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�� ,QOHLGLQJ
���� $OJHPHHQ
Deze handleiding behandelt het besturingssysteem Microface E. Zij bevat informatie met betrekking tot de
architectuur van het systeem en de vereiste instellingen om het systeem op de juiste wijze te kunnen laten
functioneren. Het Microface-besturingssysteem beheert de verschillende functies van zowel
airconditioningunits als chillers en superchillers (koelunits en superkoelunits), afhankelijk van de in de Eprom
geïnstalleerde software (zie voor meer informatie over de Eprom hoofdstuk 2.3, Eprom).

Hierna worden gedetailleerd achtereenvolgens de hardware en de software (Firmware) beschreven.

�� +DUGZDUH
���� 0LFURIDFH�(YROXWLRQ���9�$&�'&�±���9�'&
Microface Evolution is een elektronische kaart met microprocessor, die in staat is om in de unit
geïnstalleerde inrichtingen en sensoren te beheren (ter informatie: Microface E verschilt van de zogenaamde
"Microface Standard"; alle navolgende informatie heeft UITSLUITEND betrekking op Microface E en niet op
Microface Standard). Microface E is leverbaar in 3 uitvoeringen: met 24V AC-, 24V DC- en 48V DC-voeding
(de gebruikte voeding dient ter aansturing van de regelaars). Microface E is ondergebracht in het
bedieningspaneel binnenin de units, tezamen met een gebruikersinterface ("LCD-display"), om de
parameters en alarmmeldingen te kunnen lezen en instellen. Bij externe units of plafondunits is het LCD-
display in een op afstand geplaatste kast ondergebracht en verbonden middels een kabel, voor een groter
gebruiksgemak. Om gemakkelijker toegang te kunnen krijgen tot de jumpers en connectors van Microface E,
moet het LCD-display (indien aanwezig) van zijn 4 steunen worden losgemaakt.

3DV�RS�GDW�GH�GLVSOD\NDEHO�QLHW�ZRUGW�ORVJHWURNNHQ�ELM�KHW�YHUZLMGHUHQ�YDQ�KHW�/&'�GLVSOD\�

Er bestaan belangrijke verschillen tussen het aansluiten van Microface 24V en 48V: zie de navolgende
hoofdstukken. Voor de 3 Microface-uitvoeringen (24V AC, 24V DC, 48V DC) worden de volgende Eprom’s
gebruikt:

• Voor de Microface-uitvoering met 24V AC-voeding moeten de Eprom’s EVM (airconditioners) of SCM
(chillers) worden gebruikt.

• Voor de Microface-uitvoering met 24V DC-voeding moet de Eprom EVM (airconditioners) worden
gebruikt.

• Voor de Microface-uitvoering met 48V DC-voeding moet de Eprom E48 worden gebruikt
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������ 0LFURIDFH�(YROXWLRQ���9�$&�'&

Opmerkingen: Microface E 24V AC en Microface E 24V DC zijn verschillende kaarten (verschillende codes);
desondanks hebben beide Microface-uitvoeringen dezelfde componenten. Daarom heeft de navolgende
beschrijving betrekking op beide elektronische kaarten.

Allereerst moeten een aantal jumpers worden ingesteld om de Microface voor de gewenste functies te
configureren. Het merendeel van de jumpers is reeds in de fabriek goed ingesteld. Hooguit de adresjumper
("A") zal nog moeten worden ingesteld op het moment van ingebruikneming van de unit.

7HUZLMO�0LFURIDFH�ZRUGW�JHYRHG��PRJHQ�JHHQ�MXPSHUV�ZRUGHQ�WRHJHYRHJG�RI�YHUZLMGHUG�

-803(56��
(:(� Inschakelen van het schrijven van de Eprom. Plaats deze jumper altijd
$� Adresconfiguratie. Zie hoofdstuk "Networking" voor meer informatie.

Plaats de jumper niet voor niet onderling verbonden units.
$,� Selectie analoge ingang. Raadpleeg de Connection Guide aan het einde

van deze handleiding..
(�)� Jumper voor de selectie van EPROM / Flashmemory. Stel deze jumper in

als een EPROM is geïnstalleerd. Stel deze jumper niet in als een
Flashmemory is geïnstalleerd.

�6*� Instelling subgroepadres. Zie hoofdstuk "Unit met 2 Microfaces"
+0� Gecombineerde connector voor I-module (aanwezig als een bevochtiger

is geïnstalleerd).
(6� Selectie capaciteit EPROM / Flashmemory. Plaats de jumper tussen het

middenvoetje en het rechtervoetje voor 1 of 2 Mbit aan geheugen. Plaats
de jumper tussen het middenvoetje en het linkervoetje voor 4 Mbit aan
geheugen.

Figuur 1 - Microface E 24V AC en 24V DC: connectors en jumpers
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������ 1HWZRUNLQJ�WXVVHQ���9�$&�'&�XQLWV

�������� $DQVOXLWHQ�YDQ�0LFURIDFHV

Meerdere units kunnen via een Hirobus aan elkaar worden gekoppeld. Deze units kunnen onderling
gegevens uitwisselen en er kunnen verschillende functies worden geactiveerd, zoals:

•  Teamwork (de groep units vormt als het ware een enkele grote unit)
• Stand-by + Roteren + Cascade

Een gemeenschappelijke Hiromatic
... en vele andere, die worden beschreven in het softwaregedeelte van deze handleiding.

2SPHUNLQJ�� PD[LPDDO�NXQQHQ����XQLWV�DDQ�HHQ�QHWZHUN�ZRUGHQ�JHNRSSHOG�
'LW�DDQWDO�ZRUGW�WHUXJJHEUDFKW�WRW���DOV�HHQ�+LUROLQN�PHW�KXQ�+LURPDWLF�LV
YHUERQGHQ��LV�HHQ�+LUROLQN�/LJKW�RI�HHQ�+LUROLQN�600�UHFKWVWUHHNV�PHW�GH
0LFURIDFHV�YHUERQGHQ��GDQ�NXQQHQ�WRW����XQLWV�ZRUGHQ�DDQJHVORWHQ�

(HQ�YHUNHHUGH�DDQVOXLWLQJ�NDQ�HUQVWLJH�SUREOHPHQ�PHW�GH�HOHNWURQLVFKH�LQULFKWLQJHQ
�0LFURIDFH�HQ�+LURPDWLF��YHURRU]DNHQ��'HUKDOYH�EHYHOHQ�ZLM�DDQ�XLWVOXLWHQG�JHEUXLN�WH�PDNHQ
YDQ�NZDOLWHLWVSURGXFWHQ�RI�GH�NDEHOV�ELM�HUNHQGH�YHUNRSHUV�WH�NRSHQ��$OYRUHQV�GH�NDEHOV�RS
GH�0LFURIDFH�DDQ�WH�VOXLWHQ��PRHWHQ�]H�HHUVW�PHW�GH�&DEOH�7HVWHU��NDEHOWHVWHU��ZRUGHQ
JHFRQWUROHHUG��]LH�KRRIGVWXN������9HUYDQJLQJVRQGHUGHOHQ��

0,&52)$&(
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TO NEXT MICROFACE

+,52%86:
6-polige afgeschermde platte kabel
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230(5.,1*� SLUIT BEIDE UITEINDEN VAN DE AFSCHERMING VAN DE PLATTE KABEL AAN OP DE DICHTSTBIJZIJNDE "PE" (AARDING)
VAN HET BEDIENINGSPANEEL. DE +,52%86-KABEL MOET IN PASSENDE GELEIDERS WORDEN AANGEBRACHT, GESCHEIDEN VAN
VERMOGENSKABELS.

NAAR HIROMATIC G (indien
geïnstalleerd) 8-polige kabel.
De kabel moet zijn afgeschermd
als Hiromatic niet op de unitpoort is
geïnstalleerd.

Figuur 2 Microface-aansluitingen. Te gebruiken kabel: zie Figuur 25

'H�+LUREXV�NDEHO�PRHW�ZRUGHQ�DDQJHVORWHQ�WXVVHQ�GH��H�HQ�GH��H�XQLW��WXVVHQ�GH��H�HQ�GH��H

XQLW�HQ]RYRRUWV��6WHU��RI�OXVYHUELQGLQJHQ�]LMQ�QLHW�WRHJHVWDDQ��

'H�PD[LPDDO�WRHJHVWDQH�OHQJWH�YDQ�GH�+LUREXV�NDEHO�LV�����PHWHU��DOOH�DI]RQGHUOLMNH�VWXNNHQ
RSJHWHOG��9RRU�GH]H�DI]RQGHUOLMNH�VWXNNHQ�JHOGHQ�JHHQ�VSHFLILHNH�HLVHQ��PHW�XLW]RQGHULQJ�YDQ
ZDW�KLHUYRRU�ZRUGW�YHUPHOG��]H�PRHWHQ�ELQQHQ�HHQ�QHWZHUN�YDQ�PD[LPDDO�����PHWHU�YDOOHQ��

$&��HQ�'&�0LFURIDFHV�02*(1�1,(7�$$1�((1=(/)'(�1(7:(5.�:25'(1�*(.233(/'�
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�������� 0LFURIDFH�VXEJURHSHQ

Bij sommige specifieke units (CCAG: units met dubbele compressor en freecooling of Superchiller 2000 voor
de snelheid van de ventilator van de condensorbatterij) is een tweede Microface geïnstalleerd, die wordt
geïdentificeerd als "Microface-subgroep". De Microface-subgroep moet dezelfde Eprom en hetzelfde
Microface-adres als de Microface "Master" hebben. De definiëring van de Microface Master en subgroep
vindt plaats middels jumpers: zie Figuur 3:

((567(�0,&52)$&(
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M

7:(('(��0,&52)$&(
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PR
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M

-803(56�%/2&.

0$67(5

-803(56�%/2&.
VXEJURHS�R

 From previous Unit Naar de volgende unit of Hiromatic

Figuur 3 Microface Master Subgroep

�������� 6ODYH�0LFURIDFHV

Sommige Chillers of Superchillers (Matrix) zijn uitgerust met een schroefcompressor. Dit type compressor
beschikt over capaciteitsregeling (50 – 100 %), die plaatsvindt middels een regelschuifplunjer en wordt
aangestuurd door elektromagnetische kleppen. Voor de regeling van de elektromagnetische kleppen is een
Microface genaamd "Slave Microface" geïnstalleerd. Deze maakt gebruik van een afwijkende Eprom (MIO
1.01.xx): de Microface Master gebruikt de Eprom SCM 1.01.xxx. Beide Microfaces moeten hetzelfde adres
hebben, maar er hoeft geen subgroep te worden ingesteld. Zie voor de aansluiting Figuur 4: Microface
Master en Slave.
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Figuur 4: Microface Master en Slave
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������ 0LFURIDFH�(YROXWLRQ���9�'&

Allereerst moeten een aantal jumpers worden ingesteld om de Microface voor de gewenste functies te
configureren. Het merendeel van de jumpers is reeds in de fabriek goed ingesteld. Hooguit de adresjumper
("A") zal nog moeten worden ingesteld op het moment van ingebruikneming van de unit.

