamesnelheid wordt standaard
ingesteld op 10% per 0,1 seconde.
Opmerking: Herhaal deze procedure voor elke zone die u wilt
configureren.

Setuppagina:

100%

Instelbare maximale toenamesnelheid bij
signaalverandering
• Ga naar de setuppagina door de toetsen ±¬ twee
seconden ingedrukt te houden.
• Wanneer het display [algo] , aangeeft, druk dan op Î
[`set]
totdat [CTr1] , wordt weergegeven.
[`set]
Druk op ® totdat [`1)0] , wordt weergegeven.
[rate]
Gebruik bij ingeschakelde fasehoekregeling de toetsen
voor het instellen van het gewenste percentage
verandering van uitgangsvermogen per 0,1 seconde om
het gewenste niveau van uitgangsvermogen te
bereiken.

Watlow Power Series

Veranderingssnelheid
beperkt voor maximale
veranderingssnelheid
van fasehoek.

0,4
seconden
50%

10%
0%

t1
t2
Gevraagd vermogensniveau gewijzigd van 10% in 50% door (tijd) t1.
Werkelijk uitgangsvermogen gewijzigd in 10% in 50% door t2.

Figuur 5.3b — De maximale veranderingssnelheid ingesteld
op 10%
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Droogwarmen verwarmingselement
Wanneer een systeem voor langere tijd wordt stilgelegd,
kunnen bepaalde elementen vocht absorberen. Wanneer
het vermogen bij een gewone spanningsregelaar volledig
wordt ingeschakeld terwijl vocht aanwezig is, kunnen de
zekeringen of de element doorslaan. Met de Power Series
kunt u echter een vochtige element droogwarmen voordat,
door het inschakelen van het volle vermogen, het element
onherstelbaar beschadigd zou worden.
Tijdens het droogwarmen van het element voert de Power
Series de spanning naar het element geleidelijk op terwijl
de afgegeven stroom bewaakt wordt. Wanneer het element
het volle uitgangsvermogen bereikt voordat de
droogwarmtijd beëindigd is, is het element droog en kan
deze in bedrijf gesteld worden. Het uitgangsvermogen zal
de richtwaarde van de temperatuurregelaar nooit
overschrijden.
Als de uitgangsstroom tijdens het opwarmen een door de
gebruiker ingesteld uitschakelmoment bereikt (zoals in
het geval van vonkboogvorming in het element), schakelt
de Power Series de uitgangsstroom uit en activeert hij een
overstroom-uitschakelfout, [HbOC]. Het bedienend
personeel moet in dat geval de opwarmtijd verlengen en
opnieuw starten of uitsluitend opnieuw starten,
afhankelijk van de verstreken opwarmtijd. Om het
droogwarmen van het element te starten, moet u het
vermogen van de spanningsreglaar inschakelen. Na elke
met succes verlopen droogwarmcyclus van het element
schakelt de Power Series automatisch over naar de door
het bedienend personeel vooraf geselecteerde regelmodus
(fashoek of nuldoorgang).

Het droogwarmen van verhitters werkt met een
overstroomuitschakelmechanisme. Het bedienend
personeel moet met de [HbOC] prompt de maximale
stroom instellen die tijdens het opwarmen van de
verhitter toegestaan is. Hierdoor wordt de maximaal
toegestane belasting tijdens het droogwarmen van de
verhitter ingesteld.
Setuppagina:
• Ga naar de setuppagina door de toetsen ±¬ twee
seconden ingedrukt te houden.
• Wanneer het display [algo] aangeeft, druk dan op Î totdat
[`set]
[Opt1] wordt weergegeven.
[`set]
Druk op ® totdat [`Off][ wordt weergegeven.
[`Hbo]
Gebruik de ÓÎ toetsen om het droogwarmen van de
verhitter in te schakelen.
• Druk op ® totdat [Min] in het onderste display
verschijnt. Met de ÓÎ toetsen kunt u de gewenste
softstarttijd in seconden instellen.
• Druk op ® totdat [`HbC] in het onderste display
verschijnt. Met de ÓÎ toetsen kunt u de gewenste
belastingsstroom tijdens het droogwarmproces in de
verhitter instellen.
Opmerking: Herhaal deze procedure voor elke zone die u wilt
configureren.
100%

Opmerking: Het droogwarmen van elementen is bedoeld voor met
magnesiumoxide gevulde nikkelchroomelementen. Een element
met nikkelchroomelementen kan een tolerantie hebben van in
totaal ±10%. Deze tolerantie kan de maximale elementstroom
tijdens normaal bedrijf verhogen. Een element van bijvoorbeeld
50A kan 55A trekken en toch een goede en droge element zijn.

Detectie elementtolerantie
Met behulp van elementtolerantiedetectie kunt u een
defecte element opsporen of een element die begint defect
te raken. Een alarmfunctie wordt geactiveerd wanneer de
belastingsstroom beneden of boven een bepaalde grens
komt.
Als u bijvoorbeeld vijf elementen hebt die elk 20A trekken
voor een totale belastingsstroom van 100A bij 100%
vermogen, kunt u de alarmfunctie voor elementtolerantie
programmeren om in te schakelen zodra de belastingsstroom bij 100% vermogen beneden 80A daalt. Dit kan
erop wijzen dat een van de elementen niet werkt (open is).
Bij de bewaking van elementen die beginnen defect te
raken of te verouderen, kunt u speciale aandacht geven
aan te veel of te weinig stroom. In het bovenstaande
voorbeeld kunt u bijvoorbeeld de alarmfunctie zo
programmeren dat deze in werking treedt wanneer de
belastingsstroom beneden 90A daalt of bij 100% vermogen
boven 110A stijgt.

5.4 ■ Besturingsmethoden en -functies

60%
Temperatuurregeling
stuursignaal

0%

Tijd

Figuur 5.4a — Droogwarmen element.
De onderstaande afbeelding laat zien dat de Power Series
automatisch en afhankelijk van de procentuele
vermogenslimiet de richtwaarden bepaalt..
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Droogwarmen van verhitters is beschikbaar op 1-fasige
(fase naar nul) en 3-fasige 6-thyristor uitvoeringen met
elke vooraf geselecteerde regelmodus. Op uw Power Series
moet tevens de optie ‘Diagnosemenu Verhitter’
geïnstalleerd zijn.
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Figuur 5.4b— Detectie elementtolerantie.
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Stroombegrenzing

Setuppagina:

De stroombegrenzing gebruikt de RMS stroom die
door de gebruiker wordt ingevoerd. Wanneer een
zone overgaat van 0,0% naar een gevraagd
vermogen dat groter is dan 0,0%, verhoogt de
software het uitgangsvermogen stapsgewijs met
0,1% per wisselstroomcyclus totdat een
stroombegrenzing gedetecteerd wordt. De software
gaat door met het stapsgewijs verhogen resp.
verlagen met 0,1% per wisselstroomcyclus,
gebaseerd op de stroombegrenzing, totdat het
doelvermogen bereikt is. Tijdens normaal bedrijf
(nadat het oorspronkelijk ingestelde doelvermogen
bereikt is) leidt een gedetecteerde
stroombegrenzing tot stapsgewijze verlaging met
0,1% vermogen per wisselstroomcyclus totdat de
stroombegrenzing niet langer actief is. De software
gaat door met het stapsgewijs verhogen resp.
verlagen met 0,1% per wisselstroomcyclus,
gebaseerd op de stroombegrenzing, totdat het
doelvermogen opnieuw bereikt wordt.

• Ga naar de setuppagina door de toetsen ±¬ twee
seconden ingedrukt te houden.
• Wanneer het display [algo] aangeeft, druk dan op Î totdat
[`set]
[Opt1] wordt weergegeven.
[`set]
Druk op ® totdat [`Off] wordt weergegeven.
[`CLi]
Gebruik de ÓÎ toetsen om de stroombegrenzing in te
schakelen.
• Druk op ® totdat [Cl`a] in het onderste display
verschijnt. Met de ÓÎ toetsen kunt u de richtwaarde
instellen voor de gewenste stroombegrenzing.
Opmerking: Herhaal deze procedure voor elke zone die u wilt
configureren.

Stroombegrenzing is beschikbaar op typen die uitgerust
zijn met elementdiagnosesoftware,
(P_ _ 1 - _ _ _ _ - _ _ _ _ ).
Stroombegrenzing is niet beschikbaar op 3-fasige 2-benige
uitvoeringen.
Stroombegrenzing blijft beschikbaar tijdens bedrijf met
fasehoekregeling.

Figuur 5.5 — Stroombegrenzing.

Instellen van inductieve belasting

Setuppagina

De stroom fasehoekregeling Belasting. Deze functie wordt
gebruikt voor de verbetering van de stroommeting bij
fasehoekaansturing over een transformator of andere
inductieve belasting.

• Ga naar de setuppagina door de toetsen ±¬ twee
seconden ingedrukt te houden.

De instelling moet uitgevoerd wordenn met een echte
RMS stroommeter bij actieve fasehoekregeling met een
gevraagd vermogen van 5 tot 50% in de bedoelde zone.
Opmerking: Wanneer men een inductieve belasting vraagt terwijl
de belasting niet langer inductief is, is de stroomuitlezing niet
accuraat. Gebruik de parameter [`Clr] in de [Indf] prompt
voor het verwijderen van de inductieve factor.

• Wanneer het display [algo] aangeeft, druk dan op Î totdat
[`set]
[Opt1] wordt weergegeven.
[`set]
Druk op ® totdat [idle] wordt weergegeven.
[Indf]
Met de ÓÎ toetsen kunt u in het bovenste display
[`req] selecteren.
• Druk op ® totdat [1CuR] in het onderste display
verschijnt. De bovenste display geeft de door het
systeem berekende stroom aan zonder de inductieve
factor. U kunt de werkelijke door een echte RMS meter
gemeten stroom uitlezen; gebruik de ÓÎ toetsen totdat
deze waarde wordt weergegeven.
• Druk op ¬ totdat [Indf] in het onderste display
verschijnt. Met de ÓÎ toetsen kunt u in het bovenste
display [`ACt] selecteren. Na vijf seconden geeft de
prompt [idle] aan als de instelling geslaagd is en
[`Err] bij een foutconditie.
• Selecteer [`Clr] om terug te keren naar gebruik
zonder inductieve belastingsfactor.
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Andere functies
Nulspanning en spanningscompensatie

Menuvergrendeling

De nulspanning wordt door de spanningsregelaar
gebruikt voor het instellen van het uitgangsvermogen
waardoor het systeemvermogen constant blijft. Deze
instelling wordt spanningscompensatie genoemd.
Aangenomen wordt dat het gevraagde vermogen op de
nulspanning aanwezig is. Als de lijnspanning op een of
andere manier van de nulspanning afwijkt, wordt het
betreffende uitgangsvermogen bijgesteld.

Diverse mogelijkheden voor menuvergrendeling stellen de
gebruiker in staat de toegang tot de parameters te
beperken. Wanneer een menu vergrendeld wordt, kunnen
de parameters uitsluitend gelezen worden (read only).
Het systeem maakt het nu onmogelijk de parameters te
wijzigen, noch met het toetsenpaneel en ook niet via
communicatieverbindingen.

De lijnspanning van het systeem is aanvankelijk
bijvoorbeeld 121V en de nulspanning wordt ingesteld op
121V. Het gevraagde vermogen wordt ingesteld op 50,0%.
Nadat het systeem een en ander geverifieerd heeft, daalt
de lijnspanning naar 110V. Gedurende de tijd dat de
lijnspanning op 110V staat, wordt het toegepaste
uitgangsvermogen ingesteld op (1212/1102) x 0,50 =
60,5% waardoor het systeemvermogen constant blijft.
De nulspanning wordt ook gebruikt voor het instellen van
de bedrijfsparameters in de software. Het is van belang
de nulspanning op de normale bedrijfsspanning van de
unit in te stellen waardoor deze optimaal nauwkeurig kan
werken.

Standaardpagina:
• Ga naar de standaardpagina door de toetsen ±¬®
twee seconden ingedrukt te houden.
• Wanneer het display [data][ aangeeft, druk dan opÎ totdat
[fcty]
[`loc] wordt weergegeven.
[fcty]
Druk op ® totdat [`Unl] wordt weergegeven.
Gebruik {gLOC} Global Lockout en kies [`LOC] ‘locked’
(vergrendeld ) als schrijfbeveiliging voor alle prompts.
Wanneer de individuele menuvergrendelingen op [`Unl]
‘unlocked’ (niet vergrendeld) staan, kunt u deze instellen
door elke parameter afzonderlijk in het Global/Menu
Lockouts menu te kiezen en deze één voor één op [`LOC]
‘locked’ of [`Unl] ‘unlocked’ in te stellen.

Ingangssignaal
Signaal selecteren
U moet de Power Series configureren voor stroom,
spanning en digitaal.
Setuppagina:

Analoog is typisch 0-5VÎ (gelijkstroom), 1-5VÎ
(gelijkstroom), 0-10VÎ (gelijkstroom), 4-20mA.
Digitaal wordt gebruikt voor de handmatige regeling van
het toetsenpaneel of van de datacommunicatie voor het
aansturen van de Power Series.

• Ga naar de setuppagina door de toetsen ±¬ twee
seconden ingedrukt te houden.

Digitale gegevens worden met het toetsenpaneel in de
displaylus ingevoerd op de [`1n1], [`1n2] of [`1n3]
prompt.

• Wanneer het display [algo] aangeeft, druk dan op Î
[`set]

Stroomgegevensinvoer wordt door de hardware beperkt
van 0 tot 20mA maar kan geschaald worden met
gebruikmaking van de {nnA_] en {nnA–] prompts. Het
vermogen is volledig uitgeschakeld bij de stroom
gespecificeerd door prompt {nnA_] +0,2mA en volledig
ingeschakeld bij de stroom gespecificeerd door prompt
{nnA–] -0,2mA.

totdat [CTr1] wordt weergegeven.
[`set]
Druk op ® totdat [`nna] wordt weergegeven.
[``In]
Gebruik de ÓÎ toetsen om stroom {`nnA], spanning
{Uolt] of [`dig] digitaal te selecteren.

Opmerking: Herhaal deze procedure voor elke zone die u wilt
configureren.
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Stroomgegevensinvoer wordt door de hardware beperkt
van 0 tot 10mA maar kan geschaald worden met
gebruikmaking van de prompts {Uol_] en {Uol–]. Het
vermogen is volledig uitgeschakeld bij de stroom
gespecificeerd door prompt {Uol_] +0,1mA en volledig
ingeschakeld bij de stroom gespecificeerd door prompt
{Uol–] - 0,1mA.

Watlow Power Series

Alarmfuncties
Een alarmfunctie luidt een bepaalde actie in, meestal met
de melding aan het bedienend personeel dat een stuurparameter een gedefinieerde reeks verlaat. Een gebruiker
kan configureren hoe en wanneer een alarmfunctie wordt
ingeschakeld en of deze zichzelf uitschakelt wanneer de
alarmconditie niet meer aanwezig is. Een beschrijving
van de alarmfuncties en foutcondities - waarom zij
worden afgegeven en hoe de daaraan verbonden
problemen kunnen worden opgelost - is te vinden op
pagina A.4 t/m A.7.
Setuppagina:
• Ga naar de setuppagina door de toetsen ±¬ twee
seconden ingedrukt te houden.

Standaardalarm
Wanneer een alarmfunctie als ‘Standaard’ geconfigureerd
wordt, worden de alarmindicatoren alleen afgegeven
wanneer de alarmfunctie actief is. Als alarmindicatoren
fungeren: het relais waarvan de status in Active Relay State
ingesteld wordt als ‘bij alarm bekrachtigd’ of ‘bij alarm niet
bekrachtigd’ en het display, met een led-indicator in het
bovenste display en de prompt die de aard van de
geactiveerde alarmmelding aangeeft. Wanneer de alarmfunctie niet langer actief is (en geen andere alarmmeldingen
actief zijn), worden de alarmindicatoren uitgeschakeld.

• Wanneer het display [algo] aangeeft, druk dan op Î totdat
[`set]
[`alr] wordt weergegeven.
[`set]

Configuratie algemeen alarm
De configuratie Global Alarm [glbl] wordt gebruikt
wanneer alle alarmfuncties in het systeem in dezelfde
modus geconfigureerd moeten worden. Wanneer
individuele alarmfuncties op verschillende configuraties
moeten worden ingesteld, moet de configuratie ‘Global
Alarm’ uitgeschakeld zijn [`OFF].

Vergrendeld alarm en ontgrendelen van
een alarmindicator
Wanneer een alarmfunctie geconfigureerd wordt als
[`Lat] ‘latched’ (vergrendeld) blijven de
alarmindicatoren actief totdat zij door de gebruiker
gedeactiveerd worden. De karakteristieke prompt voor
een vergrendeld alarm in de displaylus op het display is
[`Lat] en de gebruiker kan naar [UnLA], overschakelen
om de alarmindicatoren uit te schakelen wanneer het
alarm op nul gesteld wordt. Wanneer de alarmindicatoren
eenmaal uitgeschakeld zijn, hoeft het bedienend personeel
een alarm niet opnieuw als vergrendeld te configureren.

Stilschakelen alarmfuncties

Alarm vergrendeld en stilgeschakeld

Wanneer een alarm als [`sIl] ‘Silenced’ (stilgeschakeld)
geconfigureerd is, reageert het relais niet op het actieve
alarm hoewel de displayindicatoren nog steeds zichtbaar
zijn. Wanneer de alarmfunctie niet langer actief is (en
geen andere alarmmeldingen actief zijn), worden de
alarmindicatoren op het display uitgeschakeld.

Wanneer een alarmfunctie geconfigureerd wordt als
[lasI] ‘latched and silenced’ (vergrendeld en
stilgeschakeld) blijven de alarmindicatoren actief totdat
zij door de gebruiker gedeactiveerd worden. De
alarmdisplays moeten uitgeschakeld worden zodra het
alarm op nul gesteld is. Zie ‘Ontgrendelen van een
alarmindicator’ hiervoor.

Actieve relaisstatus
Met het oog op optimale flexibiliteit kan de Power Series
spanningsregelaar alarmmeldingen genereren vanuit de
bekrachtigde en niet-bekrachtigde status van het relais.
De betrouwbaarste methode van alarmgenering is die
waarbij de alarmfunctie vanuit de niet-bekrachtigde
status van het relais wordt geactiveerd zodat de
alarmfunctie ook bij stroomstoringen en andere defecten
in werking wordt gesteld.
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Datacommunicatie
regelaar. Zie Hoofddstuk Zes, Parameters voor de Modbus
registers. Deze registers bevatten de waarden van de
Een Power Series spanningsregelaar kan ook
parameters die bepalen hoe de spanningsregelaar
geprogrammeerd en bewaakt worden door het toestel door functioneert en de waarden die de actuele ingangs- en
middel van een seriële verbinding aan te sluiten op een PC uitgangswaarden van het systeem weergeven.
of PLC (programmable logic controller). Deze
Parameters die op de datacommunicatie betrekking
communicatie-optie is beschikbaar door de betreffende
hebben, zijn zichtbaar in het Datacommunicatie Menu
Power Series uit te breiden met een EIA/TIA 232/485
(setuppagina). Stem de baudsnelheid [baud] af op die van
(P_ _ _ - _ _ _ _ - 1 _ _ _) datacommunicatiekaart.
de PC en kies een adres [Addr] (1 t/m 247, standaard is
Voor het met een PC bekijken of wijzigen van de
1).
instellingen van de spanningsregelaar moet u software
installeren die het Modbus™ RTU protocol gebruikt voor
het lezen of schrijven naar registers in de spannings-

Overzicht
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Retransmissie
Retransmissie van uitgaande
belastingsstroom of belastingsvermogen

De uitgaande stroom is door de hardware beperkt van 0
tot 20mA maar kan aangepast worden met gebruikmaking
van de {rt|C_] en {rt|C–] prompts.

Door middel van de functie Retransmissie kan een uitgang
een analoog signaal doorsturen dat gebruikt kan worden
als ingangsvariabele voor een ander apparaat zoals een
grafische recorder die de systeemprestaties over een
bepaalde periode kan vastleggen.

De uitgaande spanning is door de hardware beperkt van 0
tot 10V maar kan aangepast worden met gebruikmaking
van de {rt|U_] en {rt|U–] prompts.

Als u de retransmissiefunctie wilt gebruiken, moet de
Power Series kunnen beschikken over elementdiagnosesoftware en een universele retransmissiekaart
(P_ _ 1 - _ _ _ _ - _ 1 _ _).
Setuppagina:
• Ga naar de setuppagina door de toetsen ±¬ twee
seconden ingedrukt te houden.
Power Series

• Wanneer het display [algo] aangeeft, druk dan op Î totdat
[`set]
[retr] wordt weergegeven.
[`set]
Druk op ®:
Selecteer [`Cfg] om het type uitgangssignaal te
bepalen dat doorgezonden moet worden, [`nna] mA of
[UOlt] V.
Selecteer [type] voor de bepaling van het type
informatie dat doorgezonden wordt.
[nOne] retransmissie is niet actief.
[`CUr] stuurt de belastingsstroom van een
geselecteerde [phas] fase, of [2one] zone als het
een meerzone-unit betreft.
[`HUa] stuurt de belastingsstroom door van de
geselecteerde zone [2one], bij alle uitvoeringen.
Selecteer [phas] fase of [2one] zone om de fase/zone te
kiezen die het retransmissiesignaal vertegenwoordigt.
Een 3-fasige unit kan uitsluitend enkelzonig zijn.
Voor het aanpassen van het retransmissie-uitgangssignaal
stelt u de lage belastingsstroom of kVA in op retransmissie
via [Cur_] of [HUa_] en de hoge belastingsstroom of kVA
via [Cur–] of [HUa–]. Wanneer u bijvoorbeeld wilt dat 20mA een stroom vertegenwoordigt van 50A tot 250A, dan
stelt u [Cur_] in op 50 en [Cur–] op 250. Omdat de
belastingsstroom varieert tussen 50A en 250A, varieert het
uitgaande retransmissiesignaal tussen 4mA en 20mA.
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Figuur 5.9a — Retransmissie van een externe richtwaarde.