7HUZLMO�0LFURIDFH�ZRUGW�JHYRHG��PRJHQ�JHHQ�MXPSHUV�ZRUGHQ�WRHJHYRHJG�RI�YHUZLMGHUG��

Figuur 5- Connectors en jumpers Microface E 48VDC

0HUN�RS�GDW�WXVVHQ�0LFURIDFH���9GF�HQ�0LFURIDFH���9GF�GH�SRVLWLH�YDQ�XLWJDQJ���LV
JHZLM]LJG�

Connector�+,52%86 voor Hiromatic G of
volgende/vorige Microface.

Connector�+,52%86 voor volgende/vorige
Microface.

Connector voor Humitemp,

Hirosensor, EEAP-sensoren,

LCD-display "op afstand".

Connector voor  
display 
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$$,
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%DFNXS�EDWWHU\

(6

=HNHULQJ

2372

($57+
1(7

56����YRRU

GLUHFWH

FRPPXQLFDWLH�PHW

+LUROLQN

-803(56�

(:(� Inschakelen van het schrijven van de Eprom. Plaats deze jumper nooit.
$� Adresconfiguratie. Zie hoofdstuk "Networking" voor meer informatie. Plaats de jumper niet voor niet

onderling verbonden units.

.$,� Selectie analoge ingang. Raadpleeg de Connection Guide aan het einde van deze handleiding.

(�)� Jumper voor de selectie van EPROM / Flashmemory. Stel deze jumper in als een EPROM is geïnstalleerd. Stel

deze jumper niet in als een Flashmemory is geïnstalleerd.

6*� Instelling subgroepadres. Zie hoofdstuk "Unit met 2 Microfaces"

+0� Gecombineerde connector voor I-module (aanwezig als een bevochtiger is geïnstalleerd).

(6� Selectie capaciteit EPROM / Flashmemory. Plaats de jumper tussen het middenvoetje en het rechtervoetje voor

1 of 2 Mbit aan geheugen. Plaats de jumper tussen het middenvoetje en het linkervoetje voor 4 Mbit aan

geheugen
2372: Plaats de jumper rechts om een optisch geïsoleerde analoge uitgang te verkrijgen; plaats de jumper links om de

optische isolatie van de analoge uitgang op te heffen.
($57+: De mannelijke faston naar de afscherming van de HIROBUS RJ45-connector. Als de afgeschermde Hirobus-

kabel een metalen connector heeft, dan moet deze faston met de aarde worden verbonden; als de afgeschermde
Hirobus-kabel een kunststof connector heeft, dan moet de kabelafscherming met de aarde worden verbonden.

1(7: Optisch geïsoleerde Hirobus. Zie de beschrijving in het hoofdstuk "Networking tussen units". Bij units die niet

op andere units en niet op Hiromatic zijn aangesloten, moet de jumper niet zijn geplaatst..

OPTO Hironet:

De 3-pinsconnector levert de voeding en het overdrachtssignaal aan de OPTOHironet-interface (275799);

door de OPTOHironet-interface aan te sluiten, wordt het Hironet-netwerk optisch geïsoleerd

2XW��

Voeding voor
OPTO Hironet
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������ 1HWZRUNLQJ�WXVVHQ���9�'&�XQLWV
�������� $DQVOXLWHQ�YDQ�0LFURIDFHV

Meerdere units kunnen via een Hirobus aan elkaar worden gekoppeld. Deze units kunnen onderling
gegevens uitwisselen en er kunnen verschillende functies worden geactiveerd, zoals:

• Teamwork (de groep units vormt als het ware een enkele grote unit)
• Stand-by + Roteren + Cascade
• Een gemeenschappelijke Hiromatic

... en vele andere, die worden beschreven in het softwaregedeelte van deze handleiding

�2SPHUNLQJ� 0D[LPDDO�����9�'&�XQLWV�NXQQHQ�RQGHUOLQJ�ZRUGHQ�JHNRSSHOG.

(HQ�YHUNHHUGH�DDQVOXLWLQJ�NDQ�HUQVWLJH�SUREOHPHQ�PHW�GH�HOHNWURQLVFKH�LQULFKWLQJHQ
�0LFURIDFH�HQ�+LURPDWLF��YHURRU]DNHQ��'HUKDOYH�EHYHOHQ�ZLM�DDQ�XLWVOXLWHQG�JHEUXLN�WH�PDNHQ
YDQ�NZDOLWHLWVSURGXFWHQ�RI�GH�NDEHOV�ELM�HUNHQGH�YHUNRSHUV�WH�NRSHQ��$OYRUHQV�GH�NDEHOV�RS
GH�0LFURIDFH�DDQ�WH�VOXLWHQ��PRHWHQ�]H�HHUVW�PHW�GH�&DEOH�7HVWHU��NDEHOWHVWHU��ZRUGHQ
JHFRQWUROHHUG��]LH�KRRIGVWXN������9HUYDQJLQJVRQGHUGHOHQ��

Tot 6 Microfaces E 48VDC en 1 Hiromatic

E
PR

O
M

)DVWRQ�QDDU�$DUGH

naar Hiromatic

E
PR

O
M

)DVWRQ�QDDU�$DUGH

E
PR

O
M

)DVWRQ�QDDU�$DUGH

Unit #1 Unit #2 Unit #6

Figuur 6 Microface-aansluitingen. Te gebruiken kabels: zie Figuur 24

'H�+LUREXV�NDEHO�PRHW�ZRUGHQ�DDQJHVORWHQ�WXVVHQ�GH��H�HQ�GH��H�XQLW��WXVVHQ�GH��H�HQ�GH��H

XQLW�HQ]RYRRUWV��6WHU��RI�OXVYHUELQGLQJHQ�]LMQ�QLHW�WRHJHVWDDQ�

De maximaal toegestane lengte van de Hirobus-kabel is 60 meter, alle aansluitingen bij elkaar genomen. Er
bestaat geen maximale lengte voor elke afzonderlijke aansluiting, zolang de totale lengte van 60 meter niet
wordt overschreden

'H�+LUREXV�FRQQHFWRU�YDQ�0LFURIDFH���9GF�LV�YROOHGLJ�RSWLVFK�JHwVROHHUG��'LW�EHWHNHQW�GDW
GH�YRHGLQJ�YLD�GH�+LUREXV�DDQ�GH�GULYHU�YDQ�HONH�DI]RQGHUOLMNH�FRQQHFWRU�PRHW�ZRUGHQ
JHOHYHUG��RPGDW�0LFURIDFH�]H�QLHW�LQWHUQ�YRHGW��2P�GH]H�UHGHQ�IXQFWLRQHHUW�0LFURIDFH���9GF
XLWVOXLWHQG�LQ�HHQ�QHWZHUN�DOV�JHEUXLN�ZRUGW�JHPDDNW�YDQ���SROLJH�LQ�SODDWV�YDQ���SROLJH
NDEHOV����SROHQ�ZRUGHQ�QDPHOLMN�JHEUXLNW�RP�GH����9�YRHGLQJ�DDQ�GH�GULYHUV�WH�OHYHUHQ��
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�������� ,QVWHOOHQ�YDQ�GH�MXPSHU�YRRU�GH�RSWLVFKH�LVRODWLH�YDQ�+LUREXV

Microface E 48V DC levert voeding aan
de drivers van Hirobus UITSLUITEND
voor de rechterconnector

De Hirobus-drivers van Microface E
48V DC ontvangen hun voeding van
Hirobus. De Hirobus van deze Microface
48V DC is OPTISCH GEÏSOLEERD.

Microface E 48V DC levert voeding aan
de Hirobus-drivers voor beide Hirobus-
connectors.

Alleen de rechter Hirobus-connector
ontvangt voeding van Hirobus. De
Hirobus van deze Microface 48V DC is
OPTISCH GEÏSOLEERD

Figuur 7, jumpers voor Hirobus

������ *HPHQJGH�QHWZHUNHQ�YDQ�0LFURIDFH���9GF�HQ�0LFURIDFH���9GF
Er kan maximaal EEN Microface 24V DC op EEN Microface 48V DC worden aangesloten. Zie daartoe
Figuur 8.
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0,&52)$&(�(����9'&

E
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O
M

0,&52)$&(�(���9'&

I-
B d

8-polige Hirobus 8-polige Hirobus

Figuur 8– Gemengd netwerk van � Microface 48V DC (met Hirobus-jumper $ of &) en �
Microface 24V DC

1HHP�YRRU�DOOH�RYHULJH�W\SHQ�JHPHQJGH�QHWZHUNHQ�FRQWDFW�RS�PHW�,QIRUPDWLRQ�	�&RQWUROV
�H�PDLO���LQIR#FRQQHFWLYLW\�LW��

A

D

B

C
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������ 2SWLVFKH�LVRODWRU�YRRU�+LURQHW��XLWVOXLWHQG�0LFURIDFH���9�'&�
Bij de Microface 48V DC kan het Hironet-netwerk optisch worden geïsoleerd. De signaalconnector gaat in de
Hironet-aansluiting op Microface, de connector die de optische isolator voedt, bevindt zich direct boven de
Hironet-aansluiting.

Er zijn twee connectors op de kabels aangesloten: de signaalkabel (Hironet) op connector A moet worden
aangesloten op de Hironet-connector van Microface, de voedingskabel (B), die de optische isolator voedt,
moet direct boven de Hironet-connector van Microface worden aangesloten. De twee stopcontacten (C, D)
worden gebruikt om de units tot een netwerk te koppelen

Figuur 9 – Optisch geïsoleerde Hironet-connector en algemeen aansluitschema (voor Eprom
A1M48 / E48)

Hirolink

Microface 1 Microface 2 Microface 3

C,D 

A 

B 

B    A B    A B    A

C      D C      D C
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���� /&'�GLVSOD\

Er bestaan twee verschillende displays: "Lokaal"
"Op afstand"

Beide displays zijn op dezelfde wijze uitgevoerd

Figuur 10 – Vooraanzicht van het LCD-display

Het enige zichtbare verschil tussen beide displays bevindt zich aan de achterzijde in verband met de
verschillende aansluitmethoden op Microface E: lokaal of op afstand.

0,&52)$&(�(

6-polige connector voor
aansluitingen op schakelaars

en externe led's

/&'�',63/$<��/2.$$/� /&'�',63/$<��23
$)67$1'�

9(5%,1',1*�7<3(�$�
platte kabel met 4 draden
(maximale lengte 410 mm)

FERRIET

9(5%,1',1*�7<3(�%��+,52%86�:
afgeschermde platte kabel met 8
draden. afscherming aan weerszijden
geaard Maximale lengte: 20 m.

Naar Humitemp,
EEAP,

Hirosensor 2T T verloopstuk, te gebruiken wanneer gelijktijdig gebruik wordt gemaakt
van Hirobus-sensoren en een LCD-display "op afstand". Sluit het
display anders rechtstreeks op Microface E aan middels een HT-
stopcontact (Jack HT).