Element

Recorder

CT

Retransmissie
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Power Series

Figuur 5.9b — Voorbeeld van circuit 5.9
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Snelle setup
Eenfasige regeling
Zet spanning op de lijn en op de voeding van de
elektronica. De displays geven [`___] aan.
[load]

Driefasige regeling
Zet spanning op de lijn en op de voeding van de
elektronica. De displays geven [`___] aan.
[load]
•

Ga naar de setuppagina door de toetsen ±¬ twee
seconden ingedrukt te houden.

•

Als het display [algo] aangeeft, druk dan op ® tot
[`set]
[`Off] zichtbaar wordt.
[algo]

•

Ga naar de setuppagina door de toetsen ±¬ twee
seconden ingedrukt te houden.

•

Als het display [algo] aangeeft, druk dan op ® tot
[`set]

•

Doorloop nu de lijst van keuzemogelijkheden met
gebruikmaking van de ÓÎ toetsen.

[`Off] zichtbaar wordt.
[algo]

•

Kies een van de mogelijkheden:
[cont] Gelijkstroomcontactgever
[`Off] Niet in gebruik
[`Ftb] Vaste tijdas, nuldoorgang
[Urtb] Variabele tijdas, nuldoorgang
[PH2t] Fasehoek

•

Doorloop nu de lijst van keuzemogelijkheden met
gebruikmaking van de ÓÎ toetsen.

•

Kies een van de mogelijkheden:*
[cont] Gelijkstroomcontactgever
[`Off] Niet in gebruik
[`Ftb] Vaste tijdas, nuldoorgang
[Urtb] Variabele tijdas, nuldoorgang
[PH2t] Fasehoek

• Bij [algo] op Î drukken tot [Ctr1] verschijnt.
[`set]
[`set]
• **Druk op ® totdat [nna_] (standaard) wordt
[Ctr1] weergegeven.

• Selecteer het type ingangssignaal met gebruikmaking
van de ÓÎ toetsen: [`Off] uit, [`nna] stroom,
[Uolt] spanning of [`dig] toetsenbord of
datacommunicatie.
• Druk op ® totdat [`nna] of [Uol_] wordt
weergegeven.
[``In]
[Ctr1]
Stel met de ÓÎ toetsen de ondergrens van de
invoerschaal in op de gewenste invoerwaarde.
• **Druk op ® totdat [nna–] of [Uol–] wordt
weergegeven.
[Ctr1]
[Ctr1]
• Stel met de ÓÎ toetsen de bovengrens van de
invoerschaal in op de gewenste invoerwaarde.
• **Druk op ® totdat [IdlE] wordt weergegeven.
[lr|
n U]
• Selecteer met de ÓÎ toetsen [`req] waardoor de
Power Series de nulspanning instelt. De netspanningscompensatie, het onderspanningsalarm en een aantal
interne bedrijfsparameters zijn hierop gebaseerd.
*Opmerking: Voor alle zones dient één type algoritme voor
vermogensregeling te worden geselecteerd
**Opmerking: Herhaal in meerzoneconfiguraties deze procedure
voor elke zone afzonderlijk.
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• Bij [algo] op Î drukken tot [Ctr1] verschijnt.
[`set]
[`set]
• **Druk op ® totdat [`nna] (default) wordt weergegeven.
[``In]
• Selecteer het type ingangssignaal met gebruikmaking
van de ÓÎ toetsen: [`Off] uit, [`nna] stroom,
[Uolt] spanning of [`dig] toetsenbord of
datacommunicatie.
• Druk op ® totdat [nna_] of [Uol_] wordt
weergegeven.
[Ctr1]
[Ctr1]
• Stel met de ÓÎ toetsen de ondergrens van de
invoerschaal in op de gewenste invoerwaarde.
• Druk op ® totdat [nna–] of [Uol–] wordt
weergegeven.
[Ctr1]
[Ctr1]
• Stel met de ÓÎ toetsen de bovengrens van de
invoerschaal in op de gewenste invoerwaarde.
• Druk op ® totdat [none] wordt weergegeven.
[type]
• Selecteer het type voeding voor zone 1 (de keus is afhankelijk van de technische opbouw van het systeem).
[2l`d] Driefasige tweebenige deltaschakeling
[2lod] Driefasige tweebenige open deltaschakeling
[2luy] Driefasige tweebenige ongeaarde
sterschakeling
[none] Niet geconfigureerd
[3lid] Driefasige driebenige op zes thyristors
gebaseerde binnendeltaschakeling
[3l`d] Driefasige tweebenige op zes thyristors
gebaseerde deltaschakeling
[3lgy] Driefasige driebenige op zes thyristors
gebaseerde geaarde sterschakeling
• Druk op ¬ totdat [IdlE] wordt weergegeven.
[lr|
n U]
• Selecteer met de ÓÎ toetsen [`req] waardoor de
Power Series de nulspanning instelt. De netspanningscompensatie, het onderspanningsalarm en een aantal
interne bedrijfsparameters zijn hierop gebaseerd.
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Hoofdstuk 6 Parameters

Displaylus
Het niet-actieve display toont een van de volgende datasets, afhankelijk van de instelling van de spanningsregelaar. De
eerste prompt verschijnt in het bovenste display, de tweede in het onderste display.
Display

Parameter

Bereik
(Modbus-waarde)

Standaard

Modbus-adres
Uitlezen/
schrijven

Condities voor opgevraagde
parameters

180 r/w
181 tot 190 r

Actief: Elk actief ongemaskeerd alarm.
Om een vergrendeld alarm op nul te
stellen kan men het commando [Unla]
‘Unlatched’ (Niet-vergrendeld) (4)
wegschrijven naar afzonderlijke Modbusregisters.

Systeeminformatie
[```] Actieve alarmfuncties [````] Niet-actief (0)
[alfabetisch] (mits aanwezig)
[`alr] Actief (1)
Displays geven
[`lat] Vergrendeld actief
alarmcondities aan.
(2)
[`lat] Vergrendeld nietactief (3)
[Unla] Niet-vergrendeld
(4)

niet van
toepassing

[```]

Displaylusfouten
[alpha)
(mits aanwezig)
Displays presenteren
foutcondities.

[````] Niet-actief (0)
[`err] Actief (1)

niet van
toepassing

195 r

Actief: Elke actieve fout.
Zie bijlage, pagina A.4-7.

[LoAd] Activiteit belasting
indicator
Toont [``-`] als belasting
onder spanning.

[``-`] of [``_`]
per display
v

[`___]

199 r

Actief: Altijd.
(In 1-fasig enkelzonig werkt alleen de
middelste led; in 1-fasig 2-zonig of 3-fasig
2-benig zijn alleen de buitenste leds in
bedrijf; in 3-fasig 3-benig en bij indeling
in zones beschikt elke zone over een
afzonderlijke led.)

[frEq] Lijnfrequentie (Hz)
Geeft de wisselstroomlijn
weer.

[``47] tot [``63] (Hz.)

niet van
toepassing

198 r

Actief: Altijd.
Verschijnt in displayprogrammalus.

[``)0] tot [1)00] V (0 tot
1000)
[``)0] tot [2)00] mA (0
tot 20000)
[``)0] tot [10)0] % (0 tot
1000)
stappen 0,1

[``)0]

150 r [mA]
151 r [V]
5102 Uitlezen/
schrijven [dig]

Actief: Altijd.
Verschijnt in displayprogrammalus.

Opmerking: Een vergrendeld alarm moet
‘Latched Inactive’ (Vergrendeld niet-actief)
(3) zijn voordat het ontgrendeld kan worden.

Enkelzonig / 1-fasig
[``In] Analoog (mA of V) of
numeriek (%)
ingangssignaal
Toont mA/V analoog
ingangssignaal; selecteert
numeriek % vermogen.
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Display

Parameter

Bereik
(Modbus-waarde)

Standaard

[`Out] Uitgangsvermogen
(%)
Toont actueel
uitgangsvermogen.

[``)0] tot [10)0] % (0 tot
1000)

[``)0]

[`Hbt] Droogwarmtijd
element
Toont resterende tijd bij
droogwarmen element.

[9999] tot [```0] minuten niet van
(9999 tot 0)
toepassing

Modbus-adres
Uitlezen/
schrijven

Condities voor opgevraagde
parameters

159 r

Actief: Altijd.
Verschijnt in displayprogrammalus.

157 r [1]

Actief als optie voor elementdiagnose
geïnstalleerd is en droogwarmen element
in de zone in bedrijf is.

[`UoL] Lijnpotentiaal (V)
[```0] tot [9999] V (0 tot
rms
9999)
Toont gemeten lijnspanning.

niet van
toepassing

162 r

Actief: Altijd.
Verschijnt in displayprogrammalus.

[`Cur] Belastingsstroom
(Ampère) rms
Toont gemeten
belastingsstroom.
Piekstroom geconverteerd
naar rms en vervolgens
vermenigvuldigd met het %
vermogen = gemiddelde rms
stroom gemeten door de
interne CT.

[```0] tot [9999] A (0 tot
9999)

niet van
toepassing

164 r

Actief als optie voor elementdiagnose
geïnstalleerd is.

[`HUa] Belastingsvermogen
(kVA)
Toont (geraamd) berekend
belastingsvermogen.

[```0] tot [9999] kVA (0
tot 9999)

niet van
toepassing

156 r

Actief als optie voor elementdiagnose
geïnstalleerd is.

[```1] tot [```2]

1

niet van
toepassing

Actief bij meerzonige configuratie.

[In`1], [In`2]
[``)0] tot [1)00] V (0 tot
1000)
Analoog (mA of V) of
numeriek (%) ingangssignaal [``)0] tot [2)00] mA (0
tot 2000)
Toont mA/V analoog
ingangssignaal; selecteert
[``)0] tot [10)0] % (0 tot
1000)
numeriek % vermogen.
0.1 stappen

[``)0]

mA V
150 160
151 161
r
r

[Out1], [Out2]
Uitgangsvermogen (%)
Toont actueel
uitgangsvermogen.

[``)0] tot [10)0] % (0 tot
1000)

[``)0]

159
169

r[1] Actief bij meerzonige configuratie.
r[2]

[Hbt1], [Hbt2]
Droogwarmtijd element
Toont verstreken tijd bij
droogwarmen element.

[9999] tot [```0] minuten niet van
(9999 tot 0)
toepassing

157
167

r[1] Actief als optie voor elementdiagnose
r[2] geïnstalleerd is en droogwarmen element

[Uol1], [Uol2]
Lijnpotentiaal (V) rms
Uitlezen gemeten
lijnspanning.

[```0] tot [9999] [V] (0 tot niet van
9999)
toepassing

2-zonig1-fasig

[```1], [```2] [2one]
Selectie displayzone
Selecteert zone 1 of 2 voor
display.

6.2 ■ Parameters

dig
Actief bij meerzonige configuratie.
5102 [1]
5202 [2]
r/w

in de zone in bedrijf is.

152 r [1]
172 r [2]

Actief bij meerzonige configuratie.
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Display

Parameter

Bereik
(Modbus-waarde)

Standaard

Modbus-adres
Uitlezen/
schrijven

Condities voor opgevraagde
parameters

[Cur1], [Cur2]
[``00] tot [9999] [A] (0 tot niet van
9999)
Belastingsstroom
toepassing
(Ampère) rms
Uitlezen gemeten lijnstroom.

154 r [1]
174 r [2]

Actief bij meerzonige configuratie en als
optie voor elementdiagnose geïnstalleerd
is.

[HUa1], [HUa2]
[```0] tot [9999] [kVA] (0 niet van
tot 9999)
Belastingsvermogen (kVA)
toepassing
Uitlezen berekend (geraamd)
belastingsvermogen.

156 r [1]
166 r [2]

Actief bij meerzonige configuratie en als
optie voor elementdiagnose geïnstalleerd
is.

niet van
toepassing

Actief bij meerzonige configuratie.

[In`1], [In`2], [In`3
[``)0] tot [1)00] [V] (0 tot [``)0]
1000)
Analoog (mA of V) of
numeriek (%) ingangssignaal [``)0] tot [2)00] [mA] (0
tot 2000)
Toont mA/V analoog
ingangssignaal; selecteert
[``)0] tot [10)0] [%] (0 tot
1000)
numeriek % vermogen.
0,1 stappen

mA, r[1][2][3]
150,160,170
V, r[1][2][3]
151,161,171
dig, r/w
[1][2][3]
5102, 5202,
5302

Actief bij meerzonige configuratie.

[Out1], [Out2], [Out3]
Uitgangsvermogen(%)
Toont actueel
uitgangsvermogen.

[``)0] tot [10)0] [%] (0 tot [``)0]
1000)

159 r [1]
169 r [2]
179 r [3]

Actief bij meerzonige configuratie.

[Hbt1], [Hbt2], [Hbt3]
Droogwarmtijd element
Toont resterende tijd bij
droogwarmen element.

[9999] tot [```0]
[minuten] (9999 tot 0)

niet van
toepassing

157 r [1]
167 r [2]
177 r [3]

Actief als optie voor elementdiagnose
geïnstalleerd is en droogwarmen element
in de zone in bedrijf is.

[Uol1], [Uol2], [Uol3]
Lijnpotentiaal (V) rms
Uitlezen gemeten
lijnspanning.

[```0] tot [9999] [V]
(0 tot 9999)

niet van
toepassing

152 r [1]
162 r [2]
172 r [3]

Actief bij meerzonige configuratie.

niet van
toepassing

154 r [1]
164 r [2]
174 r [3]

Actief bij meerzonige configuratie en als
optie voor elementdiagnose geïnstalleerd
is.

3-zonig 1-fasig

[```1], [```2] [```3]

[```1] tot [```3]

1

[2one] Selectie displayzone
Selecteert zone 1, 2 of 3 voor
display.

[Cur1], [Cur2], [Cur3]
[``00] tot [9999] A
(0 tot 9999)
Belastingsstroom
(Ampère) rms
Uitlezen gemeten lijnstroom.

OPMERKINGEN:
Wat u op elke pagina en in elk menu ziet, zijn standaard ingestelde waarden, afhankelijk van de opties en instellingen in uw spanningsregelaar.
De actuele bedrijfsparameters kunnen op elk moment gewijzigd worden met gebruikmaking van een toetsenpaneel of seriële ingang.
De indicator voor invoersignaalmethode verandert afhankelijk van de gekozen ingangssignaalmethode- de procedure, stroom of spanning. Voor meer
informatie over de invloed van parameterinstellingen op de werking van de spanningsregelaar, zie Hoofdstuk Vijf, Besturingsmethoden en -functies.

Watlow Power Series

Parameters ■ 6.3

Display

Parameter

[HUa1], [HUa2], [HUa3]
Belastingsvermogen (kVA)
Uitlezen berekend
(geraamd)
belastingsvermogen.

Bereik
(Modbus-waarde)

[```0] tot [9999] kVA (0
tot 9999)

Standaard

niet van
toepassing

Modbus-adres
Uitlezen/
schrijven

156 r [1]
166 r [2]
176 r [3]

Condities voor opgevraagde
parameters

Actief bij meerzonige configuratie en als
optie voor elementdiagnose geïnstalleerd
is.

Multifase
[``In] Analoog (mA of V) of
numeriek (%)
ingangssignaal
Toont mA/V analoog
ingangssignaal; selecteert
numeriek % vermogen.

[``)0] tot [1)00] V (0 tot [``)0]
1000)
[``)0] tot [2)00] m] (0 tot
2000)
[``)0] tot [10)0] % (0 tot
1000)
0,1 stappen

151

r [V] Actief: Altijd.

150

r[mA]

[`Out] Uitgangsvermogen
(%)
Toont actueel
uitgangsvermogen.

[``)0] tot [10)0] [%]
(0 tot 1000)

159

[```1], [```2], [```3]

[```1] tot [```3]

[Phas] Faseselectie 1 t/m 3
tonen
Selecteren fase voor display.

[``)0]

Verschijnt in displayprogrammalus.

5102 r/w
[dig]

r

niet van
toepassing

Actief: Altijd.
Verschijnt in displayprogrammalus.

Actief bij meerfasige configuratie.

[Uol1], [Uol2], [Uol3]
Lijnpotentiaal (V) rms
Uitlezen gemeten
lijnspanning.

[``00] tot [9999] V
(0 tot 9999)

niet van
toepassing

152 r [1]
162 r [2]
172 r [3]

Actief bij meerfasige configuratie.

[Cur1], [Cur2], [Cur3]
Belastingsstroom
(Ampère) rms
Uitlezen gemeten
belastingsstroom.

[``00] tot [9999] A
(0 tot 9999)

niet van
toepassing

154 r [1]
164 r [2]
174 r [3]

Actief bij meerzonige configuratie en als
optie voor elementdiagnose geïnstalleerd
is.

Opmerking: Bij 3-fasige 2-benige systemen is [Cur2] de weergegeven stroom; deze is het gemiddelde van fase 1 en fase 3 ( [Cur1] en [Cur3] ).
[`HUA] Belastingsvermogen
(kVA)
Uitlezen berekend
(geraamd)
belastingsvermogen.

6.4 ■ Parameters

[```0] tot [9999] [kVA] (0 niet van
tot 9999)
toepassing

156 r

Actief bij meerzonige configuratie en als
optie voor elementdiagnose geïnstalleerd
is.

Watlow Power Series

Setuppagina
Om naar de setuppagina te gaan, drukt u de ‘home’ en linker toets (± ¬) gelijktijdig in wanneer u in de displaylus bent.
De volgende menu’s in de standaardpagina kunnen alle gekozen worden door het indrukken van de toetsen voor
verhogen/verlagen (Ó Î). Met elke druk op deze toetsen gaat u een stap verder/terug door deze opties van het
hoofdmenu.
Gebruik de links/rechts pijltoetsen (¬ ®) om een parameter in een menu te selecteren. De parameter verschijnt in het
onderste display.
Gebruik de toetsen voor verhogen/verlagen (Ó Î) om de waarde voor elke parameter te selecteren (alfabetisch of
numeriek). De waarde verschijnt in het bovenste display.
Met een druk op de hometoets (±) in dit menu gaat u terug naar de displaylus.
De setuppagina bevat tien menu’s:
Display

Parameter

[`Set] Setuppagina
Selecteren
Ga naar een setupmenu.

[algo]

Bereik
(Modbus-waarde)

[algo]
Besturingsalgoritme
[Ctr1] Regelzone 1
[Opt1] *Opties zone 1
[Ctr2] Regelzone 2
[Opt2] *Opties zone 2
[Ctr3] Regelzone 3
[Opt3] *Opties zone 3
[`ALr] Configureren
alarmfuncties
[COM] *Configuraties
datacommunicatie
[rEtr] *Configureren
retransmissie

Standaard

Condities voor opgevraagde
parameters

Modbus-adres
Uitlezen/
schrijven

[algo]

*Opmerking: Deze menu's zijn afhankelijk
van de hardwareopties die u op uw
spanningsregelaar geïnstalleerd hebt. Zie de
afzonderlijke menu's voor de opties die voor
elke van deze menu's afzonderlijk
geïnstalleerd moeten worden.

Setup besturingsalogoritme

[`Set]
Setuppagina
Dit menu wordt gebruikt voor de bepaling van het besturingsalgoritme voor het systeem.
Opmerking: Door wijziging van het algoritme wordt het systeem opnieuw gestart.
[ALgo] Selecteren algoritme
vermogensregeling
Selecteert algoritme
vermogensregeling.

[`FTB] Vaste tijdas (Sec)
Bepaalt de vaste tijdas in
seconden voor de
geselecteerde zone.

[cont] Gelijkstroomcontactgever (0)
[`Off] Niet in gebruik (1)
[`Ftb] Vaste tijdas,
nuldoorgang (2)
[Urtb] Variabele tijdas,
nuldoorgang (3)
[PH2t] Fasehoek (4)

[`Off] niet in
gebruik (1)

[1SEC] 1 seconde (0)
[4SEC] 4 seconden (1)

[1SEC]
1 seconde (0)

55

r/w

Actief: Altijd.
[cont] is niet beschikbaar bij Invoeren
van digitale gegevens in de
spanningsregelaar.
[PH2t] fasehoek is niet beschikbaar bij
3-fasige 2-benige spanningsregelaars.
Opmerking: Door wijziging van deze
parameter wordt het systeem opnieuw
gestart.

56

r/w

Actief als [algo] wordt ingesteld op
[`ftb].

Opmerking: Voor meer informatie over de invloed van parameterinstellingen op de werking van de spanningsregelaar, zie Hoofdstuk 5,
Besturingmethoden en -functies.

Watlow Power Series

Parameters ■ 6.5

Display

Parameter

[``UC] Lijnspanningscompensatie
Stelt automatisch de
belastingsfactor van het
uitgangsvermogen in ter
compensatie van
lijnspanningsfluctuaties.

Bereik
(Modbus-waarde)

[``ON] aan (0)
[`Off] uit (1)

Standaard

led aan (0)

Modbus-adres
Uitlezen/
schrijven

80

r/w

Condities voor opgevraagde
parameters

Actief: Altijd.

[Ctr1] [Ctr2] [Ctr3] Setup van menu’s voor regelzone’s 1, 2 en 3
[`Set]

[`Set]

[`Set]

Setuppagina

Dit menu wordt gebruikt voor de bepaling van de besturing van de gekozen zone.
Zone 1 wordt gebruikt als de ingangs/uitgangsconfiguratie 1-fasig enkelzonig of 3-fasig is. .
Zone 1 en 2 worden gebruikt als de ingangs/uitgangsconfiguratie 1-fasig 2-zonig is.
Alle zones worden gebruikt als de ingangs/uitgangsconfiguratie 1-fasig 3-zonig is.
[``In] Selecteren
ingangssignaalmethode (dig, mA,
Volt)
Selecteert de
ingangssignaalmethode voor
de gekozen zone.

[`OFF] uit (0)
[`nna] stroom (1)
[Uolt] spanning (2)
[`dig] toetsenbord of
datacommunicatie (3)

[dFlt] Standaard numeriek
ingangssignaal (%)
Selecteert het
inschakelmoment voor de
gekozen zone.

[`nna] stroom
(1)

5101 r/w [1]
5201 r/w [2]
5301 r/w [3]

Actief: Altijd.
[`dig] Is niet beschikbaar als [Set`]
® [algo] in de setuppagina ingesteld
wordt op [cont].

[``)0] 0 procent tot [10)0] [``)0] (0)
100 procent
(0 tot 1000)

5103 r/w [1]
5203 r/w [2]
5303 r/w [3]

Actief wanneer ingangssignaalmethode
wordt bepaald op [`dIG].

[nna_] Bepaal de analoge
ingang zwakstroom
(mA)
Stelt stroomwaarde in die
correspondeert met 0%
vermogen als ingang

[`)00] tot [nna–] [-5mA] (0 [`)00] (0)
tot bovenste grenswaarde
[-5mA])

5011 r/w [1]
5021 r/w [2]
5031 r/w [3]

Actief als [``In] wordt bepaald op [`nna]
stroom.

[nna–] Bepaal de analoge
ingang sterkstroom
(mA)
Stelt stroomwaarde in die
correspondeert met 100%
vermogen als ingang

[nna_] [+ 5mA] tot [9(99] [2)00] (2000) 5012 r/w [1]
(onderste grenswaarde
5022 r/w [2]
[+5mA] tot 9999)
5032 r/w [3]

Actief als [``In] wordt bepaald op [`nna]
stroom.

[Uol_] Bepaal de analoge
[`)00] tot [Uol–] [- 2.5V]
ingang laagspanning (0 tot bovenste
(V)
grenswaarde [-2.5V])
Bepaalt de spanningswaarde
die correspondeert met 0%
vermogen als ingang

[`)00] (0)

5013 r/w [1]
5023 r/w [2]
5033 r/w [3]

Actief als [``In] wordt bepaald op [Uolt]
spanning.

[Uol–] Bepaal de analoge
[Uol_] [+ 2.5V] tot [9(99]
ingang hoogspanning (onderste grenswaarde
(V)
[+2.5V] tot 9999)
Bepaalt de spanningswaarde
die correspondeert met 100%
vermogen als ingang

[1)00] (1000)

5014 r/w [1]
5024 r/w [2]
5034 r/w [3]

Actief als [``In] wordt bepaald op [Uolt]
spanning.

6.6 ■ Parameters
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Display

Parameter

[lrn|a] Verzoek leren
ingangssignaal
(Hoog, Laag)
Stelt software in staat de
boven- en onderste
grenswaarde van het analoge
ingangssignaal te leren.

Bereik
(Modbus-waarde)

Modbus-adres
Uitlezen/
schrijven

Condities voor opgevraagde
parameters

[idle]
onbelast (0)

5019 r/w [1]
5029 r/w [2]
5039 r/w [3]

Actief als [``In] wordt bepaald op [`nna]
stroom of [Uolt] spanning.
Ga naar [lrn|a], stel het analoge ingangssignaal in op de onderste grenswaarde en
stel de spanningsregelaar in op de [``lO]
onderste grenswaarde. Wacht vijf
seconden op automatische invoer van
<low data> voor spanningsregelaar. Het
display springt terug op [idle] wanneer
gereed.
Ga naar [lrn|a], stel de analoge ingang op
de bovenste grenswaarde in and stel de
spanningsregelaar in op [``HI] bovenste
grenswaarde. Wacht vijf seconden op
automatische invoer van <high data>
voor spanningsregelaar. Het display
springt terug op [idle] (onbelast)
wanneer gereed.

Minimum tot maximum
[bl`U] Nulspanning
Uitlezen/instellen
lijnspanning
Toont de waarde voor
(minimum tot maximum
nulspanning en biedt de
lijnspanning)
mogelijkheid voor handmatige
instelling van deze waarde.

Nominale
lijnspanning

5594 r/w [1]
5595 r/w [2]
5596 r/w [3]

Actief: Altijd.

[lrn|U] Verzoek leren
[`err] ongeldig
nulspanning
ingangssignaal (-1)
Biedt software de
[idle] onbelast (0)
mogelijkheid de nulspanning [`req] Verzoek leren (1)
te leren van de lijn die
aangesloten is op de gekozen
zone.

[idle]
onbelast (0)

5591 r/w [1]
5592 r/w [2]
5593 r/w [3]

Actief: Altijd.
Ga naar [lrn|U], en stel de spanningsregelaar in op [`req]. Wacht vijf
seconden op automatische invoer van
<low data>voor spanningsregelaar. Het
display springt terug op [idle]
(onbelast) wanneer gereed.

58 r/w

Actief als de spanningsregelaar een
3-fasig systeem met slechts één zone is.

[type]

Selecteren type
belasting
(Uitsluitend
regelzone 1,
uitsluitend 3-fasig.)
Selecteert type belasting
voor zone 1.

[`err] ongeldig
ingangssignaal (-1)
[idle] onbelast (0)
[``lO] Verzoek aanleren
onderste grenswaarde (1)
[``HI] Verzoek aanleren
bovenste grenswaarde (2)

Standaard

[2l`d] 3-fasige 2-benige
[none]
deltaschakeling (0)
niet
geconfigureerd
[2lod] 3-fasige 2-benige
open deltaschakeling (1)
(3)
[2luy] 3-fasige 2-benige
ongeaarde sterschakeling
(2)
[none] niet geconfigureerd
(3)
[3lid] 3-fasige 3-benige op
zes thyristors gebaseerde
binnendeltaschakeling (4)
[3l`d] 3-fasige 2-benige op
zes thyristors gebaseerde
deltaschakeling of
ongeaarde sterschakeling
(5)
[3lgy] 3-fasige 3-benige op
zes thyristors gebaseerde
geaarde sterschakeling (7)

Opmerking: De beschikbare parameters zijn
afhankelijk van de ingangs/ uitgangsconfiguratie van de spanningsregelaar. Het
systeem werkt niet tenzij deze prompt wordt
ingesteld op iets anders dan [none] (geen).
Opmerking: Door wijziging van deze
parameter wordt het systeem opnieuw
gestart.

Opmerking: Voor meer informatie over de invloed van parameterinstellingen op de werking van de spanningsregelaar, zie Hoofdstuk 5,
Besturingsmethoden en -functies.
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Display

Parameter

Bereik
(Modbus-waarde)

Standaard

Modbus-adres
Uitlezen/
schrijven

Condities voor opgevraagde
parameters

[rATE] Maximale
[``)1] tot [10)0] 0.0 tot
[`1)0] (100)
veranderingssnelheid
100.0% [.1% stappen] (1 tot
(%/100msec)
1000)
Bepaal de maximumsnelheid
van de vermogensverandering van het
vermogensniveau voor de
geselecteerde zone wanneer
ingangssignaal verandert.

5104 r/w [1]
5204 r/w [2]
5304 r/w [3]

Actief tenzij de ingangs/uitgangsconfiguratie 3-fasig 2-benig is.
Actief als [algo] wordt ingesteld op
[Ph2t].

[Soft] Softstarttijd (Sec)
[``)0] tot [12)0] 0.0 tot
Selecteert de tijd in seconden 120 seconden (.1 seconde
stappen) (0 tot 1200)
voor het vermogensniveau
van de gekozen zone om van
0% over te gaan in 100%
wanneer het vermogen wordt
ingeschakeld.

5105 r/w [1]
5205 r/w [2]
5305 r/w [3]

Actief tenzij de ingangs/uitgangsconfiguratie 3-fasig 2-benig is.
Actief als [algo] wordt ingesteld op
[Ph2t].

[``$0] (40)

[OPt1]
[OPt2]
[OPt3]
Instellingsopties voor de menu’s van de zones 1, 2 en 3
[`Set]
[`Set]
[`Set]
Setuppagina
Dit menu wordt gebruikt voor het instellen van de opties voor de gekozen zone. Deze serie menu’s is uitsluitend
beschikbaar wanneer de elementdiagnose geïnstalleerd is.
Zone 1 wordt gebruikt als de ingangs/uitgangsconfiguratie 1-fasig, enkelzonig of 3-fasig is.
Zone 1 en 2 worden gebruikt als de ingangs/uitgangsconfiguratie 1-fasig 2-zonig is.
Alle zones worden gebruikt als de ingangs/uitgangsconfiguratie 1-fasig 3-zonig is.
[`Hbo] Selecteren
droogwarmen
element (aan/uit)
Selecteert optie
droogwarmen element voor
gekozen zone.

[`OFF] uit (0)
[``On] geselecteerd (1)

[`OFF] uit (0)

5110 r/w [1]
5210 r/w [2]
5310 r/w [3]

Actief als optie voor elementdiagnose
geïnstalleerd is.
Actief tenzij de spanningsregelaar een
3-fasige 2-benige configuratie is.

[Min] Selecteren tijdsduur
droogwarmen
element
Selecteert de droogwarmtijd
in minuten van de element
voor de gekozen zone.

1440 minuten
[```0] tot [9999] 0 tot
9999 minuten [stappen van (1440)
1 minuut] (0 tot 9999)

5111 r/w [1]
5211 r/w [2]
5311 r/w [3]

Actief als optie voor elementdiagnose
geïnstalleerd is.
Actief tenzij de spanningsregelaar een
3-fasige 2-benige configuratie is.
Actief als [`Hbo] wordt bepaald op
[``On].

[`HbC] Droogwarmen
[```0] tot [`Cur] 0 tot
element,
belastingsstroom amp.
uitschakeling bij
[stappen van 1A; het
overstroom
maximum wordt bepaald
Bepaalt de maximale
door evaluatie van de
elementstroom tijdens
belasting] (0 tot ampères
droogwarmen element.
belastingsstroom)
Uitgangsvermogen wordt bij
deze waarde uitgeschakeld.

10.0%
belastingsstroom

5116 r/w [1]
5216 r/w [2]
5316 r/w [3]

Actief als optie voor elementdiagnose
geïnstalleerd is.
Actief tenzij de spanningsregelaar een
3-fasige 2-benige configuratie is.
Actief als [`Hbo] wordt bepaald op [``On].

[`CLi] Selecteren
stroombegrenzing
(aan/uit)
Selecteert de
stroombegrenzingsmethode
voor de geselecteerde zone.
Uitsluitend gebruikt in
fasehoekregeling.

[`OFF] uit (0)

5112 r/w [1]
5212 r/w [2]
5312 r/w [3]

Actief als optie voor elementdiagnose
geïnstalleerd is.
Actief tenzij de spanningsregelaar een
3-fasige 2-benige configuratie is.
Actief als [algo] wordt ingesteld op
[Ph2t].

6.8 ■ Parameters

[`OFF] uit (0)
[``On] aan (1)

Opmerking: Door wijziging van deze parameter
wordt het systeem opnieuw gestart.

Watlow Power Series

Display

Parameter

Bereik
(Modbus-waarde)

[CL`A] Richtwaarde
[```0] tot [`Cur] 0 tot
stroombegrenzing (A) belastingsstroom amp.
[stappen van 1A; het
Selecteert de richtwaarde
voor stroombegrenzing in de maximum wordt bepaald
door evaluatie van de
gekozen zone.
belasting] (0 tot ampères
belastingsstroom)

Standaard

10.0% van
belastingsstroom

Modbus-adres
Uitlezen/
schrijven

5113 r/w [1]
5213 r/w [2]
5313 r/w [3]

Condities voor opgevraagde
parameters

Actief als optie voor elementdiagnose
geïnstalleerd is.
Actief tenzij de spanningsregelaar een
3-fasige 2-benige configuratie is.
Actief als [algo] wordt ingesteld op
[Ph2t] en [`CLi] wordt ingesteld op
[``On].
Opmerking: Door wijziging van deze parameter
wordt het systeem opnieuw gestart.

[tol_] Richtwaarde onderste
tolerantie (A)
Bepaal laagste richtwaarde
voor stroomtolerantie van de
element voor de geselecteerde
zone. Waarde is stroomniveau
voor 100% gevraagd
vermogen en wordt ingesteld
op werkelijk percentage van
gevraagd vermogen.

0 (0)
[```0] tot [tol–] 0
ampère tot richtwaarde
hoogste tolerantie (stappen
van 1A) (0 tot bovenste
tolerantiegrens element)

[tol–] Richtwaarde hoogste [tol_] tot maximum
tolerantie (A)
systeemstroom [stappen
van 1A] (Richtwaarde
Bepaal richtwaarde hoogste
laagste tolerantie element
stroomtolerantie van de
element voor de geselecteerde tot maximale waarde
zone. Waarde is stroomniveau belastingsstroom van de
Power Series).
bij 100% bedrijf.

[Indf] Verzoek inductieve
belastingsfactor
Verzoekt afstelling van een
inductieve belastingsfactor.

[ICur] Inductieve stroom
Stelt werkelijk gemeten
stroom in voor een inductieve
belasting.

5114 r/w [1]
5214 r/w [2]
5314 r/w [3]

Actief als optie voor elementdiagnose
geïnstalleerd is.
Deze richtwaarde wordt uitsluitend
gebruikt als het gevraagde vermogen
boven 20% ligt.

maximale
5115 r/w [1]
systeemstroom 5215 r/w [2]
5315 r/w [3]

Actief als optie voor elementdiagnose
geïnstalleerd is.
Deze richtwaarde wordt uitsluitend
gebruikt als het gevraagde vermogen
boven 20% ligt.

ac [`err] ongeldig verzoek [Idle] niet
(-1)
actief (0)
[Idle] onbelast (0)
[`req] verzoek afstelling
van inductieve
belastingsfactor (1)
[`act] actieve afstelling
van belastingsfactor (2)
[`CLr] deblokkeert factor
(3)

5106 r/w [1]
5206 r/w [2]
5306 r/w [3]

0 tot nominale waarde
belastingsstroom

5107 r/w [1]
5207 r/w [2]
5307 r/w [3]

Actieve
belastingsstroom

Actief als optie voor elementdiagnose
geïnstalleerd is.
Actief tenzij de
ingangs/uitgangsconfiguratie 3-fasig 2benig is.
Actief als [algo] wordt ingesteld op
[ph2t].
Opmerking: Door selectie van [`act] of
[`CLr] wordt systeem opnieuw gestart.

Actief als optie voor elementdiagnose
geïnstalleerd is.
Actief tenzij de
ingangs/uitgangsconfiguratie 3-fasig 2benig is.
Actief als [algo] wordt ingesteld op
[ph2t] en [Indf] wordt ingesteld op
[`req].

Opmerking: Voor meer informatie over de invloed van parameterinstellingen op de werking van de spanningsregelaar, zie Hoofdstuk 5,
Besturingsmethoden en -functies.
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Bereik
(Modbus-waarde)

Standaard

Modbus-adres
Uitlezen/
schrijven

Condities voor opgevraagde
parameters

Setup configuratiemenu alarmfuncties

[`Set] Setuppagina

Dit menu wordt gebruikt voor het instellen van de alarmconfiguraties. Voor een definitie van de verschillende
alarmfuncties — standaard, vergrendeld, stilgeschakeld, vergrendeld en stilgeschakeld — zie pagina 5.7.

[a|lgc] Actieve relaisstatus
Selecteert relaisstatus bij
alarmconditie.

[al`C] bekrachtigd bij
alarm (0)
[al`O] niet bekrachtigd
bij alarm (1)

850 r/w
[al`O] niet
bekrachtigd bij
alarm (1)

Actief: Altijd.

[glbl] Configuratie
algemeen alarm
Selecteert configuratie
algemeen alarm. Configureert
alle alarmfuncties als van
hetzelfde type of maakt
individuele alarmconfiguratie
mogelijk als naar UIT
geschakeld.

[`std] alle alarms actief
(0)
[`LaT] vergrendeld (1)
[`SIl] stilgeschakeld (2)
[LaSI] vergrendeld en
stilgeschakeld (3)
[`Off] uit (4)

[`std] alle
alarms actief
(0)

851 r/w

Actief: Altijd.

[Open] Configuratie alarm
bij element open
Selecteert alarmconfiguratie
voor open element.

[`std] actief (0)
[`LaT] vergrendeld (1)
[`SIl] stilgeschakeld (2)
[LaSI] vergrendeld en
stilgeschakeld (3)

[`std] actief
(0)

860 r/w

Actief als optie voor elementdiagnose
geïnstalleerd is.
Actief als [glbl] wordt ingesteld op
[`Off].

[`tol] Alarmconfiguratie
elementtolerantie
Selecteert alarmconfiguratie
elementtolerantie

[`std] actief (0)
[`LaT] vergrendeld (1)
[`SIl] stilgeschakeld (2)
[LaSI] vergrendeld en
stilgeschakeld (3)

[`std] actief
(0)

861 r/w

Actief als optie voor elementdiagnose
geïnstalleerd is.
Actief als [glbl] wordt ingesteld op
[`Off].

[``OT] Alarmconfiguratie te
hoge temperatuur
koelblok.
Selecteert alarmconfiguratie
te hoge temperatuur.

[`std] actief (0)
[`LaT] vergrendeld (1)
[`SIl] stilgeschakeld (2)
[LaSI] vergrendeld en
stilgeschakeld (3)

[`std] actief
(0)

862 r/w

Actief als [glbl] wordt ingesteld op
[`Off].

[alÇ`] Alarmtemperatuur te
hoge temperatuur
koelblok
Selecteert alarmconfiguratie
te hoge temperatuur
koelblok.

[```0] tot [`sdÇ]

Waarde gelijk
aan [`sdÇ] of
minder. Door
gebruiker te
configureren.
Zie standaardmenu voor om
werkelijke
uitschakeltemperatuur
uit veiligheidsoogpunt.

990 r/w

Actief: Altijd.

[`std] actief (0)
[`LaT] vergrendeld (1)
[`SIl] stilgeschakeld (2)
[LaSI] vergrendeld en
stilgeschakeld (3)

[`std] actief
(0)

863 r/w

Actief als [glbl] wordt ingesteld op
[`Off].

[Line] Alarmconfiguratie
leidingverlies
Selecteert alarmconfiguratie
leidingverlies.
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[p|bAl] Alarmconfiguratie
fasegelijkheid.
Selecteert configuratie
fasegelijkheid.

[`std] actief (0)
[`LaT] vergrendeld (1)
[`SIl] stilgeschakeld (2)
[LaSI] vergrendeld en
stilgeschakeld (3)

[`std] actief
(0)

864 r/w

Actief tenzij de spanningsregelaar een 3fasige 3-benige configuratie is.
Actief als [glbl] wordt ingesteld op
[`Off].

[Lbal] Alarmconfiguratie
belastingsevenwicht.
Selecteert alarmconfiguratie
belastingsevenwicht.

[`std] actief (0)
[`LaT] vergrendeld (1)
[`SIl] stilgeschakeld (2)
[LaSI] vergrendeld en
stilgeschakeld (3)

[`std] actief
(0)

865 r/w

Actief als optie voor elementdiagnose
geïnstalleerd is.
Actief als [glbl] wordt ingesteld op
[`Off].
Actief als spanningsregelaar 3-fasig is.

[Ldif] Percentage
belastingsevenwicht
Selecteert het minimum
percentage verschil tussen
belastingsstroom in fasen.

[```0] tot [`100] (0 tot
100)

[`100] (100)

991 r/w

Actief als optie voor elementdiagnose
geïnstalleerd is.
Actief als spanningsregelaar 3-fasig is.

[Freq] Alarmconfiguratie
frequentie buiten
tolerantie
Selecteert alarmconfiguratie
frequentietolerantie.

[`std] actief (0)
[`LaT] vergrendeld (1)
[`SIl] stilgeschakeld (2)
[LaSI] vergrendeld en
stilgeschakeld (3)

[`std] actief
(0)

866 r/w

Actief als [glbl] wordt ingesteld op
[`Off].

[``UC] Alarmconfiguratie
spanningscompensatie.
Selecteert alarmconfiguratie
leidingverlies.

[`std] actief (0)
[`LaT] vergrendeld (1)
[`SIl] stilgeschakeld (2)
[LaSI] vergrendeld en
stilgeschakeld (3)

[`std] actief
(0)

867 r/w

Actief als [glbl] wordt ingesteld op
[`Off].

[``OU] Alarmconfiguratie
overspanning.
Selecteert alarmconfiguratie
lijnoverspanning.

[`std] actief (0)
[`LaT] vergrendeld (1)
[`SIl] stilgeschakeld (2)
[LaSI] vergrendeld en
stilgeschakeld (3)

[`std] actief
(0)

868 r/w

Actief als [glbl] wordt ingesteld op
[`Off].

[C|wd] Alarmconfiguratie
beveiliging
datacommunicatie.
Selecteert alarmconfiguratie
beveiliging
datacommunicatie.

[`std] actief (0)
[`LaT] vergrendeld (1)
[`SIl] stilgeschakeld (2)
[LaSI] vergrendeld en
stilgeschakeld (3)

[`std] actief
(0)

869 r/w

Actief als optie voor communicatie
geïnstalleerd is.
Actief als [glbl] wordt ingesteld op
[`Off].

Opmerking: Voor meer informatie over de invloed van parameterinstellingen op de werking van de spanningsregelaar, zie Hoofdstuk 5,
Besturingsmethoden en -functies.
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Setup configuratiemenu datacommunicatie.

[`Set] Setuppagina

Dit menu wordt gebruikt voor het instellen van de communicatieparameters. Dit menu is uitsluitend beschikbaar
wanneer seriële communicatie geïnstalleerd is.
[Addr] Selecteren unitadres
Selecteert apparaatadres
voor datacommunicatie.

[```1] tot [`247]
(1 tot 247)

[```1] (1)

Actief als optie voor seriële communicatie
geïnstalleerd is.

[baud] Selecteren
baudsnelheid unit
Selecteert baudsnelheid voor
datacommunicatie.

[1200]
[2400]
[4800]
[9600]
[1(2`]

[9600] 9600
baud (3)

Actief als optie voor seriële communicatie
geïnstalleerd is.

[`Wd] Selecteren
beveiliging (aan/uit)
Schakelt een
bewakingscircuit voor
datacommunicatie in.

{`Off] uit (0)
{``On] aan (1)

[`seC] Time-out beveiliging
Selecteert time-out in
seconden voor
bewakingscircuit
datacommunicatie.