HT

$OWHUQDWLHI���

Figuur 11 – Achterzijde van het LCD-display, lokaal en op afstand

*HEUXLN�QRRLW�NDEHOV�GLH�ODQJHU�]LMQ�GDQ�����PP��/RNDDO��RI����P��2S�DIVWDQG��

����

(QWHU�push-button

Drukknop omhoog

Drukknop omlaag

Verlicht LCD-
display

Groene LED

Rode LED

Gele LED
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���� (SURP
In de Eprom wordt het programma opgeslagen. Microface functioneert niet zonder Eprom. De Eprom slaat
geen gebruikersinstellingen op. Dit gebeurt automatisch door Microface (in het RAM en het E2Prom). De
naam van de versie en het nummer zijn op het Eprom-etiket gedrukt. Voor de standaard units zijn op dit
moment de volgende soorten software beschikbaar (xxx is een nummer van drie cijfers dat de versie
aangeeft):

EVM 1.60.xxx 2 MBit Airconditioners, voor Microface E 24V AC/DC.
E48 1.60.xxx 2 MBIT Airconditioners, voor Microface E 48V DC.
E1G 1.60.xxx 2 MBit Airconditioners, voor Hiromatic G.
EVG 1.60.xxx 4 MBit Airconditioners, voor Hiromatic E.

SCM 1.01.xxx 2 MBit Chillers/Superchillers, voor Microface E 24V AC.
MIO 1.01.xxx 2 MBit Chillers/Superchillers, uitgangsuitbreiding voor Microface E 24V AC.
SCG 1.01.xxx 2 MBit Chillers/Superchillers, voor Hiromatic G.

Figuur 12 - Eprom

6OXLW� GH� YRHGLQJ� QDDU� 0LFURIDFH� DI� DOYRUHQV� GH� (SURP� WH� ZLVVHOHQ�� 9HUZLMGHU� GH� (SURP
XLWVOXLWHQG� PHW� KHW� GDDUYRRU� JHVFKLNWH� JHUHHGVFKDS�� JHEUXLN� QRRLW� HHQ� VFKURHYHQGUDDLHU�
5DDGSOHHJ�YRRU�GH�MXLVWH�PRQWDJHULFKWLQJ�)LJXXU���LQ�KHW�KRRIGVWXN��0LFURIDFH�(YROXWLRQ���9
DF�GF�� YRRU� 0LFURIDFH�� HQ� )LJXXU� ��� YDQ� KRRIGVWXN� ������� YRRU� +LURPDWLF�� =RUJ� GDW� GH
DDQGXLGLQJ�YDQ�GH�(SURP�RYHUHHQNRPW�PHW�GH�SRVLWLH�GLH�ZRUGW�DDQJHJHYHQ�LQ�GH�WHNHQLQJ�

���� +XPLWHPS�(YROXWLRQ
Humitemp is een gecombineerde temperatuur- en vochtigheidssensor. Als deze sensor is aangesloten,
gebruikt Microface zijn waarden voor de controle. Humitemp wordt op de Microface aangesloten middels een
Hirobus-kabel (maximale lengte 25 m). Humitemp wordt gebruikt voor airconditioningunits.

Humitemp,
Humitemp E
vooraanzicht

Hirobus Adresswitch
Humitemp Evolution

geopend, achteraanzicht

Hirobus Address
Switch

Vochtigheidssensor
Humitemp ongeopend,

achteraanzicht

Hirobus Adresjumpers

Hirobus Address
Jumpers

Temperatuursensor

Figuur 13– Humitemp

Met de adresswitch/-jumpers in de Humitemp kunnen verschillende sensorfuncties worden ingesteld:

C o n tro les e ns o r s e n so r

E E A P -s en s o r, vo o r 2 e w a a rs c hu w in gs n ivea u

H iro se n s o r 1  (a lle e n  vo o r v is ua lis e rin g  o p  M ic ro fa ce  E  o f H irom a tic  G , g e en  c on tro le  o f
a la rm )

H iro se n s o r 2  (a lle e n  vo o r v is ua lis e rin g  o p  M ic ro fa ce  E  o f H irom a tic  G , g e en  c on tro le  o f
a la rm )

Figuur 14 – Adresswitches/-jumpers
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De EEAP gebruikt dezelfde hardware als de Humitemp. De EEAP kan worden geactiveerd door
eenvoudigweg de adresswitch van de sensor te wijzigen. De EEAP wordt uitsluitend in airconditioners
gebruikt.

���� +LURVHQVRU��7
Hirosensor 2T is een dubbele temperatuursensor, die (overeenkomstig de in Microface geïnstalleerde
software) 2 temperaturen kan tonen (zonder waarschuwings- of controledrempels). Beide
temperatuursensoren hebben een kabel van 2 meter lang.

Temperatuursensor 1 Temperatuursensor 2

Figuur 15 - Hirosensor 2T

���� 37&�OXFKWVWURRPVHQVRU
De PTC-sensor wordt zowel in airconditioningunits als in Chillers/Superchillers gebruikt. Er bestaan
verschillende typen sensoren: zie hoofdstuk 2.13, Spare Part List. De PTC-sensor leest een temperatuur
door zijn weerstand bij temperatuurwisselingen te veranderen (positieve temperatuurcoëfficiënt). De
verbindingskabel heeft twee polen en varieert in lengte van 2 tot 10 meter.

kabel

sensor

Figuur 16– PTC-sensor

���� 37&�VHQVRU
Deze sensor meet de snelheid van de luchtstroom (uitsluitend gebruikt in airconditioners). Het gebruikte
systeem is hetzelfde als bij windmeters. In de EVM-software is een automatische setup-procedure
opgenomen, die de juiste sensorparameters bepaalt. De component vraagt om een voeding van 24 V en de
uitgangswaarde ligt tussen 0 en 10 V DC, afhankelijk van de gemeten luchtstroom: daarom moet de
component worden aangesloten op een analoge ingang. De verbindingskabel heeft drie polen en een lengte
van 2 meter.

Kabel

Warme sensor

Figuur 17– PTC-luchtstroomsensor
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���� ,�%RDUG�7$0�PRGXOH
De I-Board voor CCAC-units is de stroomtransformator voor de bevochtiger (cilindertype).
Voor Chillers/Superchillers kan die (optioneel) worden gebruikt als schoon contact dat fungeert ter
waarschuwing. De I-Board wordt gevormd door een stroomtransformator met spoel (een van de fasen die de
bevochtiger voeden, moet door het gat van de spoel lopen) en een uitgang met relais (om de bevochtiger te
starten voor de CCAC-toepassingen en om een waarschuwingssignaal te verkrijgen voor de
Chiller/Superchiller-toepassingen). De inrichting kan eenvoudigweg op de Microface worden aangebracht;
zie hoofdstuk 2.1.1 op pagina 5 voor de juiste positie.

Figuur 18- I-Board

����� +LURPDWLF�*���+LURPDWLF�(
Hiromatic G / E is een elektronische inrichting, gebaseerd op een microprocessor, die het mogelijk maakt
een of meerdere Microfaces te controleren. Hiromatic G biedt talloze mogelijkheden om de units te
programmeren en hun werking te optimaliseren; zie ook hoofdstuk 3: Software.

������� 5HFKWVWUHHNVH�YHUELQGLQJ�WXVVHQ�+LURPDWLF�*���(�HQ�0LFURIDFH

De Hiromatic kan aangesloten worden op de Microface,met de Hirobuskabel zoals 
op onderstaande tekening vermeld staat 

+,520$7,&��DFKWHU]LMGH�

FERRITE

0,&52)$&(�(

E
PR

O
M

Afgeschermde 8-polige platte kabel (maximale lengte: 10 m)
(Gebruik de rechtstreekse verbinding als de afstand tussen
Microface en Hiromatic minder dan 10 m bedraagt)

Figuur 19 – Rechtstreekse verbinding tussen Microface en Hiromatic
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������� $FKWHUDDQ]LFKW�+LURPDWLF�*��SRVLWLH�YDQ�GH�MXPSHUV�HQ�GH�(SURP

12MHz

2M
512

EPROM

C
JUMPER

FREQUENTIE-
INSTELLING

B
DISPLAYCONTRAST

v
F

D
EPROM-

SELECTIE

A
INSCHAKELEN

VOOR HET
SCHRIJVEN

Figuur 20 – Hiromatic G (achterzijde)

Omschrijving van de jumpers:

A: Inschakelen voor het schrijven van E
�

Prom. Stel deze jumper altijd in.
B: Staat de jumper in de stand V, dan is de contrastregeling van het display ingeschakeld. Staat de

jumper in de stand F, dan is de contrastregeling uitgeschakeld.
C:� Controleer in de Hirolink-handleiding de frequentie die moet worden ingesteld. Meestal is dat 12

MHz. Is geen Hirolink aangesloten, dan is deze instelling onbelangrijk.
D: Eprom-selectie. De jumper moet in de stand 2M staan.

Let op de positie van de jumpers tijdens de vervanging van een Hiromatic!
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������� $FKWHU]LMGH�YDQ�+LURPDWLF�(YROXWLRQ��SRVLWLH�YDQ�GH�MXPSHUV�HQ�GH�(SURP

(3520

Transformer

Board

Display Board

Backup Battery

A

C
D

E

F

Hironet Hirobus

Figuur 21 – Hiromatic Evolution, achteraanzicht

Omschrijving van de jumpers:

A: Eprom (2M) / Flash Size (4M): centrale jumper + bovenste: 2 of 4 MBit (std. setting)
centrale jumper + onderste: niet ondersteund.

C:� Uitschakelen schrijven: deze jumper niet instellen.
D: Interfaceselectie: beide jumpers, volgens tekening: RS 485 (std. setting) 

geen jumpers geplaatst: RS 422
E: Contrastselectie: centrale jumper + linker: variabel contrast

centrale jumper + rechter: vast contrast
F: Flash download: niet ondersteund. Deze jumper niet plaatsen

/HW�RS�GH�SRVLWLH�YDQ�GH�MXPSHUV�WLMGHQV�GH�YHUYDQJLQJ�YDQ�HHQ�+LURPDWLF�
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����� 3RZHU�6XSSO\�0RGXOH�YRRU�+LURPDWLF��DOOHHQ���9�YHUVLH�
������� 360�KDUGZDUH
Hiromatic G kan met een van de unit losstaand bedieningspaneel worden geleverd, inclusief een
voedingsmodule (PSM Power Supply Module) voor de gevallen waarin de afstand vanaf de dichtstbijzijnde
Microface meer dan 10 meter bedraagt. De PSM-module moet worden gevoed met 24V AC of 24V DC.

Figuur 22 - PSM-module

������� 360�YHUELQGLQJHQ
�DOOHHQ���9�
De verbinding tussen Hiromatic
G en de PSM vindt in de fabriek
plaats middels een 8-polige
HIROBUS-kabel. De PSM moet
op de Microface worden

aangesloten middels een platte afgeschermde HIROBUS-kabel met 6 polen. De afscherming moet aan
beide einden worden geaard. Bestaat het systeem uit meerdere units, dan kan Hiromatic op elke
willekeurige Microface worden aangesloten met een vrije HIROBUS-connector (normaalgesproken de eerste
of laatste Microface van de keten).

+,520$7,&��$&+7(5=,-'(�

6-polige afgeschermde platte
kabel. (Gebruik deze
verbinding als de afstand
tussen Microface en Hiromatic
groter is dan 10 m). De lengte
kan variëren tot 300 meter
(maximale lengte van
Hirobus).