[```0] tot [9999] (0 tot
9999)

1200 baud (0)
2400 baud (1)
4800 baud (2)
9600 baud (3)
19.2K baud (4)

{`Off] uit (0)

[9999] (9999)

[PWr] Selecteren
[``)0] 0 percent tot [10)0] [``)0] 0
bewakingscircuit
procent (0)
100 procent (0 tot 1000)
storing uitgangsvermogen
Selecteert standaard vermogensniveau voor een timeout van het
bewakingscircuit.

[rEtr]

85 r/w

Actief als optie voor seriële communicatie
geïnstalleerd is.

86 r/w

Actief als optie voor seriële communicatie
geïnstalleerd is en [`Wd]
Bewakingscircuit wordt ingesteld op
{``On].

87 r/w

Actief als optie voor seriële communicatie
geïnstalleerd is en [`Wd]
Bewakingscircuit wordt ingesteld op
{``On].

Setup retransmissie configuratiemenu

[`Set] Setuppagina

Dit menu wordt gebruikt voor het instellen van de retransmissieparameters. Dit menu is uitsluitend beschikbaar
wanneer retransmissie en elementdiagnose geïnstalleerd zijn.
[`Cf9] Configuratie
retransmissie
Selecteren
Selecteert type uitgang
retransmissie.

{`nna] mA (0)
{UOlt] volt (1)

{`nna] mA (0)

870 r/w

Dit menu is uitsluitend beschikbaar
wanneer retransmissie en
elementdiagnose geïnstalleerd zijn.

[type] Selecteren type
retransmissie
Selecteert type
retransmissie-informatie;
A of kVA.

[`Off] uit (0)
[`CUr] stroom (1)
[`HUA] kVA (2)

[`CUr] stroom
(1)

871 r/w

Dit menu is uitsluitend beschikbaar
wanneer retransmissie en
elementdiagnose geïnstalleerd zijn.
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[PhaS] Retransmissie fase
[```1] fase 1 (1)
selecteren
[```2] fase 2 (2)
Selecteert de fase met de
[```3] fase 3 (3)
informatie die voor
retransmissie in aanmerking
komt.

[```1] phase 1
(1)

872 r/w

Dit menu is uitsluitend beschikbaar
wanneer retransmissie en
elementdiagnose geïnstalleerd zijn.
Actief als spanningsregelaar 3-fasig is.
Actief als [retr] ® [type] wordt
ingesteld op [`CUr] of [`HUa].

[2one] Selecteren zone[```1] zone1 (1)
retransmissie
[```2] zone2 (2)
Selecteert de zone met de
[```3] zone3 (3)
informatie die voor
retransmissie in aanmerking
komt.

[```1] zone1
(1)

873 r/w

Dit menu is uitsluitend beschikbaar
wanneer retransmissie en
elementdiagnose geïnstalleerd zijn.
Actief als spanningsregelaar in zones
ingedeeld is.
Actief als [retr] ® [type] wordt
ingesteld op [`CUr] of [`HUa].

[Cur_] Retransmissie
minimum amperage
Selecteert minimale
belastingsstroom voor
retransmissie.

[```0] tot [Cur–]
(0 tot bovenbegrenzing)

[``00] (0)

876 r/w

Dit menu is uitsluitend beschikbaar
wanneer retransmissie en
elementdiagnose geïnstalleerd zijn.
Actief als [retr] ® [type] wordt
ingesteld op [`Cur].

[Cur–] Retransmissie
maximum amperage
Selecteert maximale
belastingsstroom voor
retransmissie.

[Cur_] naar
belastingsstroom
(ondergrens voor
belastingsstroom)

belastingsstroom

877 r/w

Dit menu is uitsluitend beschikbaar
wanneer retransmissie en
elementdiagnose geïnstalleerd zijn.
Actief als [retr] ® [type] wordt
ingesteld op [`Cur].

[HUA_] Retransmissie
minimum kVA
Selecteert minimum
belastingsvermogen voor
retransmissie.

[```0] tot [HUA–]
0 tot bovenbegrenzing)

[```0] (0)

878 r/w

Dit menu is uitsluitend beschikbaar
wanneer retransmissie en
elementdiagnose geïnstalleerd zijn.
Actief als [retr] ® [type] wordt
ingesteld op [`HUa].

HUA–] Retransmissie
maximum kVA
Selecteert maximum
belastingsvermogen voor
retransmissie.

[HUA_] tot [9999]
[9999] (0)
(onderbegrenzing tot 9999)

879 r/w

Dit menu is uitsluitend beschikbaar
wanneer retransmissie en
elementdiagnose geïnstalleerd zijn.
Actief als [retr] ® [type] wordt
ingesteld op [`HUa].

882 r/w

Dit menu is uitsluitend beschikbaar
wanneer retransmissie en
elementdiagnose geïnstalleerd zijn.
Actief als [`Cfg] wordt ingesteld op
[`nna].

883 r/w

Dit menu is uitsluitend beschikbaar
wanneer retransmissie en
elementdiagnose geïnstalleerd zijn.
Actief als [`Cfg] wordt ingesteld op
[`nna].

[rt|C_] Stel retransmissie
[`)00] tot [rt|C–]
uitvoer zwakstroom
(0 tot bovenbegrenzing)
(mA) in
Selecteert uitgangsstroom
die overeenkomt met [Cur_]
of [HUA_].

[```0] (0)

[rt|C–] Stel retransmissie
[rt|C_] tot [2)00]
[2)00] (2000)
uitvoer sterkstroom
(onderbegrenzing tot 2000)
(mA) in
Selecteert uitgangsstroom
die overeenkomt met [Cur–]
of [HUA–].

Opmerking: Voor meer informatie over de invloed van parameterinstellingen op de werking van de spanningsregelaar, zie Hoofdstuk 5,
Besturingsmethoden en -functies.
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[rt|U_] Stel retransmissie
[`)00] tot [rt|U–]
uitvoer laagspanning (0 tot bovenbegrenzing)
(V) in
Selecteert spanning die
overeenkomt met [Cur–] of
[HUA–].
[rt|U–] Stel retransmissie
uitvoer hoogspanning (V) in
Selecteert spanning die
overeenkomt met [Cur–] of
[HUA–].

Standaard

[```0] (0)

Modbus-adres
Uitlezen/
schrijven

Condities voor opgevraagde
parameters

880 r/w

Dit menu is uitsluitend beschikbaar
wanneer retransmissie en
elementdiagnose geïnstalleerd zijn.
Actief als [`Cfg] wordt ingesteld op
[Uolt].

[rt|U_] tot [1)00]
[1)00] (1000) 881 r/w
(onderbegrenzing tot 1000)

Dit menu is uitsluitend beschikbaar
wanneer retransmissie en
elementdiagnose geïnstalleerd zijn.
Actief als [`Cfg] wordt ingesteld op
[Uolt].

Standaardpagina
Om naar de standaardpagina te gaan, drukt u de ‘home’-, de linker en de rechter toets (± ¬ ®) gelijktijdig in
wanneer u in de setuppagina bent. De volgende menu’s in de standaardpagina kunnen alle gekozen worden door het
indrukken van de toetsen voor verhogen/verlagen (Ó Î). Met elke druk op deze toetsen gaat u een stap verder/terug
naar deze opties van het hoofdmenu.
Gebruik de links/rechts pijltoetsen (¬ ®) om een parameter in een menu te selecteren. De parameter verschijnt in het
onderste display.
Gebruik de toetsen voor verhogen/verlagen (Ó Î) om de waarde voor elke parameter te selecteren (alfabetisch of
numeriek). De waarde verschijnt in het bovenste display.
Met een druk op de hometoets (±) in dit menu gaat u terug naar de displaylus.
De standaardpagina bevat negen menu’s.
De parameters voor standaardmodus van de standaardpagina worden gebruikt voor kalibratie de Power Series. Omdat
de Power Series in de fabriek voorgekalibreerd is, is extern kalibreren eventueel alleen nodig in die gevallen dat
buitendienstwerkzaamheden verricht worden. Externe kalibratieprocedures zijn beschikbaar op de Watlow weblocatie,
http://www.watlow.com/.
*OPMERKING: Toegang tot de standaardmodus vereist een wachtwoord. Bel Watlow op +1 (507) 454-5300 en vraag
een applicatietechnicus naar dit wachtwoord. Zodra het wachtwoord wordt ingevoerd, gaat de spanningsregelaar over
op de standaardmodus. De spanningsregelaar moet uitgeschakeld worden om de standaardmodus te verlaten.

[Fcty] Standaardpagina

[dATA] Manipulatie systeemdata

Ga naar een standaardmenu. [`Loc] Blokkeringen algemeen/menu

[Info] Systeeminformatie
Standaardmodus [diag] Diagnose
>
[`pw] Fabriekswachtwoord
Toegang tot de
[CIn1] Kalibreer analoog ingangssignaal Zone 1*
kalibratieparameters
[CIn2] Kalibreer analoog ingangssignaal Zone 2*
vereist een
[CIn3] Kalibreer analoog ingangssignaal Zone 3*
fabriekswachtwoord.
[C|rtr] Kalibreer retransmissie*
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[dAtA] Menu manipulatie systeemdata
[Fcty] Standaardpagina

Dit menu wordt gebruikt voor het instandhouden van de standaard- en backup-systeemgegevens.
[BAuP] Instelling backupdata*
Slaat toepasselijke door
gebruiker configureerbare
parameters in het
backupgeheugen op. Zie
pagina A.7 voor
backupinformatie van de
Power Series.

[idle] geen backup
verzocht (0)
[`all] alle parameters
gegeven in systeem, zone
1, 2 en 3 (1)
[`sys] aan systeem
gerelateerde parameters
waaronder begrepen
vergrendelingen,
alarmfuncties,
retransmissie,
datacommunicatie,
algoritme, type belasting,
spanningscompensatie (2)
[2n`1] aan zone 1
gerelateerde parameters
waaronder begrepen alle
parameters in menu’s
[Ctr1] en [Opt1] (3)
[2n`2] aan zone 2
gerelateerde parameters
waaronder begrepen alle
parameters in menu’s
[Ctr2] en [Opt2] (4)
[2n`3] aan zone 3
gerelateerde parameters
waaronder begrepen alle
parameters in menu’s
[Ctr3] en [Opt3] (5)

[idle] geen
backup
verzocht (0)

951 r/w

Actief: Altijd.

[dFLt] Standaard
datainstelling*
Stelt de betreffende
parameters in op
standaardwaarden. Zie
pagina A.7 voor
backupinformatie van de
Power Series.

[idle]
[`all]
[`sys]
[2n`1]
[2n`2]
[2n`3]

[idle] blokkeer 952 r/w
terugzetten
(restore) (0)

Actief: Altijd.

[idle] blokkeer 950 r/w
terugzetten
(restore) (0)

Actief: Altijd.

[rest] Terugzetten dataset*
Zet de toepasselijke door
gebruiker configureerbare
parameters terug volgens
backupgeheugen. Zie pagina
A.7 voor backupinformatie
van de Power Series.

(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Opmerking: Zie ‘Instelling
backupdata’ bovenstaand voor
beschrijving van Modbus
waarden 0 t/m 5.
[idle]
[`all]
[`sys]
[2n`1]
[2n`2]
[2n`3]

(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Opmerking: Zie ‘Instelling
backupdata’ hiervoor voor
beschrijving van Modbuswaarden 0 t/m 5.

*Opmerking: Met deze prompts (backup, standaard en terugzetten dataset) kan de gebruiker de inhoud van het EEPROM geheugen manipuleren. Zie
bijlage, pagina A7, voor meer informatie.
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[nUOL] Activeer NVOL
opslag
Activeren/deactiveren nietvluchtig geheugen

Bereik
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[``On] activeren (0)
[`OFF] deactiveren (1)

Standaard

[``On] (0)

Modbus-adres
Uitlezen/
schrijven

959 r/w

Condities voor opgevraagde
parameters

Actief: Altijd.

[`LOC] Menu voor blokkeringen algemeen/menu
[Fcty] Standaardpagina

Dit menu wordt gebruikt voor het instellen van de blokkeringsparameters. Geblokkeerd betekent dat de
parameters in het menu niet gewijzigd kunnen worden.
{gLOC} Blokkering algemeen [`Unl] Niet-geblokkeerd (0) [`Unl] (0)
Stelt de status van algemene [`LOC] Geblokkeerd (1)
blokkering in die het
mogelijk maakt schrijfbeveiliging op alle prompts
toe te passen. Bij instelling
op niet-geblokkeerd, kunnen
individuele menublokkeringen worden ingesteld.

1350 r/w

Actief: Altijd.

[`Ctr] Blokkering menu’s
besturingssetup
Blokkeert alle menu's voor
besturingssetup

[`Unl] Niet-geblokkeerd (0) [`Unl] (0)
[`LOC] Geblokkeerd (1)

1351 r/w

Actief als [glOC] wordt ingesteld op
[`Unl].

{`Opt} Blokkering menu’s
setup-opties
Blokkeert alle menu’s voor
besturingssetup.

[`Unl] Niet-geblokkeerd (0) [`Unl] (0)
[`LOC] Geblokkeerd (1)

1352 r/w

Actief als [glOC] wordt ingesteld op
[`Unl].
Actief als optie voor elementdiagnose
geïnstalleerd is.

{`Alr} Blokkering
setupmenu
alarmfuncties
Vergrendelt alarmconfiguratiemenu.

[`Unl] Niet-geblokkeerd (0) [`Unl] (0)
[`LOC] Geblokkeerd (1)

1353 r/w

Actief als [glOC] wordt ingesteld op
[`Unl].

{COM} Blokkering
communicatiesetupmenu
Vergrendelt
datacommunicatiemenu.

[`Unl] Niet-geblokkeerd (0) [`Unl] (0)
[`LOC] Geblokkeerd (1)

1354 r/w

Actief als [glOC] wordt ingesteld op
[`Unl].
Actief als optie voor seriële communicatie
geïnstalleerd is.

{retr} Blokkering
setupmenu
retransmissie
Vergrendelt
retransmissiemenu.

[`Unl] Niet-geblokkeerd (0) [`Unl] (0)
[`LOC] Geblokkeerd (1)

1355 r/w

Actief als [glOC] wordt ingesteld op
[`Unl].
Dit menu is uitsluitend beschikbaar
wanneer retransmissie en
elementdiagnose geïnstalleerd zijn.

{`CIn} Blokkering
standaardmenu’s
analoge ingang
Vergrendelt ingang van
kalibratiemenu.

[`Unl] Niet-geblokkeerd (0) [`Unl] (0)
[`LOC] Geblokkeerd (1)

1356 r/w

Actief als [glOC] wordt ingesteld op
[`Unl].

[C|rtr] Blokkering
kalibrering
standaardmenu
retransmissie
Vergrendelt retransmissiekalibratiemenu.

[`Unl] Niet-geblokkeerd (0) [`Unl] (0)
[`LOC] Geblokkeerd (1)

1357 r/w

Actief als [glOC] wordt ingesteld op
[`Unl].
Dit menu is uitsluitend beschikbaar
wanneer retransmissie en
elementdiagnose geïnstalleerd zijn.
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[dAtA] Blokkering
standaardmenu
systeemdata
Vergrendelt
systeemdatamenu.

[`Unl] Niet-geblokkeerd (0) [`Unl] (0)
[`LOC] Geblokkeerd (1)

1358 r/w

Actief als [glOC] wordt ingesteld op
[`Unl].

[diAg] Blokkering
standaardmenu
diagnose
Vergrendelt diagnosemenu.

[`Unl] Niet-geblokkeerd
(0)
[`LOC] Geblokkeerd (1)

1359 r/w

Actief als [glOC] wordt ingesteld op
[`Unl].

[`Unl] (0)

[InFo] Unit informatiemenu
[Fcty] Standaardpagina

Dit menu wordt gebruikt voor het uitlezen van unit-informatie die tijdens de fabricage is opgeslagen.
[`Sn–] Serienummer unit
hoge cijfers
Leest de hoge cijfers van het
serienummer van de unit.

[```0] tot [9999] (0 tot
9999)

niet van
toepassing

1r

Actief: Altijd.

[`Sn_] Serienummer unit
lage cijfers
Leest de lage cijfers van het
serienummer van de unit.

[```0] tot [9999] (0 tot
9999)

niet van
toepassing

2r

Actief: Altijd.

[date] Fabricagedatum
(jjmm)
Leest jaar en maand van
fabricage.

[``00] tot [``99] jaar (00
tot 99)
[``00] tot [``99] maand
(00 tot 52)

niet van
toepassing

5r

Actief: Altijd.

[HUer] Hardwareversie
[``)0] tot [(999](0 tot
Leest hardwareversie van de 9999)
unit.

niet van
toepassing

7r

Actief: Altijd.

[SUEr] Softwareversie
Leest softwareversie van de
unit.

[``)0] tot [(999] (0 tot
9999)

niet van
toepassing

4r

Actief: Altijd.

[Sbld] Nummer
softwareversie
Leest softwareversienummer van de unit.

[``)0] tot [(999] (0 tot
9999)

niet van
toepassing

30 r

Actief: Altijd.

[ratU] Nominale
spanningswaarde van
de unit (V)
Leest belastingsspanning
van de unit.

[```0] tot [`680] (0 tot
680)

niet van
toepassing

51 r

Actief: Altijd.

Opmerking: Voor meer informatie over de invloed van parameterinstellingen op de werking van de spanningsregelaar, zie Hoofdstuk 5,
Besturingsmethoden en -functies.
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[ratA] Nominale stroom van [```0] tot [`245] (0 tot
unit (A)
245)
Leest laststroom van de unit.

niet van
toepassing

50 r

Actief: Altijd.

[2onC] Aantal
geconfigureerde
zones
Leest het aantal zones dat
geconfigureerd is.

[```1] Enkelzonig (1)
[```2] 2-zonig (2)
[```3] 3-zonig (3)

niet van
toepassing

52 r

Actief: Altijd.

[`OPt] Configuratie
geïnstalleerde opties
Leest de configuratie van de
hardware-opties.

niet van
[nOne] geen (0)
toepassing
[```c] datacommunicatie
(1)
[``r~] retransmissie (2)
[``rc] datacommunicatie/
retransmissie (3)
[`h``] elementdiagnose (4)
[`h`c] elementdiagnose/
datacommunicatie(5)
[`hr`] elementdiagnose/
retransmissie (6)
[`hrc] elementdiagnose/
datacommunicatie/
retransmissie 2 (7)

54 r

Actief: Altijd.

[```Ç] Temperatuur
koelblok (°C)
Leest de actuele
temperatuur van het
koelblok.

[```0] tot [9999]
(0 tot 9999)

niet van
toepassing

1590 r

Actief: Altijd.

[ALÇ`] Alarmfunctie
temperatuur
koelblok
Stelt de richtwaarde in voor
alarm bij te hoge
temperatuur van koelblok.

[```0] tot [`sdÇ]

niet van
toepassing

990 r/w

Actief: Altijd.
Identiek aan temperatuuralarmfunctie in
setupmenu.

[sdÇ`] Standaard
beveiligingsuitschakeltemperatuur
Geeft richtwaarde aan voor
standaard uitschakelprocedure.

Standaardwaarde

niet van
toepassing

57 r

Actief: Altijd.

[HIÇ`] Registratie te hoge
temperatuur
koelblok
Geeft aan dat te hoge
temperatuur koelblok
vastgelegd wordt.

[```0] tot [9999]
(0 tot 9999)

niet van
toepassing

1591 r

Actief: Altijd.

[HrS–] Bedrijfsuren (totaal)
(10K - 100M)
Geeft totaal aantal
bedrijfsuren aan (uren x
10.000)

[```0] tot [9999]
(0 tot 9999)

niet van
toepassing

1960 r

Actief: Altijd.
Gemaskeerd als aantal uren <10000

[HrS_] Bedrijfsuren (totaal)
(0 - 9999)
Geeft totaal aantal
bedrijfsuren aan (uren).

[```0] tot [9999]
(0 tot 9999)

niet van
toepassing

1961 r

Actief: Altijd.
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Diagnosemenu

[Fcty] Standaardpagina

Menu voor diagnoseselectie.
[``Ad] Selecteren kanaal
A/D.
Selecteert analoog-naardigitaal kanaal voor
uitlezing.

{Uref] Invoeren
spanningsreferentie
{Tmp] Invoeren
temperatuur koelblok
{AIn1] Analoge ingang 1
{AIn2] Analoge ingang 2
{AIn3] Analoge ingang 3
{Uol1] Ingang spanning 1
{Uol2] Ingang spanning 2
{Uol3] Ingang spanning 3
{CUr1] Ingang positieve
stroom 1
{CUr2] Ingang positieve
stroom 2
{CUr3] Ingang positieve
stroom 3
{CUr1] Ingang negatieve
stroom 1
{CUr2] Ingang negatieve
stroom 2
{CUr3] Ingang negatieve
stroom 3

{Uref] Invoer
spanningsreferentie

niet van
toepassing

[Cnts] Uitlezen
geselecteerde
analoog/digitaal
tellingen
Leest geselecteerd analoognaar-digitaal kanaal uit.

[```0] tot [4095]
(0 tot 4095)

niet van
toepassing

1560 tot 1573 Actief: Altijd.
r

Actief: Altijd.

Alarmfuncties leidingverlies:
De volgende negen parameters geven alarmsitutaties wegens lijnverliezen aan die zich hebben voorgedaan sinds de spanning de
laatste maal werd ingeschakeld. De parameters worden uitsluitend getoond als er een alarm voor leidingverlies is geweest en
uitsluitend voor de lijn/lijnen waarop een alarm voor leidingverlies heeft plaatsgevonden. Deze parameters worden getoond totdat het
vermogen opnieuw wordt ingeschakeld.
[l!a1] Meest recent
[l@a1] Leidingverlies
[l#a1] Alarmtype
[l!a2] Vorig
[l@a2] Leidingverlies
[l#a2] Alarmtype
[l!a3] Minst Recent
[l@a3] Leidingverlies
[l#a3] Alarmtype

{none] (0) geen alarm
geconstateerd
{uUOL] (1) onderspanning
a|Cr] (2) extra
nuldoorgang
n|Cr] (4) geen
nuldoorgang
{`pOl] (8) ongeldige
lijnpolariteit
{n|Cr] (16) geen
nuldoorgang
{freq] (32) ongeldige
frequentie
{HCyC] (64) verlies halve
belastingsperiode

{none] (0)

1540 r
1543 r
1546 r

Actief voor de lijn waarop lijnverliesalarm
heeft plaatsgevonden sinds
vermogenscyclus.