0,&52)$&(�(

E
PR

O
M

FERRIET

8-polige afgeschermde platte kabel
(maximale lengte: 10 m)

32:(5�6833/<�02'8/(��360�

Voeding van de PSM: 24V
AC; 24V DC

Figuur  23 Asluiting van Microface LAN op een Hiromatic Graphic met PSM.

,QSXW
��9$&�����9'&�
��9$&���'&�*1'

QRW�XVHG

2XWSXW
��9$&�����9'&�
��9$&���'&�*1'

�PD[����$�

IURP�0LFURIDFH���0DFURIDFH

WR�+LURPDWLF

)XVH��[��PP�����9��7���$
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����� +LUREXV�NDEHOV�HQ�DQGHUH�YHUELQGLQJVNDEHOV
De verbindingen tussen Microfaces, Hiromatic, displays en sensoren worden tot stand gebracht middels
kabels met een verschillend aantal polen en verschillende connectors. Hierna volgen de schema’s van deze
kabels. Raadpleeg de "spare part list" in deze handleiding voor het type kabel en de connectors die gebruikt
moeten worden.

�(HQ� YHUNHHUGH� DDQVOXLWLQJ� NDQ� HUQVWLJH� SUREOHPHQ� PHW� GH� HOHNWURQLVFKH� LQULFKWLQJHQ
�0LFURIDFH�HQ�+LURPDWLF��YHURRU]DNHQ��'HUKDOYH�EHYHOHQ�ZLM�DDQ�XLWVOXLWHQG�JHEUXLN�WH�PDNHQ
YDQ�NZDOLWHLWVSURGXFWHQ�RI�GH�NDEHOV�ELM�HUNHQGH�YHUNRSHUV�WH�NRSHQ�

EIGHT POLES MODULAR
JACK

EIGHT WIRES FLAT CABLE.
USE SCREENED CABLE WHEN CABLE
IS RUNNING OUTSIDE THE UNIT.

Figuur 24 Acht polen; HIROBUS-kabel met 8-polige connector, voor verbindingen met
Hiromatic of humitemp; voor verbindingen tussen Microface en LCD-display op
afstand (zie Figuur 11); voor verbindingen met Microface 48V DC (afgeschermde
kabel nodig).

EIGHT POLES MODULAR
JACK (USE ONLY THE
CENTRAL SIX POLES)

SIX WIRES SCREENED FLAT
CABLE

Figuur 25 Zes polen (pin 1 en 8 niet aangesloten); HIROBUS-kabel met 8-polige connector,
voor verbindingen met Microface 24V AC/DC. Deze kabel moet zijn afgeschermd.

FOUR POLES MODULAR
JACK

FOUR WIRES FLAT CABLE

Figuur 26 platte 4-polige kabel voor verbindingen met een lokaal LCD-display.

������� $GGUHVVLQJ��DGUHVVHULQJ�
Als de Microfaces zijn verbonden met HIROBUS, moet aan elk van hen een verschillend adres worden
toegewezen, door middel van een groep jumpers op de Microface zelf. De posities van de jumpers worden
aangegeven in Figuur 27

De units moeten opeenvolgend worden genummerd, vanaf #1. Bevinden zich in een unit twee
Microfaces (subgroep, zie hoofdstuk Microface-subgroepen), dan moeten beide Microfaces hetzelfde
adres hebben. De Hirobus-kabel hoeft niet per se op volgorde van adres te worden aangesloten,
maar kan bijvoorbeeld de volgorde 1-5-4-2-3 volgen.

�¥ �z �� �¥Ð

�Õ �Ê �¥æ �¥}

�Ð �É �¥¥ �¥z

�} �p �¥Õ �¥Ê

Figuur 27 – Adresjumpers
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����� +DUGZDUH��WHFKQLVFKH�VSHFLILFDWLHV

0LFURIDFH�(���9�$&
Voeding 24VAC, ± 10%; 50 Hz
Digitale uitgangen (Triac) 7
Digitale uitgangen (Relay) 2 (max. 24V – 1A)
Analoge uitgangen (0-10V) 2
Analoge ingangen (resistief) 8
Analoge ingangen (resistief / 0-10VDC) 3
Opslagtemperatuur -10 (C to +65°C
Bedrijfstemperatuur 0 (non condensante) to +55°C
0LFURIDFH�(���9�'&
Voeding 24VDC, ± 10%
Digitale uitgangen (Triac) 7
Digitale uitgangen (Relay) 2
Analoge uitgangen (0-10V) 2
Analoge ingangen (resistief) 8
Analoge ingangen (resistief / 0-10VDC) 3
Opslagtemperatuur -10 (non condensante) to +65°C
Bedrijfstemperatuur 0 (non condensante) to +55°C
Microface E 48 VDC
Voeding 48VDC, ± 10%
Digitale uitgangen (Triac) 7
Digitale uitgangen (Relay) 2
Analoge uitgangen (0-10V                                                                                               2 (1 optisch geïsoleerd 
Analoge ingangen (resistief) 8
Analoge ingangen (resistief / 0-10VDC) 3
Opslagtemperatuur -10 (niet  condenserend) to +65°C
Bedrijfstemperatuur 0 (niet condenserend) to +55°C
Humitemp, EEAP
Voeding                                                                                                                                           10VDC (voor Hirobus)
Temperatuurbereik 0 to 50°C
Vochtigheidsbereik 20 to 90%
Minimaal vereist luchtdebiet 0,5 m/s
Temperatuurprecisie ± 0,5°C
Vochtigheidsprecisie (@25°C) 40 to 65%: ±2 %r.H.

20 to 90%: ±4 %r.H.
Hirosensor 2T
Voeding                                                                                                                              10VDC (voor Hirobus)
Temperatuurbereik -28 to 100°C
Lengte van de sensoren 2 m (ognuno)
PTC Temperatuur sensor
Kabellengte 1,5 tot 10m
Temperatuurbereik -28 to 100°C
IJkpunt 2000Ω a 25.0°C
Hiromatic G / E
Voeding                                                                                                                               10VDC (voor Hirobus)
Grafisch display                                                                                                                             200 x 64 pixels
Montagegat 175 x 150mm
Power Supply Module (PSM)
Voeding 24VAC, ± 10%; 24VDC, ± 20%
Uitgang 10VDC (Hirobus, );

24VAC, ± 10%; 24VDC, ± 20% 
I-Board (stroomtransformator)
Stroombereik 0 – 30A
Digitale uitgang (Relay) 1 (max. 24V – 1A)
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����� 9HUYDQJLQJVRQGHUGHOHQ

OMSCHRIJVING COD.

Gebruikt voor Airconditioning Chillers/Superchillers
Switch + Led 255039 Ja Ja

Microface E en Hiromatic G user manual CCAC 272189 Ja Nee

Microface en Hiromatic user manual Chillers/SC2000 271589 Nee Ja

Microface E (Evolution) 24 AC board 275297 Ja Ja

Microface E (Evolution) 24 DC board (alleen voor DC
units)

275298 Ja Nee

Microface E (Evolution) 48 DC board (alleen voor DC
units)

275690 Ja Nee

Optische isolator voor Hironet 275799 Ja Nee

Lokaal LCD-display voor Microface 275098 Ja Ja

LCD-display op afstand voor Microface 275662 Ja Nee

I-Board / TAM Module 275099 Ja Ja

Alarm Board 24VAC 275148 Ja Nee

Heaters Board voor 1 Comp + Glycol FC units 24VAC 275366 Ja Nee

Alarm Board 24VDC 275288 Ja Nee

PTC-temperatuursensor 275183 Ja Nee

PTC-sensor 2 kohm L = 10 m 275155 Ja Ja

Temp. + Vochtigh.-sensor Humitemp 275181 Ja Nee

PTC-luchtstroomsensor 275184 Ja Nee

EPROM Microface EVM160*** 275791 Ja Nee

EPROM Hiromatic E48160*** 275795 Ja Nee

EPROM Hiromatic E1G160*** 275789 Ja Nee

EPROM Hiromatic EVG160*** 275790 Ja Nee

EPROM Microface SCM101*** 275427 Nee Ja

EPROM Microface MIO101*** 275766 Nee Ja

EPROM Hiromatic SCG101*** 275428 Nee Ja

Hiromatic Graphic 275051 Ja Ja

Hiromatic Evolution 275691 Ja Nee

Kit EEAP 372201 Ja Nee

Hirosensor 2T 275193 Ja Ja

Kit Liquistat - Hiromatic 482979 Ja Nee

LWD (Leakage Water Detector) 275353 Ja Nee

Platte kabel 8-weg M-M L = 1 m 275607 Ja Ja

Platte kabel 8-weg M-M L = 10 m 275610 Ja Ja

Afgeschermde platte kabel 8-weg (specify length) 275626 Ja Ja

Module PSM 24/24-10 voor Hiromatic 275316 Ja Ja

"T" adapter voor HIROBUS 275652 Ja Nee

Plastic holder voor Microface alleen 270002 Ja Ja

Plastic holder voor Microface en LCD-display 270003 Ja Ja

Hirobus / Hironet kabeltester 480061 Ja Ja

Hirobus / Hironet interfacetester 480060 Ja Ja



1HGHUODQGV

22 Gebruikershandleiding Microface E & Hiromatic G / E 12.06.2002 22

�� 6RIWZDUH
���� +HW�/&'�GLVSOD\
De interface-module is een verlicht LCD-display met drie drukknoppen, die gemakkelijk toegang bieden tot
de unitparameters (zie Figuur 28). Middels een wachtwoord wordt tegen schrijven beschermd.

����

(QWHU-Knop

Knop omhoog

Knop omlaag

Verlicht LCD-
display

Groene led

Rode led

 Gele led

Figuur 28 - Interface-module tussen Microface en operator (vooraanzicht).

Er zijn 3 led's: de gele led geeft aan dat de unit wordt gevoed, de groene gaat branden als de unit in bedrijf
is en de rode geeft een alarm- of waarschuwingsconditie aan. Op het LCD-display zijn de volgende
symbolen te zien (zie Figuur 29):

 

�&�����

RH 

��

6(7� 67$1'%<�

Figuur 29, LCD Layout

De sneeuwvlok is actief als de unit koelt.

Het ventilatorsymbool is actief als de unit in bedrijf is; dit betekent dat de ventilator(en) (pomp)
actief is/zijn.
De zon is actief als de unit verwarmt (voor airconditioningsystemen).

 �� Het alarmsymbool verschijnt om een storingsconditie aan te geven (waarschuwing of alarm).

STANDBY De melding "STANDBY" wordt getoond als de unit in de stand bymodus (niet in bedrijf) staat.
Let op: de unit doet er 3 minuten over om van ON naar STANDBY over te schakelen. Daarom
toont de unit gedurende 3 minuten de melding STANDBY met een nog functionerende ventilator.

SET "SET" verschijnt nadat het juiste wachtwoord is ingegeven. Is set op het display
te zien, dan kan de getoonde parameter worden gewijzigd.

RH % De strings "RH" en "%" verschijnen als de relatieve vochtigheid wordt getoond.
°C

°C verschijnt als de temperatuur wordt getoond.
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Het display van Microface toont de parameters als volgt:

p1 123

De naam van de eerste parameter (P1 is niet de naam van een echte
parameter, maar slechts een voorbeeld) wordt gedurende een seconde
getoond, waarna gedurende twee seconden de waarde wordt getoond die
de parameter aanneemt. De beide weergaven wisselen elkaar af.

65 “ Knoppen "pijl omhoog" en "pijl omlaag"

p2 123

De naam van de tweede parameter (π2 is niet de naam van een echte
parameter, maar slechts een voorbeeld) wordt gedurende een seconde
getoond, waarna gedurende twee seconden de waarde wordt getoond die
de parameter aanneemt. De beide weergaven wisselen elkaar af.

65 " Knoppen "omhoog" en "omlaag" om andere parameters te bereiken.

������ ,QYRHUHQ�YDQ�KHW�ZDFKWZRRUG��3,1�

Zonder wachtwoord of als een verkeerd wachtwoord wordt ingevoerd, is het alleen mogelijk om te lezen en
kunnen geen waarden worden gewijzigd.
Om in de Microface een wachtwoord in te voeren, moet de parameter "Pin" worden gekozen met behulp van 
knoppen "pijl omhoog" en "pijl omlaag". Druk vervolgens op "Enter" (↵); er verschijnt een 0 ter hoogte van
het eerste cijfer links, gevolgd door twee streepjes (het wachtwoord bestaat uit drie cijfers). Wijzig de
numerieke waarde vervolgens met de knop "pijl omhoog" of "pijl omlaag". Druk na het invoeren van de
gewenste waarde op de knop "Enter" (↵) om naar het volgende cijfer te gaan. Door op de knop "Enter" (↵) te
drukken nadat het laatste cijfer van het wachtwoord is gekozen, wordt op het display weer de naam van de
parameter ("Pin") getoond. Is het juiste wachtwoord ingevoerd, dan kunnen de gewenste wijzigingen worden
uitgevoerd. Telkens als naar een parameter wordt gegaan, die kan worden gewijzigd, is op het LCD-display
het woord "SET" te zien, wat betekent dat het juiste wachtwoord is ingevoerd. Verschillende wachtwoorden
bieden verschillende mogelijkheden:

Airconditioners Superchillers
Level 0 Alleen lezen Alleen lezen
Level 1 Klantniveau Klantniveau
Level 2 Laag niveau service Laag niveau service
Level 3 Niet gebruikt Niet gebruikt
Level 4 IJking sensoren IJking sensoren
Level 5 Hoog niveau service Niet gebruikt

 :RUGW�HHQ�MXLVW�ZDFKWZRRUG�LQJHYRHUG��GDQ�NXQQHQ�SDUDPHWHUV�ZRUGHQ�JHZLM]LJG�WRW�ZRUGW
WHUXJJHNHHUG�QDDU�GH�HHUVWH�SDUDPHWHU�YDQ�GH�OLMVW��.HHU�QD�KHW�ZLM]LJHQ�YDQ�SDUDPHWHUV�DOWLMG
WHUXJ�QDDU�GH�HHUVWH�SDUDPHWHU��GRRU��(QWHU��HQ��2PKRRJ��WHJHOLMN�LQ�WH�GUXNNHQ��

������ :LM]LJHQ�YDQ�SDUDPHWHUV

Om de waarde van een parameter te wijzigen, moet de lijst worden doorlopen met de knoppen "pijl omhoog"
en "pijl omlaag", totdat de parameter op het display verschijnt. Druk vervolgens op "Enter" (↵). Gebruik
vervolgens de knoppen "pijl omhoog" en "pijl omlaag" om de waarde te wijzigen; nadat de gewenste waarde
is verkregen, moet opnieuw op "Enter" (↵) worden gedrukt. Het display toont vervolgens afwisselend de
naam van de parameter en de parameterwaarde.

������ 5HVHWWHQ�YDQ�DODUPPHOGLQJHQ�HQ�ZDDUVFKXZLQJHQ
In geval van een alarmsituatie, gaat de rode alarmled op het paneel van de interface-module branden en
verschijnt het bijbehorende symbool op het display. Het gedeelte voor alarmmeldingen kan worden bereikt
door op de knop "pijl omhoog" te drukken als op het display de eerste parameter wordt getoond; de
alarmmeldingen worden in volgorde van code getoond. Nadat men het gedeelte voor alarmmeldingen is
binnengegaan, worden afwisselend de code van het eerste alarm en een korte beschrijving ervan getoond.
Door op "Enter" (↵) te drukken als een alarmmelding op het display wordt getoond, worden alle actieve
alarmmeldingen gereset. Als na het resetten nog actieve alarmmeldingen aanwezig zijn, dan verschijnt de
bijbehorende code wederom op het display. Is geen alarmmelding meer actief, dan wordt op het display
opnieuw de eerste parameter van de lijst getoond.

������ +DQGLJKHGHQ
Om vanaf een willekeurige positie op de lijst naar de laatste (eerste) parameter te gaan, moet de knop
"Enter" (↵) tegelijk met de knop "pijl omlaag" ("pijl omhoog") worden ingedrukt.
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���� 3DUDPHWHUV�RS�KHW�/&'�GLVSOD\
Zie hoofdstuk 3.1.1 voor informatie over het doorlopen van het menu en het invoeren van het wachtwoord.
De volgende tabel volgt de volgorde van de parameters die op het LCD-display worden getoond.

L CD Parameter Name Description User Setting

t 1 RETOUR TEMP. Temperatuur van de lucht die de 
luchtbehandelingsunit binnentreedt. Afhankelijk van 
de configuratie (geïnstalleerde inrichtingen en 
sensoren) wordt deze temperatuur gemeten door een 
Humitemp of een PTC-sensor die geïnstalleerd is in 
de unit op het traject van de retourluchtstroom. 
Raadpleeg de elektrische schema’s van de unit voor 
de installatie van de sensoren. Deze temperatuur 
wordt gebruikt door Microface tezamen met *Setpoint 
Omgevingstemp., temperatuur ter bepaling van de 
mate van koeling van de unit.

h 1 RETOUR R. VOCHT. Vochtigheid van de lucht die de unit binnentreedt. 
Afhankelijk van de configuratie wordt de vochtigheid 
gemeten door een Humitemp in de unit of wordt die 
niet gemeten, als geen Humitemp is geïnstalleerd. 
Raadpleeg de elektrische schema’s voor de 
installatie van de sensoren. Deze vochtigheid wordt 
gebruikt door Microface tezamen met *Setpoint 
Omgevingsvochtigheid,  *Bev. proportionele band en 
*Bev. Integratie Factor om de mate van 
bevochtiging/ontvochtiging van de unit vast te stellen.

t 2 INBLAAS TEMP. Een uitlees waarde. Het is de inblaas

temperatuur van de unit. Het is alleen

beschikbaar als de corresponderende

sensor is geïnstalleerd. Deze waarde 

kan de regeling beïnvloeden als

MIN. INBLAAS (Para 114) is ingesteld.

t 3 BUITEN TEMP. De omgevings temperatuur buiten

de ruimte. Het wordt samen gebruikt

met de Retourlucht temperatuur, om te

beslissen over de vrije koeling status

van de unit. Als meerdere units zijn

gekoppeld via HIROBUS zal iedere unit

werken met de gemiddelde ingelezen

waarde van alle sensoren. Hier wordt

de gemiddelde waarde weergegeven.

t 4 GLYCOL TEMP. De temp. van het koudemiddel mengsel

(water of glycol en water) die de unit

binnentreedt. In Vrije Koeling of

Dual Fluid units, afhankelijk van de 

waarde ingesteld in DT Ruimte-Glycol,

wordt het alleen weergegeven of gebruikt

om te beslissen over de Vrije Koeling 

Status van de unit. In units met Vrije 

Koeling wordt ook de Analoge Output

aangestuurd. Iedere unit gebruikt zijn

eigen sensor voor Controle.
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Ac t ACTUEEL TEMP. SETP Deze waarde toont de actuele Temp/Vocht
Ac H ACTUEEL R.V. SETP. Setpoint voor de specifieke unit.

De Vocht Setpoint kan automatisch worden

beïnvloed door de 'Vochtigheids

Compensatie' Parameter.

zie Par. 113 in Controle Parameters 1/2.

E e t EEAP De Temperatuur en R.V. gemeten door
E e h EEAP optionele EEAP Sensor.

(Electronic Environment Alarm Package)

(indien geïnstalleerd).

Deze Sensor maakt secondaire Temp.

en Vocht waarschuwing mogelijk.

H1 L HIROSENSOR 1 De temperaturen (twee waarden)
H1 r HIROSENSOR 1 gemeten door Hirosensor, sensor
H2L HIROSENSOR 2 nummer 1 (2). Deze waarden worden niet
H2r HIROSENSOR 2 gebruikt voor regeling of voortbrenging

van Alarmen/Waarschuwingen.

d r DRAIN : AFTAPPEN' (Bevocht.) kan zonder

 Handbediende instelling en zonder

 Password 'AAN' worden gezet. AFTAPPEN

 zal automatisch na 20 Sec. stoppen

OPMERKING: De Alarm Relais gaat in 'ALARM'

als de unit op Handbediening wordt gezet

P i n PASSWORD: Microface heeft 3 wachtwoordniveaus.

Deze moeten worden aangevraagd bij de erkende distributeur.

n E t AANTAL UNITS Het aantal gekoppelde units in het

Bus-netwerk.

De gebruiker moet dit juist instellen

afhankelijk van de actuele Netw. config.

Iedere unit in het netwerk moet een

andere adressering hebben. (start met 1)

sHp TEAMWORK MODE Mogelijke instellingen: NEE, 1, 2.

NEE: De units werken stand alone,

gebruiken hun eigen sensoren voor

de regeling.

Deze instelling gebruikt men bij Multi-

Ruimte Installaties.

Stel in op 1 als de units moeten werken

als 1 systeem. Voor het regelen wordt de

gemiddelde T+RV van alle units gebruikt.

Alle units werken samen als één

grote unit

Niet instellen Multi-Zone Ruimten
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Mogelijke instellingen: NEE, 1, 2.

Stel in op 2 als de units moeten werken

als stand-alone, met restricties van de

gemiddelde T+RV. De gemiddelde waarde 

bepaald als er Koel., Verw, Be- of Ontv.

nodig is, iedere unit bepaald e.e.a. aan

de hand van zijn eigen sensor.

Teamwerk keuze 2 is een stand-alone 

mode operatie, maar ’beheerst’ door de

Gemiddelde T+RV, om compititie tussen

de units te voorkomen.

Deze keuze instellen in Multi-Zone of
ongebalanceerde ruimten.

I d IDENTIFICATION NUMBER Nummer dat eenduidig de Microface aanduidt 

die op een Hironet-netwerk is aangesloten. Dit 
moet voor elke netwerk-Microface anders zijn. 

Ce n COMMUNICATIE Voer ‘NEE’ in als het een Microface is

naar de Hirolink, zonder commando's

te accepteren van de Hirolink.

Voer ‘JA’ in als het een Microface is

commando's (Setpoint wijziging etc.)
zullen worden geaccepteerd van Hirolink.

Au t AUTOHERSTART De vertragingstijd in seconden, tussen

het opstarten en starten van de unit.