1541 r
1544 r
1547 r
1542 r
1545 r
1548 r

Opmerking: Voor meer informatie over de invloed van parameterinstellingen op de werking van de spanningsregelaar, zie Hoofdstuk 5,
Besturingsmethoden en -functies.
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[dIsp] Displaytest
Verzoekt een displaytest

[idle] onbelast (0)
{`req] displaytest
activeren (1)

[idle]
onbelast (0)

1513 r/w

Actief: Altijd.

[``In] Selecteren discreet
ingangssignaal
Verzoekt een weergave
van de status van het
gekozen ingangssignaal.

{none] (0)
{pOS1] (1)
{pOS2] (2)
{pOS3] (3)
{)Cr1] (4)
{)Cr2] (5)
{)Cr3] (6)

{none] (0)

1580 r/w

Actief: Altijd.
Standaardmodus uitsluitend voor
schrijven.

[`UAL] Uitlezen
geselecteerde
ingangswaarde

{``LO] laag (0)
{``HI] hoog (1)
{----] onbepaald (2)

{----]

1581 r

Actief als [``In] niet op [none] gesteld
is.

[rEtr] Testwoord
retransmissieinstelling
Bepaalt testtelling
retransmissie.

[```0] tot [4095]
(0 tot 4095)

[```0] (0)

1555 r/w

Actief als optie voor retransmissie
geïnstalleerd is.
Standaardmodus uitsluitend voor
schrijven.

Standaardmodus
De parameters voor standaardmodus van de standaardpagina worden gebruikt voor kalibratie de Power Series. Omdat de Power
Series in de fabriek voorgekalibreerd is, is extern kalibreren eventueel alleen nodig in die gevallen dat
buitendienstwerkzaamheden verricht worden. Externe kalibratieprocedures zijn beschikbaar op de Watlow weblocatie,
http://www.watlow.com/.
Opmerking: Toegang tot de standaardmodus vereist een wachtwoord. Bel Watlow op +1 (507) 454-5300 en vraag een applicatietechnicus naar dit
wachtwoord. Zodra het wachtwoord wordt ingevoerd, gaat de spanningsregelaar over op de standaardmodus. De spanningsregelaar moet
uitgeschakeld worden om de standaardmodus te verlaten.

[`pw]

Fabriekswachtwoord

[Fcty] Standaardpagina

Dit menu wordt gebruikt voor het instellen van het wachtwoord voor de standaardmodus van de
Power Series.

[`PW] Fabriekswachtwoord [```0] tot [9999]
Ingeven fabriekswachtwoord. (0 tot 9999)

[1234]

1799 r/w

Actief: Altijd.

[fcty] Verzoek
standaardmodus
Verzoekt standaardmodus
gebaseerd op de waarde die
ingesteld is in de prompt
voor fabriekswachtwoord.

[`Off]
onbelast (0)

1700 r/w

Actief als fabriekswachtwoord geldig is.
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[CIn1] [CIn2] [CIn3] Kalibreert analoog ingangssignaal voor menu’s van zone 1, 2 en 3
[Fcty]

[Fcty]

[Fcty]

Standaardpagina

Dit menu wordt gebruikt voor het configureren van de analoge ingangen.
Ingang 1 wordt gebruikt als de ingangs/uitgangsconfiguratie 1-fasig, enkelzonig of 3-fasig is.
Ingang 1 en ingang 2 worden gebruikt als de ingangs/uitgangsconfiguratie 1-fasig 2-zonig is.
Alle zones worden gebruikt als de ingangs/uitgangsconfiguratie -fasig -zonig is.

Opmerking: Men dient te zorgen voor voldoende ruimte tussen de verschillende instellingen en hun respectievelijke hardwarebegrenzingen ter
voorkoming van onverwachte inschakeling ten gevolge van ruis of signaalschommelingen.
[nna_] Stel onderste
kalibratiewaarde in
(mA)
Bepaalt de laagste
stroomwaarde voor de
overeenkomstige analoge
invoerkalibrering.

[)000] tot [nna–] [of
[(999] laagste van beide]
(0 tot bovengrens [of
9999])

[$000]

[nna–] Stel bovenste
kalibratiewaarde in
(mA)
Bepaalt de hoogste
stroomwaarde voor de
overeenkomstige analoge
invoerkalibrering.

[nna_] tot [2)00]
(ondergrens tot 20000)*

[1^00]

(4000)

(16000)

5411 r/w [1]
5421 r/w [2]
5431 r/w [3]

Actief in standaardmodus.

5412 r/w [1]
5422 r/w [2]
5432 r/w [3]

Actief in standaardmodus.

*Opmerking: De displayprompts worden op twee decimalen nauwkeurig ingesteld in verband met de resolutie van het display. De
communicatieregisters worden met op drie decimalen nauwkeurige resolutie ingesteld en opgeslagen.
[Uol_] Stel kalibratiewaarde [)000] tot [UOL–]
in voor laagste
(0 tot bovengrens)
spanning (V)
Bepaalt de laagste
spanningswaarde voor de
overeenkomstige analoge
invoerkalibrering.

[!000] (1000)

5413 r/w [1]
5423 r/w [2]
5433 r/w [3]

Actief in standaardmodus.

[Uol–] Stel kalibratiewaarde [Uol_] tot [(999]
in voor hoogste
(ondergrens tot 9999)
spanning (V)
Bepaalt de hoogste
spanningswaarde voor de
overeenkomstige analoge
invoerkalibrering.

[(000] (9000)

5414 r/w [1]
5424 r/w [2]
5434 r/w [3]

Actief in standaardmodus.

[CALA] Kalibreren verzoek
analoge ingang
Verzoek kalibrering analoog
ingangssignaal.

[idle]
kalibrering
niet actief (0)

5415 r/w [1]
5425 r/w [2]
5435 r/w [3]

Actief in standaardmodus.

[`Err] ongeldige
kalibrering (-1)
[idle] kalibrering niet
actief (0)
[`req] activeert verzoek
om kalibrering (1)

Opmerking: De waarden die in de voorafgaande prompts worden vastgelegd, worden gebruikt bij de overeenkomstige analoog-naar-digitaal tellingen.
De parameter [`Err] wordt weergegeven als de kalibrering mislukt; anders keert de parameter naar [idle] (onbelast) terug.

Opmerking: Voor meer informatie over de invloed van parameterinstellingen op de werking van de spanningsregelaar, zie Hoofdstuk 5,
Besturingsmethoden en -functies.
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[C|rtr] Kalibreren retransmissiemenu
[Fcty] Standaardpagina

Dit menu wordt gebruikt voor de kalibrering van de retransmissie-uitgang. Dit menu is beschikbaar als
Retransmissie geïnstalleerd is.
[nna_] Retransmissie
kalibrering mA
laagste niveau
Bepaalt de laagste
stroomwaarde voor
retransmissiekalibrering.

[)000] [mA] tot [nna–] [of
[(999] laagste van beide ]
(0 tot bovengrens [of
9999])

[$000] (4000)

5710 r/w

Actief in standaardmodus.
Actief als optie voor retransmissie
geïnstalleerd is.

[nna–] Retransmissie
kalibrering mA
hoogste niveau
Bepaalt de hoogste
stroomwaarde voor
retransmissiekalibrering.

[nnA_] to [2)00] [mA]
(ondergrens tot 20000)*

[1^00] (16000) 5711 r/w

Actief in standaardmodus.
Actief als optie voor retransmissie
geïnstalleerd is.

[Uol_] Retransmissie
kalibrering
Volt laag
Bepaalt de laagste
spanningswaarde voor
retransmissiekalibrering.

[```0] [Volts] tot [UOL–]
(0 tot bovengrens)

[!000] (1000)
{Volts]

5720 r/w

Actief in standaardmodus.
Actief als optie voor retransmissie
geïnstalleerd is.

[Uol–] Retransmissie
kalibrering
Volt hoog
Bepaalt de hoogste
spanningswaarde voor
retransmissiekalibrering.

[UOL_] tot [(999] [Volts]
(ondergrens tot 9999)

[(000] (9000)
{Volts]

5721 r/w

Actief in standaardmodus.
Actief als optie voor retransmissie
geïnstalleerd is.

[CALr] Verzoek
retransmissie
kalibrering
Verzoekt om retransmissie
van kalibrering.

[`Err] ongeldige
kalibrering (-1)
[idle] kalibrering niet
actief (0)
[`req] activeert verzoek
om kalibrering (1)

[idle]
kalibrering
niet actief (0)

5700 r/w

Actief in standaardmodus.
Actief als optie voor retransmissie
geïnstalleerd is.

*Opmerking: De displayprompts worden op twee decimalen nauwkeurig ingesteld in verband met de resolutie van het display. De
communicatieregisters worden met op drie decimalen nauwkeurige resolutie ingesteld en opgeslagen.
Opmerking: Voor meer informatie over de invloed van parameterinstellingen op de werking van de spanningsregelaar, zie Hoofdstuk 5,
Besturingsmethoden en -functies.
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Storingen opheffen
Alle units
Indicatie

Mogelijke oorzaak

Correctie

Geen leddisplay

• Geen voeding op spanningsregelaar.

• Zorg dat de unit aangesloten en de voeding
ingeschakeld is.
• Zorg dat het display vlak gemonteerd is.

• Display niet correct geplaatst.
• Verbogen of gebroken pennen.
• Unit functioneert niet of slecht.
Display
geblokkeerd

• Systeemfout
• Systeemfout (probleem niet gevonden)

• Systeemfout niet weergegeven

• Alarm
• Alarm (probleem niet gevonden)

• Maak het display los en controleer de aansluitpennen;
zo nodig repareren of vervangen.
• Stuur de unit voor reparatie terug naar de fabriek.
• Noteer de fout en probeer de oorzaak van de fout te
vinden.
• Noteer de fout en schakel de spanningsregelaar
vervolgens aan en uit. Kunt u het probleem niet
oplossen, neem dan voor technische assistentie contact
op met de fabriek.
• Schakel de spanningsregelaar aan en uit. Kunt u het
probleem niet oplossen, neem dan voor technische
assistentie contact op met de fabriek of stuur de unit
voor reparatie naar de fabriek terug.
• Noteer het alarm en probeer de oorzaak van het alarm
te vinden.
• Noteer het alarm en schakel de spanningsregelaar
vervolgens aan en uit. Kunt u het probleem niet
oplossen, neem dan voor technische assistentie contact
op met de fabriek.

Element werkt • Element of voedingskabel is niet
• Controleer de voeding of de voedingskabel; sluit deze
niet
aangesloten.
zo nodig aan.
• Zekering defect.
• Controleer de zekeringen en vervang deze zo nodig.
• [`set] > [algo] is ingesteld op [`OFF]. • Selecteer het correcte rekenschema voor
vermogensregeling.
• Foutieve invoerbedrading.
• Controleer de invoerbedrading en zorg dat deze correct
aangesloten is. (zie pagina 4 en 5 voor bedrading). U
kunt de invoer controleren met de [In``] parameter
in de displayprogrammalus. Voer een test uit met het
toetsenpaneel door de uitvoer met % te verhogen en de
temperatuur te controleren. Wees voorzichting voor
oververhitting van de systeemdelen.
• Netstroom niet aangesloten of
uitgeschakeld of te lage spanning.
Spanningsregelaar geeft aan [`alr]
[line] (Line Loss Alarm).
• Interne storing (hoofdprintplaat, open
thryristor, poortschakeling buiten
werking, ader aan voeding en <LM>
aansluiting, printplaat voedings- en
netspanningsmonitor niet correct op
thyristor geplaatst).

• Zorg dat de netvoeding is aangesloten en op de juiste
spanning staat.

Element
werkt slechts
gedeeltelijk

• Invoerspanning netvoeding te laag.

• Zorg dat de netvoeding is aangesloten en op de juiste
spanning staat.
• Stuur de unit voor reparatie terug naar de fabriek.

Geheel of
gedeeltelijk
oncontroleerbaar
verwarming.

• Kortgesloten thyristor.

• Wanneer op de spanningsregelaar diagnosesoftware
voor elementen geïnstalleerd is, veroorzaakt een
kortgesloten thryristor een foutconditie waardoor de
overige goede thyristors uitgeschakeld worden. Stuur
de unit voor reparatie terug naar de fabriek.
Wanneer op de spanningsregelaar geen
diagnosesoftware voor elementen geïnstalleerd is,
terwijl het uitgangsvermogen (%) [`Out] [``)0]
aangeeft en er voeding op het element staat, is de
thyristor kortgesloten; stuur de unit voor reparatie
terug naar de fabriek.

A.2 ■ Bijlage

• Stuur de unit voor reparatie terug naar de fabriek.

Watlow Power Series

Alle units (vervolg)
Indicatie

Mogelijke oorzaak

Correctie

Geheel of
gedeeltelijk
oncontroleerbaar
verwarming.

• Invoer niet gekalibreerd.

• Terwijl het invoersignaal op 0% vermogen staat
ingesteld, controleert u het op het display aangegeven
uitgangsvermogen; bedraagt dit geen [``)0],
controleer dan de kalibrering. Terwijl het invoersinaal
op 100% vermogen staat ingesteld, controleert u het
op het display aangegeven uitgangsvermogen;
bedraagt dit geen [10)0], controleer dan de
kalibrering.
• Stuur de unit voor reparatie terug naar de fabriek.

• Inwendig defect.
Last van vaak
doorgeslagen
zekeringen

• Onjuist berekende doorslagwaarde.

• Zie pagina 2,1; zorg dat de zekeringen de juiste
nominale stroomwaarde hebben.
• Zekeringen niet goed vastgedraaid.
• Zie pagina A.6 voor richtlijnen over de juiste
aanspanning van zekeringen.
• Onvoldoende ventilatie of koeling in de
• Zie pagina 2,3 voor richtlijnen omkasting en hoe u
kunt bepalen hoeveel koeling vereist is.
omkasting.
• Regelmatig terugkerende kortsluiting in • Vervang het element.
elementen.

1-fasige units
Element werkt • Spanning niet via de interne
niet
verzamelrail geleid. Spanningsregelaar
geeft [`alr] aan
Alarm leidingverlies [line].

• Als de spanning niet wordt geleid via of aangesloten
is op de interne verzamelrail, moet Ref. 2 aangesloten
worden op een andere lijn of op nul. (Zie pagina 3.4
voor bedrading)

Meerzone-units
Element werkt • Referentiespanningsbron niet
niet
aangesloten.

• Aansluitingen van referentiespanningsbronnen op
andere lijnen of de nulleider moeten voor elke zone
individueel gemaakt worden. (Zie pagina 3.5 voor
bedrading).

Geen stroom- • Twee fasen zijn ten opzichte van elkaar
aanduiding op
180° uit fase.
het display.

• Wanneer u gebruik maakt van de meerzonemogelijkheid, moeten de twee of drie zones zo
aangesloten worden dat geen twee zones 180° uit fase
liggen. Zie het bedradingsdiagram op pagina 3,5,
figuur 5c.

3-fasige 2-benige units
Element werkt • Vermogen niet via de interne
• Als de stroom niet via de interne verzamelrail geleid
niet
verzamelrail geleid. Spanningsregelaar
wordt of hierop aangesloten is, moet referentiespanningsbron 1 of 3 (niet allebei) aangesloten
geeft aan [`alr] (Alarm leidingverlies)
worden op de middelste leiding. (Zie pagina 3,4 voor
[line].
bedrading).
• Selecteren type belasting [type] voor
3-fasige aansluitingen staat ingesteld op • In de setuppagina, Menu setupregeling zone 1,
selecteert u het type belasting voor zone 1.
ongeconfigureerd [none].

3-fasige 3-benige units
Element werkt • Referentiespanningsbron is niet
niet
aangesloten voor 3-fasige 3-benige
geaarde sterschakeling.

• Alleen bij uitvoeringen met 3-fasige 3-benige geaarde
sterschakeling moeten referentiespanningsbronnen
aangesloten worden op de nulleider. (Zie pagina 3.5
voor bedrading).
• In de setuppagina, Menu setupregeling zone 1,
• Selecteren type belasting [type] voor
3-fasige aansluitingen staat ingesteld op
selecteert u het type belasting voor zone 1.
ongeconfigureerd [none].
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Storingen opheffen bij alarmsignalen en foutcondities
Alarm / Foutconditie

Eventuele alarm- of foutcondities

[`alr] Alarm
[Open] Element open

Alarm treedt in werking wanneer minder dan 2A wordt gedetecteerd voor meer dan 20%
gevraagd vermogen.

[`alr] Alarm
[`tol]
Elementtolerantie

Alarm treedt in werking wanneer de gedetecteerde laadstroom lager is dan de waarde die
gespecificeerd is in de setuppagina > optiemenu > [toL_] of hoger dan de gespecificeerde
waarde in [toL–]. Hierdoor wordt zowel het alarm voor overstroomconditie geactiveerd als
het alarm voor defecte element door te lage voedingsstroom. Dit gebeurt alleen als het
gevraagde vermogen hoger is dan 20%.

[`alr] Alarm
[``Ot]
Overschrijding
temperatuur
koelblok

Alarm treedt in werking wanneer de temperatuur van het koelblok hoger is dan de waarde
die gespecificeerd is in de setuppagina > [`ALr] > [`ALÇ].

[`alr] Alarm
Geen netvoeding

Alarm treedt in werking wanneer het nuldoorgangssignaal achterwege blijft. Dit kan
veroorzaakt worden door verlies van lijnpolariteit, nuldoorgang of een spanningsniveausignaal. Het kan ook veroorzaakt worden door tolerantie-time-out van het nuldoorgangssignaal. Dit alarm treedt ook in werking wanneer de waarde van de netspanning daalt
beneden de halve nulspanning

[`alr] Alarm
[pbal]
fase-evenwicht

Alarm treedt in werking wanneer de gemeten spanning van een driefasig driebenig systeem
meer dan 20% verschilt van een van de andere fasen.

[`alr] Alarm
[lbal]
belastingsevenwicht

Alarm treedt in werking wanneer vastgesteld wordt dat de laadstroom uit balans is. Door
gebruiker te specificeren in setuppagina [`ALr] > [ldif]. De standaardinstelling is 100%.

[`alr] Alarm frequentie[freq]
tolerantieoverschrijding

Alarm treedt in werking wanneer de lijnfrequentie niet binnen het gebied van 47 t/m 63 Hz
ligt.

[`alr] Alarm
[``UC]
lijncompensatie

Alarm treedt in werking wanneer de routines voor spanningscompensatie de veranderingen
in de netspanning niet kunnen compenseren; geldt voor gevraagd vermogen van 5% tot 95%
[Urtb], [ph2t] regeling als [``UC] wordt ingesteld op [``ON].

[`alr] Alarm overspanning
[``OU]
netvoeding

Alarm treedt in werking als de netspanning groter is dan nominale maximumspanning
van het apparaat. Wordt veroorzaakt door overschrijding van de nominale netspanning
met meer dan 10%.

[`alr] Bewakingsalarm
[Cdog]
datacommunicatie

Alarm treedt in werking wanneer geen datacommunicatie wordt gedetecteerd gedurende
de in [`Out] beveiligingstime-out aangegeven periode. Uitsluitend beschikbaar wanneer
seriële datacommunicatie geïnstalleerd is.

[`err] Foutconditie
[HbOC]
overstroom bij
droogwarmen element

Deze foutconditie treedt op wanneer de maximale elementstroom tijdens droogwarmen
van het element wordt overschreden.

[`err] Foutconditie
[shrt]
kortgesloten
thyristor

De foutconditie 'kortgesloten thyristor' wordt gedetecteerd door meting van de stroom
tijdens afvallen van het thyristorrelais en deze aflezing te vergelijken met de stroom
gemeten bij bekrachtiging van de thyristor. Een foutconditie 'kortgesloten thyristor' wordt
geactiveerd wanneer de stroomuitlezing tijdens afvallen ten minste 10A en 25% of meer
bedraagt van de stroommeting in bekrachtigde toestand.
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UitAutoschake recover
len

Nummer
modbus

Correctie

(lezen/schrijven)

Nee

180 r, bit 0
181 l/s

Controleer de aansluitingen van de bedrading vanaf de netaansluiting naar het
element en de retourstroom van het element. Element indien nodig vervangen.

Nee

180 r, bit 1
182 l/s

Controleer de aansluitingen van de bedrading vanaf de netaansluiting naar het
element en de retourstroom van het element. Controleer of de toegepaste
draaddiameter correct is. Element indien nodig vervangen.

Nee

180 r, bit 2
183 l/s

Zorg voor meer ventilatie of koeling in de omkasting. Controleer de ventilator; is
deze defect, stuur de spanningsregelaar dan voor reparatie terug naar de fabriek.
Controleer of het koelblok schoon is. Verhoog zonodig de nominale temperatuurafstelling van het koelblok als deze beneden de standaard veiligheidsmarge van
de uitschakeltemperatuur ligt. Stuur het koelblok terug naar de fabriek voor
verlaging van de thryristorspanning en controle van de thermistor.

Ja

Ja

180 r, bit 3
184 l/s

Controleer de lijn op hoog ruisniveau en controleer de aansluitingen van de
bedrading.
Mogelijke fout in het schakelschema voor lijnaftasting; stuur de spanningsregelaar
voor reparatie terug naar de fabriek.
Controleer [fcty] > [diag] op [l!a1], [l@a1] of [l#a1], om de aard en de locatie
van het leidingverlies te bepalen.
[uUoL] kan veroorzaakt worden door daling van de waarde van de lijnspanning
beneden de halve nulspanning.
[a|Cr] kan veroorzaakt worden door lijnvoeding met een hoog ruisniveau.
[n|Cr] kan veroorzaakt worden door een ontbrekende lijn.
[`pOl] kan veroorzaakt worden door een halve lijncyclus of een ontbrekende lijn.
[freq] kan veroorzaakt worden door lijnvoeding met een hoog ruisniveau.
[HCYC] is alleen actief wanneer diagnosesoftware voor verhitter geïnstalleerd is en
wijst op het verlies van een halve cyclus dat gedecteerd wordt in de belasting; kan
veroorzaakt worden door afwezigheid van thryristor-geleiding.