OPMERKING: Iedere unit vermenigvuldigd de 

tijd met zijn Microface ID Nummer.

De mogelijkheid om de AAN/UIT knop
van de Hiromatic te gebruiken om 

r E HM AAN/UIT ACTIEF airconditioning units in het HIROBUS 

netwerk AAN/UIT te schakelen.

De gewenste luchttemp. conditie in

de ruimte. Dit is de referentie waarde

waarmee de Microface, samen met de
retourluchttemp. , Temp. P-band

sP t TEMP. SETPOINT Temp. I-factor beslist over de

koeling en verwarmings status

waarmee de Microface, samen met de 

retourluchttemp. , Temp. P-band

Temp. I-factor beslist over de
koeling en verwarmings status
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SP H R.V. SETPOINT De gewenste luchtvochtigheid conditie in

de ruimte. Dit is de referentie waarde

waarmee de Microface, samen met de 

retourluchtvochtigheid, Vochtigheid

 P-band en Vochtigheid Integratie-factor
beslist om te Be-Ontvochtiging

Hc o R.V. COMPENSATIE Indien mogelijk, houdt de Regeling 

rekening met de psychometrische relatie

tussen de Temp. en Vochtigheid. 

Uitlezing van de actuele Temp. en de 

R.V. Setpoint zal worden herberekend.
Zie SYS of Unit Overzicht, act. Setp.

SUP TOEVOER LIMIET Een min. lucht inblaastemp. limiet

De airconditioner zal proberen de 

lucht inblaastemp. groter de houden dan

de ingestelde waarde in deze parameter.

Bij instelling op een waarde anders dan

NO, een PTC sensor installeren

in de unit (of dichtbij) in het pad van

inblaaslucht. Om te beslissen over de

koeling status, gebruikt de Microface de

ondergrens tussen a) afwijking van de 

Retourluchttemp. t.o.v de Temp Setpoint.

en b) afwijking van de inblaastemp.

t.o.v. de Inblaaslucht Setpoint.

Opmerking: de Inblaas Limiet is instaat de

opening van kleppen of ventielen te

reduceren, maar zal een compressor nooit

stoppen (Uitzondering: 2e compressor in
een dubbelcircuit unit)

SP 2 TEMP. SETPOINT 2 Een tweede setpoint waarde voor de 

ruimtetemp. Het wordt gebruikt als

tenminste één User Input ingesteld

is als 2ndSETP (tweede setpoint) en de

schakelaar op de corresponderende input
van de Microface open is.

F SS FANSPEED STAND. De parameter wordt door de Microface

gebruikt om de fan toeren te regelen bij

normaal bedrijf als een Analoge Output

wordt gebruikt om de fan te besturen

(De corresponderende Analoge Output
moet zijn ingesteld op Fanspeed
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F Sd FANSPEED ONTV De parameter wordt door de Microface

gebruikt om de vent. toeren te regelen

bij Ontvochtigen als een Analoge Output

wordt gebruikt om de fan te besturen

(De corresponderende Analoge Output
moet zijn ingesteld op Fanspeed)

F SP FANSP. GEEN SPANN De parameter wordt door de Microface

gebruikt om de fan toeren te regelen bij

GEEN SPANN bedrijf als een Ana Output

wordt gebruikt om de fan te besturen

(De corresponderende Analoge Output
moet zijn ingesteld op Fanspeed

St b AANTAL STANDBY UNITS STBY Units werken normaal niet en

zullen starten in geval van Alarm van

een andere Unit in het Netwerk.

Deze Parameter bepaald het aantal Units

dat standby staat.
Voor Rotatie zie Par. 012 en 013.

r o t ROTATIE FREQUENTIE In Microface only units the possible settings are:

NO or YES. 

NO means no Rotation by time, only in case of an

Alarm the faulty Unit will be switched off and the 

Standby Unit will be started.
If set to YES,rotation will be done every 24 hours. 

CAS ACTIVEER CASCADE Het activeren van deze parameter zal de

stby unit(s) niet alleen laten starten

als er een Alarm is op een actieve unit

maar ook bij toe- en afnemen van de

temperatuur of de vochtigheid als

extra capaciteit naast de actieve units.

NOOT: Cascade vereist Teamwerk 1!

Mogelijke instellingen:
no NEE: Cascade functie niet actief.

Y t h JA : Cascade functie actief bij

zowel temp. (koelen en verw) als vocht

(be- en ontvochtigen)
Y t TEMP : alleen voor temperatuur actief

 (koelen / verwarmen)

???COOL : alleen 
y t c COOL : alleen voor koelen actief.
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r o o 1 X ROTEREN Indien ingesteld op ’JA’, zal het systeem

een eenmalige rotatie uitvoeren, de

standby unit zal hierdoor gestart worden.

Dit werkt alleen als Rotatie Frequentie

(Par. 012) is ingesteld op ’NO’.

HT HOGE TEMPERATUUR Deze Waarschuwingen worden veroorzaakt
L T LAGE TEMPERATUUR door de Standaard Retour Sensor van 
HH HOGE R.V. elke unit als de boven-ondergrenswaarde
L H LAGE R.V. wordt overschreden.

De Waarschuwingen worden met 30 min.
vertraagd nadat de unit is gestart

EEAP WAARSCHUWINGEN Deze Waarschuwingen worden veroorzaakt
HT A HOGE TEMPERATUUR door de optionele EEAP Sensor, als de
L T A LAGE TEMPERATUUR boven/ondergrensw. wordt overschreden
HHA HOGE R.V. De Waarschuwingen worden met 30 min.
L HA LAGE R.V. vertraagd nadat de unit is gestart

E c o EEAP AANGESLOTEN This Parameter changes automatically to YES,
If EEAP is connected. This Parameter is read only.

U S1 USER INPUT 1 Volgens de waarde die ingesteld is voor
U S2 USER INPUT 2 deze parameter (beide inputs hebben idem

selectie mogelijkheden) De Microface zal 

reageren als een schakelaar die op de

corresponderende input staat aangesloten

open is:
n H nHumi’ :geen bevochtiging mogelijk
n C nComp’ :geen compressor(s) mogelijk

Alp WAARSCHUWING’ : een Waarschuwing

volgt (de unit blijft inbedrijf)
Ah P ALARM’ :een alarm volgt

(de unit gaat uitbedrijf)
Se t 2nd Setpoint’ :de referentie waarde voor

 Retour luchttemp. regeling

 schakelt naar Temp. Setpoint 2
n o P ? ? ? GEEN SPANNING’ :alles stopt

 behalve Fans en Vrijekoeling functies

? ? Not Used’ : Microface zal geen actie
n u  ondernemen bij open User Input

? ? ? LSI’ : self-setting op UI2 indien
L S I  STD. Interne Bevocht. is geselecteerd.

      ondernemen bij open User Input

LSI’      : self-setting op UI2 indien

  STD. Interne Bevocht. is geselecteerd.
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n o C UNIT TYPE: COMPRESSORENDeze parameters definieren de bedrijf
t F c UNIT TYPE: VK mode van de unit. Waarschuwing:foutieve

instelling kan leiden tot valse alarmen 

alsmede tot ernstige schade aan de unit.

Refereer voor de juiste instelling naar

het volgende tabel:

No. (Aantal) Compressors:
0 0 = Chilled Water Unit
1 1 = Enkel Compressor
2 2 = Dubbel Compressor

Type van Vrijekoeling
n N (Neen) = Geen Vrije koeling

Ai r LUCHT = FC door openen LUCHTKLEPPEN
6L y GLYC = FC DOOR openen Water Ventiel(en)

St d STD. INSTELLINGEN Ingesteld op JA, zullen alle Parameters

van de geselecteerde Unit automatisch

wijzigen naar de vooringestelde Waarde.

Alleen gebruiken na update van de Eprom

NOTE: ’JA’ springt terug naar ’NEE’
(gedraagt zich als een ’drukknop’).

P b t T-PROPORTIONAL BAND Het beste resultaat wordt bereikt als
I f T-INTEGRATION FACTOR AUTOSET’ (Para 255) mogelijk is

De P-Band wordt gedeeld in twee gelijke

delen, een gedeelte voor Koeling, en een

gedeelte voor Verwarming (Hysteresis)

Binnen de Hysteresis zijn de veschillende

Componenten (Compr., Verhitters), die

dezelfde breedte van de Hysteresis delen

Als Teamwork Modus 1 wordt geselecteerd

zal de P-Band voor het hele Syst. gelden

NOTE: Een kleine P-Band zal een slecht

werkende Regeling veroorzaken (Hunten)

Integratie Factor:

Indien ingesteld op een waarde is de PI

regeling mogelijk.De I-factor verdub-

beld de werkelijke afwijking van het

Setpoint binnen de geslecteerde tijd.

Dit zal de Koel/Verw. forceren om meer

stappen te maken om het setpoint te 

bereiken.

Te gebruiken als de P-band wijdt moet 

zijn ivm een groter aantal gekoppelde

units en werkend in Teamwork 1.
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P B H H-PROPORTIONALBAND Het beste resultaat wordt bereikt als
I F H H-INTEGRATION FACTOR AUTOSET’ (Para 255) mogelijk is

P-Band wordt gedeeld in twee gelijke

delen, een gedeelte voor Ontv., en een

gedeelte voor Bev. (Hysteresis).

Binnen de Hysteresis zijn veschillende

Componenten (Bevochtigers etc), die

dezelfde breedte van de Hysteresis delen

Als Teamwork Modus 1 wordt geselecteerd

zal de P-Band voor het hele Syst. gelden

NOTE: Een kleine P-Band zal een slecht

werkende Regeling veroorzaken (Hunten)

Integratie Factor:

Indien ingesteld op een waarde is de PI

regeling mogelijk.De I-factor verdubbeld

de werkelijke verschuiving van het

Setpoint binnen de geslecteerde tijd.

Dit zal de Bev./Ontv. forceren om meer

stappen te maken om het setpoint te 

bereiken.

Te gebruiken als de P-band wijdt moet 

zijn ivm een groter aantal gekoppelde

units en werkend in Teamwork 1.
ASE AUTOSET GEACT. Maakt permanente Calculatie en Self-

Setting van de beste Regel Parameters

voor de actuele situatie mogelijk 

 

Het wordt aanbevolen om het Systeem 

altijd met AUTSET AAN te gebruiken.
E HS VERWARMING TRAPPEN Aantal Verwarmings stappen. 0,1,2,or 3.

Als er geen Verw. aanwezig is, kunnen de

2 vrije Outputs gebruikt worden voor

ALARMS / WAARSCHUWING Indicatie,

zie de Lijst op de volgende pagina

 

LQT : Rel.1: Water Alarm (LWD)

      Rel.2: Hoog/Laag Temperatuur 

FCF : Rel.1:Compressor Defect (HP/LP/TH)

      Rel.2: Fan defect

CHF : Rel.1:Compressor Defect (HP/LP/TH)

      Rel.2: Humidifier Defect

LTA : Rel.1: Lage Temperatuur

      Rel.2: Lage Temperatuur (EEAP) 

HTA : Rel.1: Hoge Temperatuur

      Rel.2: Hoge Temperatuur (EEAP)
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Hd e VERW DODE BAND De Waarde waardoor de Verw. later

start. Dit betekent dat de Verw. groep

de Dode band Waarde verschuift naar

lagere Temperaturen.