Ja mits
[ph2t]

Ja

180 r, bit 4
185 l/s

Zorg dat de lijnspanning voor elke fase gelijk is. Als de lijnspanningen gelijk zijn,
controleer dan de kalibrering van de lijnspanningen.

Ja mits
[ldif]

Ja

180 r, bit 5
186 l/s

Controleer de belastingsbalans op elementen. Wanneer de belastingen
gebalanceerd zijn, controleer dan de stroomkalibrering.

Nee

180 r, bit 6
187 l/s

Controleer de frequentie van de voedingslijn. Buiten het gebied tussen 47 en 63
Hz is de werking van de Power Series niet betrouwbaar.

Nee

180 r, bit 7
188 l/s

Controleer of de lijnspanning sterk fluctueert. Als de lijnspanning niet fluctueert,
controleer dan de kalibrering van de lijnspanning.

Nee

180 r, bit 8
189 l/s

Een lagere lijnspanning of beschadiging van de unit is niet uitgesloten. Als de
lijnspanning voldoende is, controleer dan de kalibrering van de lijnspanning.

Ja

Nee

180 r, bit 9
190 l/s

Zorg dat de bron van datacommunicatie naar de unit de dataoverdracht zonder
langdurige onderbrekingen uitvoert. Controleer de integriteit van de communicatiesignalen door middel van het regelinstrument. Stuur de unit voor reparatie terug
naar de fabriek.

Ja

Nee

195 r, bit 0

Waarschijnlijk is het element te vochtig voor de hiervoor geselecteerde droogwarmtijd.
Verhoog de droogwarmtijd van het element, schakel de spanningsregelaar uit en aan
om het droogwarmproces te hervatten.

Ja

Nee

195 r, bit 1

Controleer de uitvoer met het testinstrument terwijl het vermogen (%) [`Out] op
[``)0] staat. Wordt een uitgangssignaal geconstateerd, stuur de unit dan terug
naar de fabriek voor de inbouw van een nieuwe thyristor. Wordt geen
uitgangssignaal geconstateerd, controleer dan de actuele kalibrering.
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Storingen opheffen bij alarmsignalen en foutcondities
Alarm / Foutconditie

(vervolg)

Eventuele alarm- of foutcondities

[`err] Foutconditie
[shrt] ‘Onjuiste
systeemconfiguratie’

Foutconditie ‘Ongeldige hardwareconfiguratie’.

[`err]

Foutconditie ‘Defect analoog-naar-digitaal’.

[``Ad]

Foutconditie ‘Defect
analoog-naar-digitaal’

[`err] Foutconditie
[`Che] ‘Controlegetal’

Foutconditie ‘Ongeldig controlegetal in niet-vluchtig geheugen’.

[`err] Foutconditie
[ram]
‘Ram-geheugen’

Deze foutconditie doet zich voor bij detectie van een defect Ram-geheugen.

[`err] Foutconditie ‘Te
[``Ot]
hoge temperatuur’

Foutconditie treedt op wanneer de temperatuur van het koelblok hoger is dan de standaard
uitschakeltemperatuur [`sdÇ].

[`err] Foutconditie ‘Halve
[HCyl]
cyclus leidingverlies’

Foutconditie treedt op wanner een belastingverlies van een halve cyclus gedetecteerd wordt
gedurende vijf achtereenvolgens herhaalde zonestartpogingen.

[`err] Foutconditie
[p
| rOt]
‘Fasedraaiing’

Foutconditie treedt op bij een driefasig systeem met een [3L`d] belasting onder
fasehoekregeling wanneer de fasemodulatie niet correct is.

Controleren en vervangen van zekeringen

Nadat u de nieuwe zekering (Ferraz, Bussman…) in de unit
geplaatst hebt, spant u de bout aan tot 4,95 Nm. De schroef
als volgt: Uitvoeringen PXX-F20X-XXXX en PXX-N20XXXXX aanspannen tot 2,93 Nm. Uitvoeringen PXX-F25XXXXX, PXX-N25X-XXXX, PXX-F30X-XXXX en PXX-N30XXXXX aanspannen tot 4,95 Nm. Sluit de afdekplaat voor de
zekeringen. Wanneer de unit van de wand genomen is, moet
u het de opnieuw aansluiten van de draden rekening
houden met alle aanspanningsspecificaties. De unit is nu
klaar om weer in bedrijf gesteld te worden. U kunt de
voeding voor de spanningsregelaar en de aansluitingen van
lijn/belasting weer inschakelen.

Zekering

De bout heeft twee borgringen. De onderste machineschroef
heeft twee of drie borgringen afhankelijk van de
afmetingen van de thyristor in de unit. Het is van belang
dat de borgringen in dezelfde volgorde worden
teruggeplaatst als die waarin zij verwijderd werden.
Zorg dat u de zekering zo plaatst dat de richting ervan
overeenkomt met de afbeelding die afgedrukt op de
printplaat.

Zekering

Als de zekering open is, vervang deze dan door het
verwijderen van de oude zekering met gebruikmaking van
een 13mm (.5 in.) socket en een kruiskopschroevendraaier
nr. 3. Laat de borgringen niet van de bouten vallen. Als ze
in de kast gevallen zijn, schud ze er dan voorzichtig uit.

Zekering

Zorg dat alle hoogspanning uitgeschakeld is. Schuif de
dekplaat van de zekeringen naar beneden. Meet met
gebruikmaking van een weerstandsmeter de gelijkstroomweerstand van de zekering om te bepalen of deze open is.
(Typische gelijkstroomweerstand is minder dan 1 ohm.)

Power Series
Solid State Power Control

Afdekplaat voor
zekeringen

Figuur A.6 — Plaats zekeringen
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UitAutoschake recover
len

Nummer
modbus

Correctie

(lezen/schrijven)

Ja

Nee

195 r, bit 2

Schakel de spanningsregelaar aan en uit. Stuur de unit voor reparatie terug naar
de fabriek als het probleem niet op te lossen is.

Ja

Nee

195 r, bit 3

Schakel de spanningsregelaar aan en uit. Stuur de unit voor reparatie terug naar
de fabriek als het probleem niet op te lossen is.

Ja

Nee

195 r, bit 4

Schakel de spanningsregelaar aan en uit. Stuur de unit voor reparatie terug naar
de fabriek als het probleem niet op te lossen is.

Ja

Nee

195 r, bit 5

Schakel de spanningsregelaar aan en uit. Stuur de unit voor reparatie terug naar
de fabriek als het probleem niet op te lossen is.

Ja

Nee

195 r, bit 6

Zorg voor meer ventilatie of koeling in de omkasting. Controleer de ventilator; blijkt
deze defect, stuur de unit dan voor reparatie terug naar de fabriek. Controleer of
het koelblok schoon is. Stuur het koelblok terug naar de fabriek voor verlaging van
de thryristorspanning en controle van de thermistor.

Ja

Nee

195 r, bit 7

Lijnspanning verliest halve cycli of de thryristor start niet correct.

Ja

Nee

195 r, bit 8

Driefasig vermogen is aangesloten op niet-correcte fasemodulatie. Verwissel beide
inkomende fasen.

Reservekopie gegevens
Er zijn drie prompts waarmee de gebruiker in inhoud van de EEPROM kan manipuleren: Backup Gegevensverzameling, Default Gegevensverzameling en Restore Gegevensverzameling. Deze prompts bieden elk de volgende
mogelijkheden [`all], [`sys], [2n`1], [2n`2] en [2n`3].
Er zijn twee gegevensverzamelingen in de spanningsregelaar opgeslagen; de eerste is de gebruikers-EEPROM waarin
datgene opgeslagen is wat bij inschakeling telkens wordt gelezen. De tweede is de Backup EEPROM.
De prompt voor de standaard gegevensverzameling werkt de gekozen configuratieparameters in de gebruikersEEPROM bij tot waarden die in de handleiding als standaard zijn vermeld. Deze werkt de gekozen invoer bij en zorgt
voor hertransmissie van de kalibratieparameters in de gebruikers-EEPROM tot de waarden die door de fabriek in de
Backup EEPROM opgeslagen zijn.
De prompt voor de backup gegevensverzameling werkt de gekozen configuratieparameters in de Backup EEPROM bij
aan de hand van de actuele waarden in de gebruikers-EEPROM. De kalibratieparameters worden hierbij NIET
overschreven.
De prompt voor de Restore gegevensverzameling werkt de gekozen configuratieparameters in de gebruikers-EEPROM
bij aan de hand van de actuele waarden die opgeslagen zijn in de Backup EEPROM. De kalibratieparameters worden
hierbij NIET overschreven

Standaard
waarden

Sta
Sta ndaa
nd rd w
aa
rd aard
pro en
mp
t

Standaard kalibratie-instellingen
Standaard prompt

ing)
brer
kali
niet pt
(
n
rde prom
waa
e
ige Restor
Huid

GebruikersEEPROM

Backup
EEPROM

Huidige waarden (niet kalibrering)
Backup prompt

Figuur A.7 — Power Series
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Registratienummers modbus
Relatieve parameternummers (voor absolute nummers dient het getal 40001 aan het relatieve nummer
toegevoegd te worden)
1
2
4
5
7
30
50
51
52
53
54
55
56
57
58
80
85
86
87
150
151
152
153
154
156
157
159
160
161
162
163
164
166
167
169
170
171
172
173
174
176
177
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
195
198
199
850
851
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
876
877
878

Unit serienummer hoge cijfers
Unit serienummer lage cijfers
Softwareversie
Fabricagedatum (jjmm)
Uitvoering
Softwareversie
Nominale systeemstroom (A)
Nominale systeemspanning (V)
Aantal geconfigureerde zones
Type met geconfigureerde hardware
Configuratie geïnstalleerde opties
Algoritme vermogensregeling selecteren
Vaste tijdbasis (sec)
Standaard veiligheidsuitschakeling
temperatuur
Selecteren type belasting (uitsluitend
regeling zone 1, alleen driefasig)
Spanningscompensatie (aan/uit)
Selecteren beveiliging datacommunicatie
(aan/uit)
Time-out beveiliging datacommunicatie (S)
Selecteren uitgangsvermogen defect
beveiliging datacommunicatie
Signaal analoge (mA) ingang 1
Signaal analoge (V) ingang 1
Lijnpotentiaal (V) rms lijn 1
Analoge/digitale telpulsen ingang 1
Laadstroom (A) rms lijn 1
Belastingsvermogen (kVA) zone 1
Time-out droogwarmen element zone 1
Vermogen (%) uitgang 1
Signaal analoge (mA) ingang 2
Signaal analoge (V) ingang 2
Lijnpotentiaal (V) rms lijn 2
Analoge/digitale telpulsen ingang 2
Laadstroom (A) rms lijn 2
Belastingsvermogen (kVA) zone 2
Time-out droogwarmen element zone 2
Vermogen (%) uitgang 2
Signaal analoge (mA) ingang 3
Signaal analoge (V) ingang 3
Lijnpotentiaal (V) rms lijn 3
Analoge/digitale telpulsen ingang 3
Laadstroom (A) rms lijn 3
Belastingsvermogen (kVA) zone 3
Time-out droogwarmen element zone 3
Vermogen (%) uitgang 3
Actieve alarmsignalen
Alarm 'Element Geopend'
Alarm 'Elementtolerantie'
Alarm 'Overschrijding temperatuur
koelblok'
Alarm 'Geen Netvoeding'
Alarm fase-evenwicht
Alarm belastingsevenwicht
Alarm 'Frequentietolerantieoverschrijding'
Alarm 'Lijncompensatie'
Alarm 'Overspanning netvoeding'
Alarm 'Beveiliging datacommunicatie'
Actieve foutoorzaken
Netstroomfrequentie (Hz)
Indicator belastingsactiviteit
Actieve relaisstatus
Configuratie algemeen alarm
Configuratie alarm element open
Configuratie tolerantieoverschrijding
element
Configuratie alarm overspanning
Configuratie alarm leidingverlies
Configuratie alarm fasebalans
Configuratie alarm belastingsbalans
Configuratie alarm frequentietolerantieoverschrijding
Configuratie alarm spanningscompensatie
Configuratie alarm overspanning
Configuratie alarm beveiliging
datacommunicatie
Configuratie retransmissie.
Selecteren type retransmissie
Selecteren fase retransmissie
Selecteren retransmissiezone
Minimaal amperage retransmissie
Maximaal amperage retransmissie
Minimum kVA retransmissie
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879
880
881
882
883
950
951
952
959
990
991
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1513
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1555
1560
1580
1581
1590
1591
1700
1799
1960
1961
5011
5012
5013
5014
5019
5021
5022
5023
5024
5029
5031
5032
5033
5034
5039
5101
5102
5103
5104
5105
5106

Maximum kVA retransmissie
Instellen retransmissie-uitvoer lage
spanning (V)
Instellen retransmissie-uitvoer hoge
spanning (V)
Instellen retransmissie-uitvoer lage
stroom (mA)
Instellen retransmissie-uitvoer hoge
stroom (mA)
Terugzetten data-instelling
Backup data-instelling
Standaard dataset
Activeren NVOL opslag
Temperatuur alarm koelblok
Percentage belastingsbalans
Algemene blokkering
Blokkeren regeling setupmenu's
Blokkeren opties setupmenu's
Blokkeren alarm setupmenu
Blokkeren datacommunicatie setupmenu
Blokkeren retransmissie setupmenu
Blokkeren analoge ingang
standaardmenu's
Blokkeren retransmissiekalibrering
standaardmenu
Blokkeren standaardmenu systeemdata
Blokkeren standaard-diagnosesoftware
Displaytest
Leidingverlies, meest recent, lijn 1
Leidingverlies, vorig, lijn 2
Leidingverlies, minst recent, lijn 3
Leidingverlies, lijn 1
Leidingverlies, lijn 2
Leidingverlies, lijn 3
Alarm leidingverlies, lijn 1
Alarm leidingverlies, lijn 2
Alarm leidingverlies, lijn 3
Retransmissie instellen testwoord
tot 1573 Uitlezen geselecteerde A/D
telpulsen
Selecteren discrete ingang
Uitlezen geselecteerde ingangswaarde
Temperatuur koelblok (°C)
Opnemen overschrijding
koelbloktemperatuur
Verzoek standaardmodus
Invoeren standaardpassword
Geaccumuleerde uren (10K-100M)
Geaccumuleerde uren (0 - 9999)
Instellen analoge invoer lagestroomschaal
(mA) zone 1
Instellen analoge invoer hogestroomschaal
(mA) zone 1
Instellen analoge invoer
lagespanningschaal (V) zone 1
Instellen analoge invoer
hogespanningschaal (V) zone 1
Leren invoerverzoek (hoog, laag) zone 1
Instellen analoge invoer lagestroomschaal
(mA) zone 2
Instellen analoge invoer hogestroomschaal
(mA) zone 2
Instellen analoge invoer
lagespanningschaal (V) zone 2
Instellen analoge invoer
hogespanningschaal (V) zone 2
Leren invoerverzoek (hoog, laag) zone 2
Instellen analoge invoer lagestroomschaal
(mA) zone 3
Instellen analoge invoer hogestroomschaal
(mA) zone 3
Instellen analoge invoer
lagespanningschaal (V) zone 3
Instellen analoge invoer
hogespanningschaal (V) zone 3
Leren invoerverzoek (hoog, laag) zone 3
Selecteren invoersignaalmethode (digitaal,
mA, V) zone 1
Signaal numerieke (%) invoer 1
Standaardsignaal numerieke invoer (%)
zone 1
Maximale veranderingssnelheid
(%/100msec) zone 1
Softstarttijd (sec) zone 1
Verzoek inductieve belastingsfactor zone 1

5107
5110
5111
5112
5113
5114
5115
5116
5201
5202
5203
5204
5205
5206
5207
5210
5211
5212
5213
5214
5215
5216
5301
5302
5303
5304
5305
5306
5307
5310
5311
5312
5313
5314
5315
5316
5411
5412
5413
5414
5415
5421
5422
5423
5424
5425
5431
5432
5433
5434
5435
5591
5592
5593
5594
5595
5596
5700
5710
5711
5720
5721

Inductieve laadstroom zone 1
Selecteren droogwarmen element (aan/uit)
zone 1
Selectietijd droogwarmen element zone 1
Selecteren stroombegrenzing (aan/uit)
zone 1
Instelpunt (A) stroombegrenzing zone 1
Instelpunt (A) tolerantiegrens laag niveau
zone 1
Instelpunt (A) tolerantiegrens hoog niveau
zone 1
Overstroomuitschakeling droogwarmen
element zone 1
Selecteren invoersignaalmethode (digitaal,
mA, V) zone 2
Signaal numerieke (%) ingang 2
Standaardsignaal numerieke ingang (%)
zone 2
Maximale veranderingssnelheid
(%/100msec) zone 2
Softstarttijd (sec) zone 2
Verzoek inductieve belastingsfactor zone 2
Inductieve laadstroom zone 2
Selecteren droogwarmen element (aan/uit)
zone 2
Selectietijd droogwarmen element zone 2
Selecteren stroombegrenzing (aan/uit)
zone 2
Instelpunt (A) stroombegrenzing zone 2
Instelpunt (A) tolerantiegrens laag niveau
zone 2
Instelpunt (A) tolerantiegrens hoog niveau
zone 2
Overstroomuitschakeling droogwarmen
element zone 2
Selecteren invoersignaalmethode (digitaal,
mA, V) zone 3
Signaal numerieke (%) ingang 3
Standaardsignaal numerieke ingang (%)
zone 3
Maximale veranderingssnelheid
(%/100msec) zone 3
Softstarttijd (sec) zone 3
Verzoek inductieve belastingsfactor zone 3
Inductieve laadstroom zone 3
Selecteren droogwarmen element (aan/uit)
zone 3
Selectietijd droogwarmen element zone 3
Selecteren stroombegrenzing (aan/uit)
zone 3
Instelpunt (A) stroombegrenzing zone 3
Instelpunt (A) tolerantiegrens laag niveau
zone 3
Instelpunt (A) tolerantiegrens hoog niveau
zone 3
Overstroomuitschakeling droogwarmen
element zone 3
Instellen laag (mA) kalibratiepunt zone 1
Instellen hoog (mA) kalibratiepunt zone 1
Instellen laag (V) kalibratiepunt zone 1
Instellen hoog (V) kalibratiepunt zone 1
Verzoek kalibreren analoge ingang zone 1
Instellen laag (mA) kalibratiepunt zone 2
Instellen hoog (mA) kalibratiepunt zone 2
Instellen laag (V) kalibratiepunt zone 2
Instellen hoog (V) kalibratiepunt zone 2
Verzoek kalibreren analoge ingang zone 2
Instellen laag (mA) kalibratiepunt zone 3
Instellen hoog (mA) kalibratiepunt zone 3
Instellen laag (V) kalibratiepunt zone 3
Instellen hoog (V) kalibratiepunt zone 3
Verzoek kalibreren analoge ingang zone 3
Verzoek aanlooptijd nulspanning zone 1
Verzoek aanlooptijd nulspanning zone 2
Verzoek aanlooptijd nulspanning zone 3
Nulspanning uitlezen/instellen zone 1
Nulspanning uitlezen/instellen zone 2
Nulspanning uitlezen/instellen zone 3
Verzoek retransmissie kalibrering
Retransmissiekalibrering (mA) laag
Retransmissiekalibrering (mA) hoog
Retransmissiekalibrering (V) laag
Retransmissiekalibrering (V) hoog

Watlow Power Series

Specificaties

(1897)

Elektrische eenheden
• Eenfasig (twee thyristors)
• Driefasige tweebenige regeling (4 thyristors)
Uitsluitend ohmse belasting en nulpuntsturing
• Driefasige driebenige regeling (6 thyristors)
• Driefasige driebenige regeling (6 thyristors) voor vierdraads
sterbelastingen
• Meerzonig, twee en drie eenfasige zones
Opties voor uitgangsregeling
• Nulpuntcontactgever, V (gelijkstroom) ingang
• Nulpuntregeling, vaste tijdbasis
• Tijdbasis 1 of 4 seconden met digitale programmering
• Nulpuntregeling, variabele tijdbasis
• Fasehoekregeling en fasehoekregeling met stroombegrenzing (niet bij
driefasige, tweebenige uitvoeringen)
• Standaardinstelling van softstart: 4 seconden bij inschakeling en
instelbaar van 0,0 tot 120 seconden
• Softstart bij verandering ingangssignaal, veranderingssnelheid van
uitgangssignaal is instelbaar ter begrenzing van maximale
veranderingssnelheid van 0,1 tot 100% per 0,1 sec.
Standaardinstelling is 10%.
• Op specificatie wordt een stroomtransformator ingebouwd
• Netspanningscompensatie (uitsluitend regelaars voor variabele
tijdbasis en fasehoek)
• Stand-by of niet-operationele modus
Nominale waarde uitgangsspanning en stroom
• 24VÅ tot 120VÅ (wisselstroom) (+10%, -15%)
• 200VÅ tot 480VÅ (wisselstroom) (+10%, -15%)
• 200VÅ tot 600VÅ (wisselstroom) (+10%, -15%)
• 65 t/m 250A per pool afhankelijk van uitvoering; zie
stroomsterktediagram en grafiek toelaatbaar vermogen
• Minimumbelasting 1A rms wisselstroom
• Maximale lekstroom 5mA
Alarmsignalen
• Enkelwerkend alarmrelais
• Vergrendeld of niet-vergrendeld
• Gescheiden bovenste en onderste waarden
• Alarmonderdrukking (blokkering) bij inschakelen voor alarm
• Led-indicatoren voor alarm, kortgesloten thyristor, open element,
zekering
• Elektromechanisch relais, vorm C-contact, configureerbaar via software
• Minimale laadstroom 10mA bij 5VÎ (gelijkstroom)
• Nominale ohmse belastingen: 3A bij 250VÅ (wisselstroom) of 30VÎ
(gelijkstroom), maximaal, nominale inductieve belasting 1,5A met
arbeidsfactor 0,4 zonder contactonderdrukking
Droogwarmen element
• Alleen voor eenfasige (fase tot nul) en driefasige uitvoeringen met 6
thyristors (niet voor driefasige, tweebenige uitvoeringen)
• Softstart met uitschakelmechanisme voor overstroom, werkt tot
verstrijken van geprogrammeerde tempertijd, raakt dan defect of in
fasehoekaansturing. Standaardtijd 24 uur.
• Instelbaar van 0 tot 9999 minuten met uitschakelmechanisme voor
overstroom
• Wordt geleverd inclusief ingebouwde stroomtransformator
Ingang stuursignaal
Analoog
• Gelijkstroom-contactgever 3,5 tot 30VÎ (gelijkstroom), moet afslaan bij
2.5VÎ (gelijkstroom)
• Zelf-instelbare lineaire spanning en stroom van hoge en lage
instelpunten binnen 0-20mA en 0-10VÎ (gelijkstroom)
• Handmatig in te stellen via bedieningspaneel
• Standaardinstelling ingang 4-20mA
• Ingangsimpedantie nominale spanning 11 kohm
• Ingangsimpedantie stroom 100 ohm nominaal
Digitaal
• Ingebouwde digitale programmering/display en seriële
datacommunicatie (optie)
Retransmissie
• Zelf te kiezen en schaalbaar binnen 0-20mA, belasting 800 ohm
maximaal of 0-10VÎ(gelijkstroom), 1 Kohm minimaal. De
standaardinstelling is 4-20mA.