 
 

r t 3P SERVO LOOPTIJD Servo’s zijn motoren die of de Vrije

koeling Kleppen of de Chilled Water of

Vrije koeling ventielen aansturen.

Deze Parameter geeft informatie van de

tijd die nodig is voor volledig gesloten
tot volledig geopende positie.

Ao P 3P SERVO MIN.OPEN Deze Parameter garandeert permanente

opening van de geslecteerde percentage,

zolang de Unit in bedrijf is, zelf als de

Regeling probeert de 3P-Servo volledig

te sluiten.

 
Hu e BEVOCHT. GEACT. Maakt het gebruik van de Bevochtiger

Mogelijk/ Onmogelijk

NOTE: Instellen van de Parameter op

 ’JA’ zal de Regelaar zoeken naar een 

Vocht Sensor. Als die niet aanwezig is
zal een Waarschuwing ontstaan.

HU HUMIDIFIER MODEL Moet worden ingesteld volgens de Stoom
HS SUPPLY VOLTAGE Cilinder die in de unit is gemonteerd.

Instellen op ’EXT’ als een externe

 bevochtiger wordt gebruikt. De Voltage 

wordt automatisch ingesteld nadat de
Cilinder Type is geselecteerd.

P r o STOOM CAPACITEIT Ingesteld op 100% zal de Bevochtiger de

nominale hoeveelheid stoom produceren

bij een lagere waarde zal er volgens de 

instelling minder stoom worden

geproduceerd. Dit is voor beide bedrijfs
Modes van toepassing: AAN-UIT en Prop.

P H REGELING Het regelgedrag van de Bevochtiger:
o n o Ingesteld op ’AAN/UIT’ zal de Bev.

beginnen aan de linker-eind van de

Vocht. P-Band op zijn max. capaciteit.

(STOOM BELASTING) en stopt als de
Ruimte Vochtigheid Setpoint is bereikt
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P H REGELING Anders zal de stoom output
P r o proportioneel zijn aan de wijziging van

de Retourluchtvochtigheid ten opzichte

van de Ruimte Vochtigheid Setpoint

 
 

HUC ACT.L HUMIDIFIER CURRENT Toont de actuele stroom
van de bevochtiger

Hu d DODE BAND De Waarde om de Bevochtiger later te

starten. Betekent dat de Bevochtiger

met de Dodeband waarde verschoven

wordt naar een lagere vochtigheid.

 
 

d E H ONTV. GEACT. Maakt het gebruik van Ontvochtigen

Mogelijk/ Onmogelijk

NOTE: Instellen van de Parameter op ’JA’

zal de Regelaar zoeken naar een 

Vocht Sensor. Als die niet aanwezig is

zal een Waarschuwing ontstaan.
no NEEN  : Geen uitvoering Ontv.

Y e s JA : Uivoering Ontv. indien nodig
SF c STOP FC:   (Voor Directe VK Units):

Ipv het starten van de Compressor voor

Ontv. zal de VK klep sluiten om
Vochtigheid van Buiten te vermijden

E L r EL NAVERW GEACT. Tijdens Ontv. kan het nodig zijn om na te

te verwarmen. Zet Para op ’JA’  als dit

geen probleem is voor de Stroom afname.

Zet op ’NEE’ als de Compressor

en Verhitters niet gelijktijdig mogen
opereren

d Hh ONTV. HYSTERESE Definieerd de waarde van de Retourlucht

Vochtigheid waarbij Ontvochtigen zal

stoppen. Het wordt uitgedrukt als % van

de gehele Vochtigheid P-band.

(50% betekent dat ontvochtiging zal
stoppen bij  Ruimte Vochtigheid Setpoint

d d b DODE BAND De Waarde om Ontvochtigen later te

starten. Betekent dat het Ontv. start

punt met de Dodeband waarde verschoven

wordt naar een hogere vochtigheid.
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d E C ONTV. RELAIS ALS Maakt het mogelijk de digitale output

van ontvochtigen te gebruiken voor

andere doeleinden, als ontvochtigen

 niet nodig is:

 

zie volgende pagina:
DE H ONTV: Ontvochtiging relais gebruik voor

            Ontvochtiging (Standaard)
A1 WAARSCH. : Relais gebruikt als Alg.

Waarsch. Contact (WA en ALA op 2 Rel.)
P o o GEEN SPANN : Relais verandert status als

unit schakelt naar GEEN SPANN. mode.
L St WATER LEAK DETECTOR Sensor mogelijk of onmogelijk. Wann. 

A1 mogelijk instellen op Waarsch. (alleen
A2 bericht) of Alarm (unit stopt in geval van

Water detectie).
L 9 Waarde: actuele indicatie van WOL

Moet liggen tussen1.4 en 1.6 indien OK.
d t 1 DT RUIMTE/BUITEN De waarde van het verschil tussen de

Retourluchttemp. en de Buitentemp. waar-

bij (met een Hysteresis van ± 1,5 ºC)

de unit Vrije Koeling Modus mogelijk

maakt (als er geen andere condities zijn

die Vrije Koeling onmogelijk maken)

De Vrije Koeling Mode zal worden

geactiveerd als ook is voldaan aan de 

DT Ruimte-Glycol

Ingesteld op 'CON' verwacht de regelaar

een commando te krijgen van een

schakelaar i.p.v een Temp. Sensor

Ingesteld op 'EFC' zal de unit tijdens

norm. bedrijf niet in Vrije Koeling gaan

maar alleen in geval van 'GEEN SPANN'

bedrijf of defecte Compressor 

als de Delta 3 ºC is.
(alleen bij Nood Vrije Koeling)

d t 2 DT RUIMTE/GLYCOL De waarde van het verschil tussen de

Retourluchttemp. en de Glycoltemp. waar-

bij (met een hysteresis van ± 1,5 ºC)

de unit Vrije Koeling Mode mogelijk

maakt (als er geen andere condities zijn
die Vrije Koeling onmogelijk maken)
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L CD Parameter Name Description User Setting

DT RUIMTE/GLYCOL De Vrije Koeling Mode zal worden

geactiveerd als ook is voldaan aan de 

DT Ruimte-Buiten

Ingested op ’CON’ verwacht de regelaar

een commando te krijgen van een

schakelaar i.p.v een Temp. Sensor
d t 3 STOP FC OP SET.+ De Vrije Koeling zal stoppen als de

Reour temp. groter is dan de Ruimtetemp

Setpoint plus VK stoppen bij Ruimte

Setpoint +. Als de Vrije Koeling om

deze reden stopt, zal het voor tenminste

een uur onmogelijk zijn.
An1 ANA. UITGANG 1 Beide 0 - 10Vdc mogen outputs voor
An2 ANA. UITGANG 2 diverse doeleinden worden gebruikt:

3P 1 3P. SERVO 1 : Positie van eerste 

            3 P. Servo (Terugkoppeling)
3P 2 3P. SERVO 2 : Positie van tweede

            3 P. Servo (Terugkoppeling)
H33 VERW: 33% : Signaal neemt toe met 10V

     binnen de eerste verwarmings stap.
SL c INBL. REGELING : Fan speed regeling

in relatie met de lucht inblaastemp.
r AD RADKOELER : Drogerkoeler Fanspeed Reg.

(Glycol VK incl. Su/WI omwisseling)
E L H VERW. BORD : Voor Units met een

additionle Verw. boord voor Verw.
HT H HT BEV. : Bevochtiging signaal 

              (0%rH - 100%rH = 0V - 10V)
P t c INBLAAS TEMP.: Inblaas Temp. Signaal

                   (0C - 50C = 0V - 10V)
Ht t RETOUR TEMP : Retour Temp. Signaal

                   (0C - 50C = 0V - 10V)
F S FANSPEED : Fanspeed Regeling,

     Setpoints zie Para 122,123 en 124.
HE A VERW : Signaal neemt toe tot 10V binnen

het Verwarmings deel van de P-band
HU BEV : Signaal neemt toe tot 10V binnen

de Bevochtigings deel van de P-band
Co Koeling : Sign. neemt toe tot 10V binnen

de Koelings deel van de P-band
Co 1 Koeling 1:Sign. neemt toe tot 10V binnen

de Compressor 1 Hysteresis.
Co 2 Koeling 2:Sign. neemt toe tot 10V binnen

de Compressor 2 Hysteresis
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L CD Parameter Name Description User Setting

SS SUPERSAVER : Output voor Setpoint-

verschuiving van Superchillers.
AL 1 ALARMBORD: Signaal voor Alarm Bord

 
Cr METRIEKE RUIMTE : Stuur een sign. voor 

Heetgas naverwarming in op ’Constant

lijkende’ units

NOTE: De Compressor zal niet stoppen op

Setpoint maar 25% lager van de P-band.
met een vertraging van 20 Minuten

F L o LOW AIRFLOW AT Gebruik Para 302  ’AUTOSET AIRFLOW’

Afhankelijk van de toegekende waarde 

zal de Microface een Waarschuwing of

Alarm geven (afh. van Para 304) wann. de

voltage gegenereerd door de airflow sensor

lager is dan de ingestelde waarde.

Als een drukverschilschak. gebruikt
SI wordt, ’SWI’ instellen.

 

 

 
 

ASA AUTOSET AIRFLOW Stop de unit eerst en zet Para. op ’JA’

De unit zal de Fan voor 30s starten en

daarna 30s wachten met de Fan uit.

Als er na het instellen van waarde een

Waarschuwing verschijnt, was er geen
reactie van de Airflow onderdeel.

F L o AIRFLOW VALUE Alleen lezen analoge waarde (percentage)

die info. geeft over de luchtsnelheid

in de unit. Met deze waarde kan men 

rekening houden bij het instellen van de

Lage Airflow Bij (Para 301).
 

F F FAN FAILURE Afhankelijk van de ingestelde waarde

 voor deze Para., zal de Microface de
AL P Bev. reg.of verwaming stoppen (Waarsch.)
Ah P of de unit volledig stoppen (Alarm)

wanneer de Airflow waarde lager is dan 
de ingestelde grenswaarde
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L C D Parameter Name Description User Setting

L P d LOW.PRES.AL.DELAY De tijd vertraging (in min.) na de start

van de compressor(s) waar binnen het

ontstaan van een Lagedruk Alarm wordt

genegeerd. Na deze tijd zal de lagedruk

alarm worden vertraagd voor ongeveer

10 seconden.

t HC COMP.TH.ENABLE Om dit Alarm mogelijk of onmogelijk te

maken ’Compressor Motor Beveiliging’

 

 

 

 

C A1 Calibration Humitemp Temp. Staat de gebruiker toe de Sensor-Waarde
C A2 Calibration Humitemp Humidity aan te passen, gebruik makend van de 
C A3 Calibration Supply Air Sensor Compensatie Waarde. De Actuele Waarde
C A4 Cal. EEAP Temperature bezit de Compensatie ook reeds.
C A5 Cal. EEAP Humidity  
C A6 Cal. Hirosensor 1 left Sensor  
C A7 Cal. Hirosensor 1 right Sensor
C A8 Cal. Hirosensor 2 left Sensor
C A9 Cal. Hirosensor 2 right Sensor
C1 0 Cal. Outdoor Temp. Sensor
C1 1 Cal. Glycol Temp. Sensor

t St Autotest Ingesteld op JA, voert de unit automatisch de

volgende testcyclus uit:

Fan ON

Na 1 Minuut: Compressor 1 ON

Na 4 Minuten: Co 1 OFF, Co2 ON

Na 4 Minuten: Co 2 OFF, El. Heaters ON

Na 1 Minuut: Weerstanden OFF, FC Att. to 50%

Na bereiken van 50%: alarmrelais ON

Na 1 Minuut: Al. Rel. OFF, waarschuwingsrelais ON

Na 1 Minuut: einde van de Test.
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���� 0LFURIDFH�(�/&'�GLVSOD\�:DDUVFKXZLQJHQ�$ODUPHQ
A1 HP 1 HOGE DRUK COMPRESSOR 1 ALARM

A2 L P 1 LAGE DRUK COMPRESSOR 1 ALARM

A3 HC HOGE WATERTEMPERATUUR WAARSC.