Watlow Power Series

• Oplossend vermogen:mA bereik = ±2µA
VÎ (gelijkstroom) = bereik 2,5V nominaal
• Kalibratienauwkeurigheid:
mA bereik = ±5µA
VÎ (gelijkstroom) = bereik 10V nominaal
• Temperatuurstabiliteit: 100ppm°C
Faciliteiten voor digitale programmering/display en communicatie
• Programmeringsfaciliteiten
• Stel type ingangs- en uitgangsregeling in, alarmsignalen en softstart.
Stel eveneens de tempering van de element en de prompts voor
stroombegrenzing in.
• Faciliteiten voor systeembewaking
• Display ingangs- en uitgangswaarden samen met werkelijke
uitgangsstroom
• Dataretentie van digitale programmeringseenheid/display bij
stroomstoring via permanent geheugen
Seriële datacommunicatie
• RS-232 voor regeling van enkelvoudige spanningsval
• EIA-485 voor regeling van enkel- of meervoudige spanningsval
• Aansluitmogelijkheid voor maximaal 32 units. Met extra 485 pcrelaisstation kunnen totaal 247 units worden aangesloten
• Vrijstaand
• Modbus™ RTU-protocol
• Baudsnelheden 1200, 2400, 4800, 9600 en 19200
Voeding van de spanningsregelaar
• Universeel ingangsbereik netspanning 100 tot 240VÅ (wisselstroom)
(+10%, -15%) bij 55VA max.
• 50/60Hz ± 5% onafhankelijk van netfrequentie
• Netspanning van spanningsregelaar voor voeding van elektronisch
circuit mogelijk via afzonderlijke netspanningsingang
Uitvoeringen met normale convectiekoeling en geforceerde
luchtkoeling (met ventilator)
• Ontluchting van behuizing eventueel vereist
• Zie diagram voor modellen met ingebouwde ventilatorkoeling
Vermogensdissipatie (W)
• Plusminus 1,25 W/A per geregeld been
Isolering
• Stuursignaal naar belasting en net/belasting naar aarde 2200VÅ
(wisselstroom) minimaal
• Ingebouwde halfgeleiderzekeringen voor beveiliging van thyristors
Montage
• Wordt gemonteerd op afneembare onderplaat
• Koelblokvinnen moeten in verticale positie gemonteerd worden
Aansluitpunten hoogspanning
• Elektrisch aanrakingsveilig
• 10mm Allen drukveeraansluitpunten geschikt voor 13,3mm2 (nr. 6
AWG) tot 350 MCM-draad. Allen sleutelverloopstuk (meegeleverd) voor
10mm bus.
• Torsiekracht tot 20,3Nm.
• Draadstrip tot 30 mm
Aansluitpunten controller
• Elektrisch aanrakingsveilig
• 2,5mm platte schroevendraaier geschikt voor 3,3mm2 tot 0,324mm2
(12 tot 22 AWG) of twee 0,324mm2 tot 0,82mm2
(22 tot 18 AWG) draden.
• Aanspanning tot 0,9 Nm .
• Draadstrip tot 6 mm
Bedrijfsconfiguratie
• Basiswaarde 50°C
• 0 tot 60°C met geforceerde luchtcirculatie
• 0 tot 65°C met natuurlijke convectiekoeling
• 0 tot 90% relatieve vochtigheid niet-condenserend
• Voldoet aan EN50178, verontreinigingsgraad 3
Opslagtemperatuur
• -40 to 85°C
Verzendgewicht
• 10,3 kg
Officiële goedkeuringen
• UL® 508 en C-UL geregistreerd, archiefnummer E73741
• EN50178 aangevraagd
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Bestelinformatie
(1898)
BELANGRIJKE
OPMERKINGEN:

Bij bestelling het typenummer aan de rechterzijde
met onderstaande informatie aanvullen:

P C _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _

Fasehoek en fasehoek met
stroombegrenzing zijn
uitsluitend leverbaar op
eenfasige en driefasige
driebenige uitvoeringen. Bij
uitvoeringen met stroombegrenzing moet eveneens
de diagnosesoftware voor
element besteld worden.

Power Series = Microprocessorgestuurde
halfgeleider-spanningsregelaar

Type behuizing
C =

65 tot 250A

Fase
1
2
3
4
8
9

=
=
=
=
=
=

1 fase
driefasige tweebenige regelmodus (4 thyristors)
driefasige tweebenige regelmodus (6 thyristors)
driefasige vierdraadse stergeschakelde belasting
2 eenfasige zones
3 eenfasige zones

DROOGWARMEN ELEMENT:
Droogwarmen element is
leverbaar op eenfasige en
driefasige driebenige
uitvoeringen met
diagnosesoftware voor
element.

Diagnosesoftware element (incl. stroombegrenzing)
0 =
1 =

FASEHOEK:

Geen
Diagnosesoftware voor element (de functies stroombegrenzing en
droogwarmen element zijn alleen beschikbaar op eenfasige en
driefasige driebenige spanningsregelaars)

Nominaal uitgangsamperage
(zie onderstaand stroomsterktediagram; codenummer hier invullen)

Nominale uitgangsspanning
A =
B =
C =

24 tot 120V~ (wisselstroom)
200 tot 480V~ (wisselstroom)
200 tot 600V~ (wisselstroom)

Datacommunicatie
0 =
1 =

Geen
EIA/TIA-485/485 datacommunicatie,
geïsoleerd (zelf selecteerbaar)

Terugkoppeling/Hertransmissie
0 =
1 =

Geen
Terugkoppeling laadstroom (0 tot 10V of 0 tot 20mA schaalbare retransmissie-uitgang)
(Diagnosesoftware voor element moet geselecteerd zijn)

Individuele aanpassing
00 = Geen
AA = Geen Watlow logo met officiële keurmerken
AB - ZZ = Individuele aanpassingen in overleg met de fabriek

Stroomsterktediagram bij 50°C

Eenfasig
Code

Amperage

2 eenfasige zones

3 eenfasige zones

Driefasig tweebenig

Driefasig driebenig

Code

Amperage

Code

Amperage

Geen
geforceerde
luchtkoeling

N20

100A

N20

80A

N20

65A

N25

140A

N25

105A

N25

85A

N30

165A

N30

120A

N30

105A

Geforceerde
luchtkoeling

F20

125A

F20

120A

F20

90A

F25

200A

140A

250A

160A
185A

F25

F30

F25
F30

F30

155A

Opmerking: Gebruikersdocumentatie is beschikbaar in het Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Nederlands alsmede in het Engels. Een
exemplaar hiervan kunt u eventueel downloaden van de Watlow website op www.watlow.com/ Specificeer bij bestelling de gewenste
taal en hoeveelheid.
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Watlow Power Series

Index
A
A t/m D storingsfout A.6
Aanlooptijd invoer aanlooptijd verzoek
(Hoog, Laag) zones 1-3 6.7
Aanlooptijd verzoek nulspanning Zones
1-3 6.7
Aanspanning 3.1, 3.2, 3.4
Aantal geconfigureerde zones 6.18
Actieve alarmfuncties 6.1
Actieve relaisstatus 6.10
Activeren NVOL opslag 6.16
Afmetingen 2.2
Alarm beveiligingscircuit
datacommunicatie A.4
Alarm tolerantieoverschrijding
frequentie A.4
Alarmfuncties 5.7
actieve relaisstatus 5.7
algemeen 5.7
stilschakeling 5.7
standaard 5.7
vergrendeld 5.7
vergrendeld en stilgeschakeld 5.7
Alarmfuncties, storingen opheffen A.4A.5
alarm beveiligingscircuit
datacommunicatie A.4
alarm belastingsevenwicht A.4
alarm element open A.4
alarm elementtolerantie A.4
alarm fasegelijkheid A.4
alarm leidingverlies A.4
alarm lijncompensatie A.4
alarm lijnoverspanning A.4
alarm te hoge temperatuur koelblok
A.4
alarm tolerantieoverschrijding
frequentie A.4
Algemeen alarm, configuratie 5.7, 6.10
Algoritme vermogensregeling selecteren
6.5
Analoog (mA) ingangssignaal 6.1
Analoog (V) ingangssignaal 6.1, 6.4
Analoog ingangssignaal hoogspanning
instellen. (Volts) zone 1-3 6.6
Analoog ingangssignaal laagspanning
instellen. (Volts) zone 1-3 6.6
Analoog ingangssignaal sterkstroom
instellen. (mA) zone 1-3 6.6
Analoog ingangssignaal zwakstroom
instellen. (mA) zone 1-3 6.6
Analoog signaal (mA) ingang 1 6.2, 6.3
Analoog signaal (mA) ingang 2 6.2, 6.3
Analoog signaal (mA) ingang 3 6.3
Analoog signaal (V) ingang 1 6.2, 6.3
Analoog signaal (V) ingang 2 6.2, 6.3
Analoog signaal (V) ingang 3 6.3
Analoog-naar-digitaal kanaal selecteren
6.19

B
Bedrading 3.1-3.6
ingang 3.2-3.3
uitgang 3.4-3.5
Bedrading, voorbeeld 3.6
Beknopte handleiding (Snelle setup) 5.10
Belastingsbalans, alarmconfiguratie
6.11
Belastingsbalans, percentage 6.11
Belastingsevenwicht, alarm A.4
Belastingsstroom (A) rms 6.2
Belastingsstroom (A) rms zone 1 6.3, 6.4

Watlow Power Series

Belastingsstroom (A) rms zone 2 6.3, 6.4
Belastingsstroom (A) rms zone 3 6.4
Belastingsstroom (kVA) 6.2, 6.4
Belastingsvermogen (kVA) zone 1 6.3,
6.4
Belastingsvermogen (kVA) zone 2 6.3,
6.4
Belastingsvermogen (kVA) zone 3 6.4
Besturingsconfiguraties 1.2
1-fasig 1.2
3-fasig, 2-benig 1.2
3-fasig, 3-benig 1.2
3-fasig meerzonig 1.2
Blokkeren analoge ingang
standaardmenu’s 6.16
Blokkeren datacommunicatie setupmenu
6.16
Blokkeren opties setupmenu’s 6.16
Blokkeren retransmissie setupmenu
6.16
Blokkeren retransmissiekalibrering
standaardmenu 6.16
Blokkeren setupmenu alarmfuncties
6.16
Blokkeren setupmenu’s besturing 6.16
Blokkeren standaardmenu diagnose
6.17
Bovenste mA kalibratiepunt zones 1-3
6.21 instellen
Bovenste V kalibratiepunt zones 1-3
6.21 instellen

C
Communicatie 5.8
Configuratie alarm beveiliging
datacommunicatie 6.11
Configuratie geïnstalleerde opties 6.18

D
Diagnosemenu 6.19-6.20
Display faseselectie 1-3 6.4
Display zoneselectie 6.2, 6.3
Displaylus fouten 6.1, A.4-A.7
Displaylus menu 4.2, 4.3
Displaytest 6.20
Draadbuigstraal 2.1
Draadstrippen 3.1, 3.2, 3.4
Droogwarmen element, timeout 6.2

E
Element diagnosefuncties 1.2
Element droogwarmen 5.4
Element droogwarmen overstroom fout
A.4
Element droogwarmen overstroom
uitschakelzones 1-3 6.8
Element droogwarmen selectie aan/uit)
zones 1-3 6.8
Element droogwarmen selectie tijdzones
1-3 6.8
Element droogwarmen time-out zone 1
6.2, 6.3
Element droogwarmen time-out zone 2
6.2, 6.3
Element droogwarmen time-out zone 3
6.3
Element open alarm A.4

F
Fabricagedatum (jjmm) 6.17
Fase retransmissie selecteren 6.13

Fasegelijkheid, alarm A.4
Fasegelijkheid, alarmconfiguratie 6.11
Fasehoek 5.2
Foutcondities, storingen opheffen A.4A.5
A t/m D storing fout A.6
controlegetal niet-vluchtig geheugen
fout A.6
fasedraaiing fout A.6
kortgesloten thyristor fout A.4
leidingverlies halve periode fout A.6
overstroom droogwarmen element
fout A.4
RAM fout A.6
systeemconfiguratie fout A.6
temperatuuroverschrijding fout A.6

G
Garantieinformatie, omslag achterzijde
Geaccumuleerde uren (0 - 9999) 6.18
Geaccumuleerde uren (10K-100M) 6.18
Gelijkstroomcontactgever - nuldoorgang
5.2

H
Halve periode leidingverlies fout A.6
Hardwareversie 6.17

I
Ikkrommen uitgangsvermogen bij
geforceerde luchtkoeling 2.5
Indicator belastingsactiviteit 6.1
Inductiestroom 6.9
Inductieve belastingsfactor 6.9
Ingang 5.6
signaalkeuze 5.6
Ingangsignaalmethode, selectie (digitaal,
mA, V) zone 1-3 6.6
Installatie 2.1-2.6
Instelpunt (A) stroombegrenzing
Invoerbedrading 3.2-3.3
1-zonig 3.3
2-zonig 3.3
3-zonig 3.3
communicatie 3.2
regelvermogen en alarm 3.2
retransmissie 3.2

K
Koelblok temperatuur (°C) 6.18
Koelblok temperatuuroverschrijding,
alarm A.4
Koelblok temperatuuroverschrijding,
alarmconfiguratie 6.10
Koelblok, alarmtemperatuur 6.18
Koelblok, overschrijding
alarmtemperatuur 6.10
Koeling 2.3
Kortgesloten thyristor, foutconditie A.4

L
Leidingverlies, alarmconfiguratie 6.10
Leidingverlies, alarmfuncties 6.19
Lijn elektrische bedrading 3.4
Lijn overspanning, alarm A.4
Lijncompensatie, alarm A.4
Lijnfrequentie (Hz) 6.1
Lijnpotentiaal (V) rms 6.2
Lijnpotentiaal (V) rms Zone 1 6.3, 6.4
Lijnpotentiaal (V) rms Zone 2 6.3, 6.4
Lijnpotentiaal (V) rms Zone 3 6.3, 6.4
Lijnspanningscompensatie 6.6

Fasedraaiing, foutconditie A.6
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M
Maximaal amperage retransmissie 6.13
Maximale veranderingssnelheid
(%/100msec) zone 1-3 6.8
Maximale verandersingssnelheid 5.3
instelbaar bij signaalverandering 5.3
Maximum kVA retransmissie 6.13
Menu blokkeringen algemeen/menu 6.166.17
Menu kalibreren retransmissie 6.22
Menu manipuleren systeemgegevens 6.15
Menu setup configuratie communicatie
6.12
Menu’s kalibrering analoog ingangssignaal
zones 1-3 Menu’s 6.21
Menuvergrendeling 5.6
Minimaal amperage retransmissie 6.13
Minimum kVA retransmissie 6.13
Montage 2.2-2.3

N
Natuurlijke convectie, ijkkrommen
uitgangsvermogen 2.6
Navigatie en software 4.1-4.4
Niet-vluchtig geheugen, fout controlegetal
Error A.6
Nominale systeemspanning (V) 6.17
Nominale systeemstroom (A) 6.18
Nuldoorgang 5.1
Nulspanning 5.6
Nulspanning uitlezen/instellen Zones 1-3
6.7
Numeriek (%) invoer 1 signaal 6.2, 6.3,
6.4
Numeriek (%) invoer 2 signaal 6.2, 6.3,
6.4
Numeriek (%) invoer 3 signaal 6.3, 6.4
Numeriek (%) invoersignaal 6.1

O
Omkasting, richtlijnen 2.3
Onderhoud 2.4
Onderste mA kalibratiepunt zones 1-3
6.21 instellen
Onderste V kalibratiepunt zones 1-3 6.21
instellen
Opnemen overschrijding
koelbloktemperatuur 6.18
Overspanning, alarmconfiguratie 6.11

P
Power Series verwijderen 2.4
Prompt index A.13

R
RAM fout A.6
Reservekopie (backup) A.7
Reservekopie gegevensverzameling 6.15
Retransmissie 5.9
Retransmissie bedrading 3.2
Retransmissie instellen testwoord 6.20
Retransmissie kalibrering (mA) laag 6.22
Retransmissie uitgangssignaal
hoogspanning instellen. (V) 6.14
Retransmissie uitgangssignaal
laagspanning instellen. (V) 6.14
Retransmissie uitgangssignaal
sterkstroom instellen. (mA) 6.13
Retransmissie uitgangssignaal
zwakstroom instellen. (mA) 6.13
Retransmissieconfiguratie. Selecteren
6.12
Retransmissiekalibrering (mA) hoog 6.22
Retransmissiekalibrering (V) hoog 6.22
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Retransmissiekalibrering (V) laag 6.22
Richtwaarde (A) tolerantiegrens laag
niveau zone 1-3 6.9

S
Selecteren baudsnelheid unit 6.12
Selecteren beveiligingscircuits (aan/uit)
6.12
Selecteren discrete ingang 6.20
Selecteren retransmissiezone 6.13
Selecteren storingen beveiligingscircuit
uitgangssignaal 6.12
Selecteren stroombegrenzing (aan/uit)
zone 1-3 6.8
Selecteren type belasting (Uitsluitend
regelzone 1, uitsluitend 3-fasig.) 6.7
Selecteren type retransmissie 6.12
Setup besturingsalgoritme 6.5
Setup configuratiemenu alarmfuncties
6.10-6.11
Setup menu retransmissieconfiguration
6.12-6.14
Setup menu’s opties zone 1, 2 en 3 6.8-6.9
Setup menu’s regeling zone 1, 2 en 3 6.66.7
Setup paginamenu 4.2, 4.4
Setup paginaparameters 6.5 - 6.13
Setup paginaselectie 6.5
Signaalselectie 5.6
Softstart 5.3
instelbaar bij inschakeling 5.3
Softstarttijd (sec) zones 1-3 6.8
Software versienummer 6.17
Softwareversie 6.17
Spanningscompensatie, alarmconfiguratie
6.11
Specificatie A.9
Standaard gegevensverzameling 6.15
Standaard numeriek ingangssignaal (%)
Zones 1-3 6.6
Standaard veiligheidsuitschakeltemperatuur 6.18
Standaard wachtwoord 6.20
Standaard wachtwoord invoeren 6.20
Standaardmodus 6.20
Standaardpagina, menu 4.2, 4.4
Standaardpagina, parameters 6.14 - 6.22
Storingen opheffen A.2-A.3
Storingen opheffen, alarmfuncties en
foutcondities A.4-A.7
Stroombegrenzing 5.5
Systeemblokkering 5.6, 6.16
Systeemconfiguratie, foutconditie A.4
Systeemdata, blokkeren standaardmenu
6.17

U
Uitgang 1 vermogen (%) 6.2, 6.3, 6.4
Uitgang 2 vermogen (%) 6.2, 6.3
Uitgang 3 vermogen (%) 6.2, 6.3
Uitgangssignaal, bedrading 3.4-3.5
1-fasig 3.4
3-fasig, 2-benig, 4 thyristors 3.4
3-fasig, 3-benig, 6 thyristors, 4-draads
ster 3.5
3-fasig, 3-benig, thyristor/diodehybride
3.5
meerzonig 3.5
Uitgangssignaal, ijkkrommen 2.5-2.6
Uitgangsvermogen (%) 6.2, 6.4
Uitlezen geselecteerde analoog-naardigitaal telpulsen 6.19
Uitlezen geselecteerde ingangswaarde 6.20
Unit informatiemenu 6.17-18
Unit serienummer hoge cijfers 6.17
Unit serienummer lage cijfers 6.17
Unitadres selecteren 6.12
Uw opmerkingen, binnenzijde omslag
voorzijde

V
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Declaration of Conformity
Power Series Power Controller
WATLOW CONTROLS
1241 Bundy Boulevard
Winona, Minnesota 55987 USA
Declares that the following product:
English
Designation:
Power Series Power Controller
Model Numbers:
PC (1, 2, 3, 4, 8 or 9) (0 or 1) — (N20, N25, N30,
F20, F25 or F30) (A, B or C) — (0 or 1) (0 or 1)
(00 or AA-ZZ)
Classification:
Solid State Power Controller, Class II, Pollution
Degree III
Rated Voltage:
24 to 600V~ (ac)
Rated Frequency:
50/60 Hz
Meets the essential requirements of the following European Union Directive(s) using
the relevant section(s) of the normalized standards and related documents shown:

89/336/EEC Electromagnetic Compatibility Directive
EN 61326:

1997 Electrical equipment for measurement, control and
laboratory use - EMC requirements (Group 1, Class A)
EN 61000-4-2: 1995 Electrostatic discharge
EN 61000-4-4: 1995 Electrical fast transients
EN 61000-4-8: 1993 Magnetic fields
EN 61000-4-3: 1996 Radiated immunity
EN 61000-4-6: 1996 Conducted immunity
EN 61000-4-5: 1995 Surge immununity
EN 61000-4-11: 1994 Voltage dips, short interruptions and voltage variations
immunity
ENV 50204:
1995 Cellular phone
Note 1:
Use of an external filter is required to comply with EN 61326
conducted emission limits. See the next page of this document for
information and instructions.
Note 2:
A Line Impedance Stabilization Network (LISN), not a line clamp,
was used for all emissions testing.

73/23/EEC Low-Voltage Directive
EN 50178:

Electronic equipment for use in power installations

The Phase Angle Control Mode option for Power Series is excluded
from this declaration.
Déclare que le produit suivant :
Français
Désignation :
Bloc de puissance Power Series
Numéro de modèle :
PC (1, 2, 3, 4, 8 ou 9) (0 ou 1) — (N20, N25,
N30, F20, F25 ou F30) (A, B ou C) — (0 ou 1) (0
ou 1) (00 ou AA-ZZ)
Classification :
Blocs de puissance à semiconducteurs,
Pertubations Classe II, Degré III
Tension nominale :
24 à 600 V ~ (ac)
Fréquence nominale :
50/60 Hz
Sont conformes aux principales normes des directives de l’Union Européenne au
regard de la (des) section(s) pertinente(s) des normes standards et documents
apparentés présentés :

89/336/EEC Directive de compatibilité électromagnétique
EN 61326:

1995 Appareillage électrique pour la mesure, la commande et
l’usage de laboratoire –— Prescriptions relatives à la
Compatilité Electro Magnétique (groupe 1, classe A)
EN 61000-4-2: 1997 Décharge électrostatique
EN 61000-4-4: 1995 Transitoires rapides électriques
EN 61000-4-8: 1993 Champs magnétiques
EN 61000-4-3: 1996 Immunité rayonnée
EN 61000-4-6: 1996 Immunité conduite
EN 61000-4-5: 1995 Essai d’immunitÈ aux ondes de choc
EN 61000-4-11: 1994 Essais d’immunité relatifs aux creux de tension, coupures
brèves et variations de tension
EN 61000-4-5 : 1995 Insensibilité aux surtensions
EN 61000-4-11 : 1994 Insensibilité aux chutes subites, aux courtes interruptions et
aux variations de tension
ENV 50204:
1995 Téléphone cellulaire
Remarque 1: Il est nécessaire d’utiliser un filtre externe pour se conformer aux
limites d’émission par conduction de la norme EN 61326. Voir les
informations et instructions au verso.
Remarque 2: Un réseau de stabilisation d'impédance de ligne (RSIL), et non pas
une limite de champ, a été utilisé pour tous les tests d'émission.

73/23/EEC Directive de basse tension
EN 50178: Equipement électr onique utilisé sur des installations électriques

Erklärt, daß das folgende Produkt:
Deutsch
Beschreibung:
Power Series Thyristor Leistungssteller
Modellnummern:
PC (1, 2, 3, 4, 8 oder 9) (0 oder 1) — (N20, N25,
N30, F20, F25 oder F30) (A, B oder C) — (0
oder 1) (0 oder 1) (00 oder AA-ZZ)
Klassifikation:
Halbleiter-Leistungssteller, Installationskategorie
II, Emissionsgrad III
Nennspannung:
24-600 V~ (ac)
Nennfrequenz:
50/60 Hz
Erfüllt die wichtigsten Normen der folgenden Anweisung der Europäischen
Gemeinschaft unter Verwendung des wichtigen Abschnitts der normalisierten
Spezifikationen und der untenstehenden einschlägigen Dokumente:

89/336/EEC EWG Elektromagnetische Verträglichkeit
EN 61326:

1997 Elektrogeräte zur Messung, Regelung und zum Laboreinsatz
EMC-Richtlinien (Gruppe 1, Klasse A)
EN 61000-4-2: 1995 Elektrostatische Entladung
EN 61000-4-4: 1995 Elektrische schnelle Stöße
EN 61000-4-8: 1993 Magnetische Felder
EN 61000-4-3: 1996 Strahlungsimmunität
EN 61000-4-6: 1996 Leitungsimmunität
EN 61000-4-5: 1995 Spannungsstoßimmunität
EN 61000-4-11: 1994 Immunität gegen Spannungsgefälle, kurze Unterbrechungen
und Spannungsabweichungen
ENV 50204:
1995 Mobiltelefon
Hinweis 1:
Die Verwendung eines externen Filters kann erforderlich sein, um
der EN 61326. Siehe Seite 2 (Rückseite) für Informationen und
Anweisungen.
Hinweis 2:
Zur Emissionsmessung wurde ein LeitungsimpedanzStabilisierungsnetzwerk (LISN), keine Klemme, eingesetzt.

73/23/EEC EWG Niederspannungsrichtlinie
EN 50178: Elektronische Geräte für die Verwendung bei Starkstrominstallationen

Leistungssteller mit Phasenanschnittssteuerung sind von dieser
Erklärung ausgeschlossen.
Verklaart dat het volgende product:
Nederlands
Omschrijving:
Power Series spanningsregelaar
Typenummers:
PC (1, 2, 3, 4, 8 of 9) – (N20, N25, N30, F20,
F25 of F30) — (A, B of C) – (0 of 1) (0 of 1) (00
of AA-ZZ)
Classificatie:
Halfgeleiderspanningsregelaar, Klasse II,
Verontreinigingsgraad III
Gemeten spanning:
24 tot 600V~ (wisselstroom)
Gemeten frequentie:
50/60Hz
Voldoet aan de basisvoorwaarden van de navolgende richtlijnen van de Europese
Unie, met inachtneming van de relevante sectie(s) inzake de gestandaardiseerde
normen en de relevante voorgelegde documenten.

89/336/EEG Richtlijn voor Elektromagnetische Compatibiliteit
EN 61326:

1997 Elektrische apparatuur voor meten, regelen en
laboratoriumgebruik - Voorschriften voor elektromagnetische
compatibiliteit (Groep 1, Klasse A)
EN 61000-4-2: 1995 Elektrostatische ontlading
EN 61000-4-4 1995 Snelle elektrische transiënten
EN 61000-4-8 1993 Magnetische velden
EN 61000-4-3 1996 Immuniteit voor straling
EN 61000-4-6 1996 Immuniteit voor geleiding
EN 61000-4-5 1995 Immuniteit voor spanningspieken
EN 61000-4-11 1994 Immuniteit voor spanningsdips, korte onderbrekingen en
spanningsschommelingen
ENV 50204
1995 Mobiele telefoons
Opmerking 1
De toepassing van een extern filter is vereist om te voldoen aan de
beperking van geleide emissie conform EN 61326. Zie de volgende
pagina van dit document voor informatie en instructies.
Opmerking 2
Voor het beproeven van alle emissies werd gebruik gemaakt van
een lijnimpedantie-stabilisatienetwerk (LISN) en niet van een
lijnklem.

Richtlijn 73/23/EEC betreffende lage spanningen
EN 50178

Elektronische apparatuur voor toepassing in elektrische installaties

De optie voor fasehoekregelmodus van de Power Series is van deze
verklaring uitgesloten.

William R. Blaisdell
Naam van de gemachtigde

Winona, Minnesota, USA
Plaats

Algemeen directeur
Titel van de gemachtigde

May 31, 2000
Datum

Les blocs de puissance en version angle de phase ne sont pas
couverts par cette déclaration.

(1903)
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Handtekening van de gemachtigde

Watlow Power Series

A

Bijschriften illustratie:
Figure 1- Tank Filter, 1Ø 230V~ (ac)
Figure 1 - Filtre cylindrique, 1Ø 230V~ (ac)
Abbildung 3. Tankfilter 1Ø; 230 V~ (ac)
Figuur 1 - Tankfilter, 1O 230 V (wisselstroom)

Figure 2- Tank Filter, 3Ø 440V~ (ac)
Figure 2 - Filtre cylindrique, 3Ø 440V~ (ac)
Abbildung 3. Tankfilter 3Ø; 440 V~ (ac)
Figuur 2- Tankfilter, 3Ø 440V~ (wisselstroom)
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Breaker or Disconnect
Unterbrecher oder Trenner
Coupe-circuit
Verbreekcontacten of uitschakelen

Crydom

N

2

Note 1: Protective earth (PE) connection required to minimize EMI.
Remarque 1 : connexion de terre protectrice (PE) requise pour minimiser
l’interférence EMI
Hinweis 1: Schutzerdung (PE) erforderlich, um EMI auf ein Minimum zu halten.
Opmerking 1: Als veiligeidsmaatregel is een aardverbinding vereist om
elektromagnetische interferentie (EMI) tot een minimum terug te brengen.

4

Heater
Last
Elément chauffant
Verhitter

See Note 1
Siehe Hinweis 1
Voir remarque 1
Zie opmerking 1

PE

Breaker or Disconnect
Unterbrecher oder Trenner
Coupe-circuit
Verbreekcontacten of uitschakelen

3

Power Series

A

1
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Power Series

B

C

PE

2
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3
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Heater
Last
Elément chauf
Verhitter

See Note 1
Siehe Hinweis 1 Crydom
Voir remarque 1
Zie opmerking 1

Required (EN61326) External EMI Filters for
Power Series with ≥ 6A Loads

Erforderliche Entstörfilter gemäß EN 61326 für
Power Series mit Laststrom ≥ 6A.

An external EMI filter must be used in conjunction with the Power Series.
Watlow has verified that one type of filter will suppress electromagnetic interference
(EMI) created by the Power Series power controller to within the EN61326
requirements:
1)
A tank filter supplied by Crydom, installed across the power lines, suppresses
EMI on the power lines. See Figures 1 and 2.
Wiring illustrations for the filters appear on the right. See Table 1 for the correct filter:

Ein externer EMI-Filter sollte mit dem Power Series.
Watlow hat nachgewiesen, daß eine Filterart die elektro-magnetischen Störungen, die
durch den Leistungssteller der Bauart Power Series hervorgerufen werden, der Norm
EN61326 entsprechend unterdrückt.
1)
Ein Tankfilter von Crydom, welcher über die Stromleitungen installiert wird,
unterdrückt die elektro-magnetischen Störungen auf den Stromleitungen. Siehe
Abbildungen 1 und 2.
Schaltschemata für die Filter sind auf der rechten Seite zu sehen. Den richtige Filter
finden Sie in Tabelle 1:

Description
1Ø; 230V~
3Ø; 440V~

Filter #
Crydom
1F25
3F20

Watlow #
14-0019
14-0020

Table 1 - Power Series EMI Filters

1Ø; 230V~
3Ø; 440V~

ç WARNING:
The tank filter specified may suppress desirable communications carried on
power lines in the 150 to 250 kHz region. The filter may suppress carrier
current such as that used for infant monitors and medical alert systems. Verify
that suppressed carrier current or other desirable communications on power
lines creates no hazard to people or property. Failure to observe this warning
could result in damage to property, and injury or death for personnel.
ç WARNING:
All filter installation and wiring must be performed by qualified personnel, and
conform to local and national electrical codes. Failure to observe this warning
could result in damage to property, and injury or death for personnel.

Filtres externes EMI (EN61326) requis pour
les Power Series‚ à des charges de ≥ 6A
Un filtre externe EMI doit être utilisé conjointement avec le Power Series.
Watlow s’est assuré qu’un type de filtre supprimera l’interférence électromagnétique
(EMI) créée par le bloc de puissance Power Series, afin de se conformer aux
exigences de la norme EN61326 :
1)
Un filtre cylindrique, fourni par Crydom, installé sur les lignes secteurs,
supprime l’interférence EMI des lignes secteurs. Voir les figures 1 et 2.
Les illustrations de câblage des filtres figurent à droite. Voir le tableau 1 sur l’utilisation
du filtre approprié :
Description
1Ø; 230V~
3Ø; 440V~

N° de Filtre
Crydom
1F25
3F20

Beschreibung

N° Watlow
14-0019
14-0020

Tableau 1 : Filtres EMI Power Series
ç IMPORTANT :
Le filtre spécifié peut supprimer les communications désirables de lignes
secteurs se situant entre 150 et 250 kHz. Le filtre peut supprimer le courant
porteur, tel que celui utilisé sur les appareils de surveillance des nouveaux-nés
et les systèmes d’alerte médicale. S’assurer que le courant porteur supprimé
ou toute autre communication sur les lignes secteurs ne crée pas de danger
pour les personnes ou les installations. La non-observation de cet
avertissement peut entraîner des dommages matériels, des blessures ou
même la mort.
ç IMPORTANT :
Toute l’installation et tout le câblage du filtre doivent être réalisés par un
personnel qualifié et être en conformité avec les réglementations électriques
locales et nationales. La non-observation de cet avertissement peut entraîner
des dommages matériels, des blessures ou même la mort.

Filter Nummer
Crydom
1F25
3F20

Watlow Nummer
14-0019
14-0020

Tabelle 1. Power Series EMI-Filter
ç WARNUNG:
Der angegebene Entstörfilter kann gewünschte Datenübertragungen im
Bereich von 150 bis 250 kHz unterdrücken. Der Filter kann den Trägerstrom,
der zum Beispiel bei Überwachungsgeräten für Kleinkinder oder medizinischen
Warnsystemen verwendet wird, unterdrücken. Stellen Sie sicher, daß die
Ünterdrückung des Trägerstroms oder anderer gewünschter
Datenübertragungen auf den Stromleitungen keine Gefahr für Personen oder
Sachen darstellt. Eine Nichtbeachtung dieser Sicherheitsmaßnahme kann
Sachschäden, Verletzungen oder den Tod zur Folge haben
ç WARNUNG:
Alle Filterinstallationen und Verdrahtungen müssen von qualifiziertem Personal
durchgeführt werden und den bestehenden elektrischen Vorschriften
entsprechen. Das Nichtbeachten dieser Warnung kann zu Sachschäden,
Verletzungen oder zum Tod des Personals führen.

Conform EN61326 vereiste externe EMI elektromagnetische
interferentiefilters voor Power Series met belastingen gelijk aan of
groter dan 6 A
In combinatie met de Power Series moet een extern EMI elektromagnetisch
interferentiefilter gebruikt worden.
Watlow heeft geconstateerd dat één filtertype de elektromagnetische interferentie
(EMI), die gegenereerd wordt door de Power Series spanningsregelaar, afdoende
onderdrukt en wel conform of beter dan de eisen van EN61326:
1)
Een door Crydom geleverd en over de elektrische leidingen geïnstalleerd
tankfilter onderdrukt elektromagnetische interferentie (EMI) op de elektrische
leidingen. Zie figuur 1 en 2.
Bedradingsschema's voor de filters zijn hiernaast afgebeeld. Zie tabel 1 voor het
juiste filter.
Beschrijving

Tabel 1 - Power Series
EMI filters

1Ø; 230V~
3Ø; 440V~

Filternr.
Crydom
1F25
3F20

Filternr.
Watlow
14-0019
14-0020

çWAARSCHUWING
Het is niet uitgesloten dat het gespecificeerde tankfilter over de elektrische
leidingen verzonden wenselijke communicatiesignalen in het gebied tussen
150 en 250 kHz onderdrukt. Het filter kan mogelijk draagfrequenties
onderdrukken zoals gebruikt voor dochtermonitoren en medische
weksystemen. Men dient zich ervan te overtuigen dat door onderdrukking van
draagfrequenties en andere wenselijke communicatiesignalen geen schade
berokkend wordt aan mensen en eigendommen. Het veronachtzamen van deze
waarschuwing kan leiden tot schade aan eigendommen en verwonding of de
dood van personeel.
çWAARSCHUWING
De installatie en de bedrading van filtersystemen mag uitsluitend uitgevoerd
worden door bevoegde medewerkers, en wel in overeenstemming met de
lokale en nationale elektrische voorschriften. Het veronachtzamen van deze
waarschuwing kan leiden tot schade aan eigendommen en verwonding of de
dood van personeel.
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Watlow Winona in het kort
Watlow Winona is een in de Verenigde Staten gevestigde divisie van Watlow Electric
Mfg. Co., St. Louis, Missouri (USA), producent van industriële elektrische
verwarmingsapparatuur sinds 1922. Watlow produceert ondermeer elektrische
verwarmingselementen, sensoren, besturings- en schakelapparatuur. Sinds 1962
ontwikkelt de vestiging te Winona elektronische halfgeleider-besturingsapparatuur.
Watlow is hiermee een van de belangrijkste toeleverancier van O.E.M. partners en
eindgebruikers.
Watlow Winona is gevestigd te Winona, Minnesota (USA), in een complex met een
omvang van bijna 10.000 vierkante meters Hierin zijn de verkoop-, ontwikkelings- en
fabricageactiviteiten ondergebracht.

Garantie
De Watlow Power Series wordt gedurende 36 maanden (drie jaar) na aflevering aan
de eerste afnemer tevens gebruiker gegarandeerd op materiaal- en fabricagefouten,
mits de producten op de juiste wijze zijn toegepast. Aangezien Watlow geen invloed
heeft op het gebruik, dan wel eventueel onjuist gebruik, kan Watlow geen garantie
verstrekken voor defecte werking. De onderstaande verplichtingen van Watlow, een
en ander ter beoordeling door Watlow, zijn beperkt tot de vervanging, reparatie
respectievelijk creditering van de aankoopprijs, en van onderdelen welke na
onderzoek binnen de aangegeven garantieperiode defect zijn geraakt. Deze garantie
is niet van toepassing op schade als gevolg van transport, wijzigingen en
onopzettelijk dan wel opzettelijk onjuist gebruik.

Retourzendingen
• Bel of fax uw leverancier of het dichtstbijzijnde Watlow verkoopkantoor voor de
juiste informatie over retourzendingen. (Zie achterzijde omslag)
• Voor rechtstreekse retourzendingen naar Watlow Winona in de Verenigde Staten
dient u voor het verkrijgen van een z.g. Return Material Authorization (RMA)nummer eerst telefonisch of per fax contact op te nemen met de afdeling
Customer Service (telefoon: +1 (507) 454-5300; fax: +1 (507) 452-4507).
• Vul het RMA-nummer in op het verzendadres, samen met een duidelijke
beschrijving van het defect.
• Voor alle naar het magazijn teruggezonden onderdelen worden de extra
behandelingskosten ten bedrage van 20% van de nettoprijs (ex. btw) in rekening
gebracht .

U kunt ons als volgt bereiken:
Your Authorized Watlow Distributor is:

Kurval B.V.
Haverstraat 39
2150 AE Niew-Vennep
tel. (31) 252-676080; fax (31) 252-676104
email: info@kurval.nl

Kwaliteit en
Beginselverklaring:
Watlow Winona stelt
zich ten doel de beste
leverancier ter
wereld te zijn van
superieure
regelapparatuur, diensten en systemen door de
verwachtingen van
onze cliënten,
aandeelhouders en
werknemers
consequent te
overtreffen.

Verenigde Staten
(hoofdkantoor):
Watlow Electric Manufacturing Company
12001 Lackland Road
St. Louis, Missouri USA 63146
Telefoon: +1 (314) 878-4600
Fax: +1 (314) 878-6814

Europa:
Watlow GmbH
Lauchwasentr. 1, Postfach 1165,
Kronau 76709 Germany
Telefoon: +49 (0) 7253-9400
Fax: +49 (0) 7253-9400-99
Watlow France S.A.R.L.
Immeuble Somag,16 rue Ampère,
Cergy Pontoise Cedex 95307 France
Telefoon: +33 (1) 3073-2425
Fax: +33 (1) 3073-2875
Watlow Italy S.r.I.
Via Meucci 14,
20094 Corsico, Milano Italy
Telefoon: +39 (02) 458-8841
Fax: +39 (02) 458-69954
Watlow Limited
Robey Close, Linby Industrial Estate,
Linby, Nottingham NG15 8AA England
Telefoon: +44 (0) 115-964-0777
Fax: +44 (0) 115-964-0071

Latijns Amerika:
Watlow de Mexico
Av. Fundicion #5,
Col. Parques Industriales,
Queretaro, Qro. Mexico CP-76130
Telefoon: +52 (4) 217-6235
Fax: +52 (4) 217-6403

Azië/Pacific:
Watlow Australia Pty.
3 Belmont Place, Gladstone Park,
Tullamarine, Victoria 3043 Australia
Telefoon: +61 (3) 9335-6449
Fax: +61 (3) 9330-3566
Watlow China, Inc.
179, Zhong Shan
Hong Qiao Cointek Bldg, Fl. 4, Unit P
Shanghai 200051 China
Telefoon: +86 (21) 6229-8917
Fax: +86 (21) 6228-4654
Watlow Japan Ltd. K.K.
Azabu Embassy Heights 106,
1-11-12 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan
Telefoon: +81 (03) 5403-4688
Fax: +81 (03) 5403-4646
Watlow Korea
3rd Fl. DuJin Bldg.
158 Samsun-dong, Kangnam-ku
Seoul, 135-090 Korea
Telefoon: +82 (02) 563-5777
Fax: +82 (02) 563-5779
Watlow-Penang
38-B Jalan Tun Dr. Awang
Bayan Lepas
Penang, Malaysia 11900
Telefoon: +60 (4) 641-5977
Fax: +60 (4) 641-5979
Watlow Singapore Pte. Ltd.
Blk, 55, Ayer Rajah Crescent, #3-23,
Ayer Rajah Industrial Estate,
Singapore 139949
Telefoon: +65 777 5488
Fax: +65 778 0323
Watlow Electric Taiwan
10F-1 No. 189,
Chi-Shen 2nd Road,
Kaohsiung, Taiwan
Telefoon: +886 (0) 7-261-8397
Fax: +886 (0) 7-261-8420

Voor meer informatie:
Watlow FAX ANTWOORDSERVICE: +1 (732) 885-6344 (buiten de V.S.); of +1 (800) 367-0430
(binnen de V.S.)