A4 L C LAGE WATERSTROOM WAARSC.

A5 E HO OVERVERHITTE ELEKTRISCHE WEERSTANDEN WAARSC.

A6 AF STORING VENTILATOR WAARSC.

A7 AF STORING VENTILATOR ALARM

A8 CF VERSTOPT FILTER WAARSC.

A9 L E WATERLEKKAGE WAARSC.

A1 0 L E WATERLEKKAGE ALARM

A1 1 U I 1 INGANG GEBRUIKER 1 GEACTIVEERD WAARSC.

A1 2 U I 1 INGANG GEBRUIKER 1 GEACTIVEERD ALARM

A1 3 HF A STORING BEVOCHTIGER WAARSC.

A1 4 HHC STROOM BEVOCHTIGER HOOG WAARSC.

A1 5 

A1 6
HF  Hn STORING BEVOCHTIGER WAARSC.

A1 7 HU C WAARSCHUWING BEVOCHTIGER WAARSC.

A1 8 Hr T HOGE OMGEVINGSTEMPERATUUR WAARSC.

A1 9 L r T LAGE OMGEVINGSTEMPERATUUR WAARSC.

A20 Hr H HOGE OMGEVINGSVOCHTIGHEID WAARSC.

A21 L r H LAGE OMGEVINGSVOCHTIGHEID WAARSC.

A22 HT E HOGE OMGEVINGSTEMPERATUUR ALARM

A23 L T E LAGE OMGEVINGSTEMPERATUUR ALARM

A24 HHE HOGE OMGEVINGSVOCHTIGHEID ALARM

A25 L HE LAGE OMGEVINGSVOCHTIGHEID ALARM

A26 HE OVERSCHRIJDING BEDRIJFSUREN UNIT WAARSC.

A27 HC1 OVERSCHRIJDING BEDRIJFSUREN COMPRESSOR 1 WAARSC.

A28 HH OVERSCHRIJDING BEDRIJFSUREN BEVOCHTIGER WAARSC.

A29 P t C STORING PTC-SENSOR WAARSC.

A30 r SF STORING OMGEVINGSSENSOR WAARSC.

A31 r SF STORING OMGEVINGSSENSOR ALARM

A32 E SF STORING EEAP-SENSOR WAARSC.

A33 SF STORING WATERLEKKAGEDETECTOR WAARSC.

A34 n E T NETWERKSTORING WAARSC.

A35 o r GEHEUGENCAPACITEIT BEREIKT WAARSC.

A58 HP 2 HOGE DRUK COMPRESSOR 2 ALARM

A59 L P 2 LAGE DRUK COMPRESSOR 2 ALARM

A60 HC2 OVERSCHRIJDING BEDRIJFSUREN COMPRESSOR 2 WAARSC.

A61 O u t SENSOR EXTERNE TEMPERATUUR WAARSC.

A62 6L y SENSOR GLYCOLTEMPERATUUR WAARSC.

A65 F i r ROOKALARM ALARM

A68 U I 2 INGANG GEBRUIKER 2 GEACTIVEERD WAARSC.

A69 U I 2 INGANG GEBRUIKER 2 GEACTIVEERD ALARM

A7 0 n E t UNIT 1 ONVINDBAAR WAARSC.

A7 1 t h 1 MOTORBEVEILIGING COMPRESSOR 1 ALARM

A7 2 t h 2 MOTORBEVEILIGING COMPRESSOR 2 ALARM

A7 3 F i r BRANDALARM ALARM

A7 5 F A1 STORING CONDENSATORVENTILATOR 1 WAARSC.

A7 6 F A2 STORING CONDENSATORVENTILATOR 2 WAARSC.

A7 7 Hb NETWERK-PING WAARSC.

A7 8 SI d ID SUBGROEP NIET EENDUIDIG WAARSC.

A7 9 SU 1 UNIT SUBGROEP 1 NIET AANGESLOTEN WAARSC.

A8 0 SU 2 UNIT SUBGROEP 2 NIET AANGESLOTEN WAARSC.

A8 1 r SF STORING GEDEELDE OMGEVINGSSENSOR WAARSC.

A8 2 r SF STORING GEDEELDE OMGEVINGSSENSOR ALARM

A8 3 O u t GEDEELDE SENSOR EXTERNE TEMPERATUUR WAARSC.

A8 4 6L y GEDEELDE SENSOR GLYCOLTEMPERATUUR WAARSC.

A9 0 AF d LUCHTSTROOMSENSOR NIET KLAAR, CONTROLEREN WAARSC.
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���� +LURPDWLF�*���(
������ /D\�RXW�+LURPDWLF�*
Het frontpaneel van Hiromatic G voor HPAC-units bestaat uit een verlicht grafisch display met negen
knoppen voor het invoeren van waarden, en drie led's (zie Figuur 30).

on off home

reportreset enter

KLURPDWLF�J

alarm

on

line

Deze led (rood) brandt als een of meerdere
alarmmeldingen actief zijn of niet zijn gereset

Deze led (groen) brandt als de unit in bedrijf is

Deze led (oranje) brandt als de unit wordt gevoed

Start/stop-knop voor systeem en units

Reset alarmmeldingen en waarschuwingen

Om naar het hoofdmenu of het vorige
menu te gaan.

Figuur 30 – Hiromatic G met Eprom E1G: vooraanzicht

������ +LURPDWLF�(�/D\RXW
Het frontpaneel van Hiromatic G voor HPAC-units bestaat uit een verlicht grafisch display met acht knoppen
voor het invoeren van waarden, en twee ledden (zie Figuur 31).

Deze led (oranje) brandt als de unit wordt gevoed

GROEN als de unit in bedrijf is,
GEEL als de unit in een waarschuwingsconditie is,
ROOD als de unit in een alarmconditie is

ENTER om parameters in te stellen

Start/stop-knop voor systeem en unis

Reset alarmmeldingen en waarschuwingen

Pijltjesknoppen: voor verplaatsingen binnen het
menu;  Links of Rechts: om naar de hoofdpagina
te gaan of naar de vorige pagina terug te keren

Hulpknop: opent de on line-hulp bij de
geselecteerde parameter

Figuur 31 - Hiromatic E met Eprom EVG: vooraanzicht
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�������� %HWHNHQLV�YDQ�GH�V\PEROHQ�RS�GH�KRRIGSDJLQD

Retourluchttemperatuur. Als linksbovenin de melding SYSTEM staat, dan staat die
voor het gemiddelde van de waarden van de in bedrijf zijnde units. Wordt de
melding "UNIT x" gegeven, dan staat die voor de retourluchttemperatuur van de
unit. Dit geldt voor alle aanwijzingen van het Hiromatic-display.

Retourluchtvochtigheid van systeem/unit.

Toevoerluchttemperatuur van systeem/unit.

Deze staaf geeft informatie over de actuele koelbronnen die in
gebruik zijn voor het systeem en de units.
OPMERKING: Vanwege een defect uitgeschakelde compressoren

worden niet in deze staaf meegenomen, en de informatie betreft uitsluitend
beschikbare componenten.

Deze staaf geeft informatie over de actuele freecooling-bronnen die
in gebruik zijn voor het systeem en de units.

Deze staaf geeft informatie over de actuele verwarmingsbronnen
die in gebruik zijn voor het systeem en de units.

Deze staaf geeft informatie over de actuele bevochtigingsbronnen
die in gebruik zijn voor het systeem en de units.

Deze staaf geeft informatie over de actuele ontvochtigingsbronnen
die in gebruik zijn voor het systeem en de units.

Deze staaf geeft informatie over het volgende onderhoud (mm-yy:
maand-jaar). (zie Berekening volgend onderhoud op pagina 59
voor meer informatie).

Dit deel van het scherm geeft informatie over tijd, datum en status van het
systeem/de unit.
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������ 9HUSODDWVHQ�ELQQHQ�GH�+LURPDWLF�SDJLQD¶V

Links/Rechts

Naar de menu’s

=RQGHU�ZDFKWZRRUG: Druk op ENTER of OMLAAG; druk nogmaals op OMLAAG en dan op ENTER. 0HW
ZDFKWZRRUG: Druk op ENTER of OMLAAG; druk op ENTER om het eerste cijfer van het wachtwoord te
selecteren; selecteer het getal met OMHOOG of OMLAAG, druk op RECHTS voor het volgende cijfer;
OMHOOG of OMLAAG om het getal te selecteren, enz. Druk op ENTER nadat het juiste wachtwoord is
ingevoerd. Druk op OMLAAG en selecteer de string "Enter", en druk op ENTER om het pictogrammenmenu
binnen te gaan. Afhankelijk van het wachtwoordniveau dat is ingevoerd, kunnen een aantal menu’s worden
gewijzigd en de overigen alleen worden gelezen.

Menu 
selecteren

Links/Rechts
Omhoog / 

Omlaag

Enter
Enter

Enter Enter In het menu

Selecteer het venster met LINKS-RECHTS-OMLAAG, druk op ENTER om het eerste pictogram te
selecteren; Druk op LINKS-RECHTS-OMHOOG-OMLAAG om een pictogram (Het Menu) te selecteren en
druk op ENTER om het menu binnen te gaan.



1HGHUODQGV

43 Gebruikershandleiding Microface E & Hiromatic G / E 12.06.2002 43

Links/Rechts

Links/Rechts

Omhoog / 
Omlaag

Omhoog / 
Omlaag

������ 'H�PHQX¶V
De E1G-software omvat een aantal pictogrammen-menu’s:

• Het 6\VWHHPPHQX, zie hoofdstuk 3.4.4.1 op pagina 43
• Het 8QLWPHQX��8VHU�, zie hoofdstuk 3.4.4.2 op pagina 47
• Het 8QLWPHQX�YRRU�6HUYLFH�HQ�6HWXS, zie hoofdstuk 3.4.4.3 op pagina 51.

�������� 6\VWHHPPHQX

Deze pagina bevat de volgende menu’s (van linksboven naar rechtsonder):
Readable w/o Password Write Access Level

STATUSOVERZICHT UNITS Yes read only
GRAFIEKEN Yes read only
REGISTRATIE GEBEURTENIS Yes read only
SYSTEEMOVERZICHT Yes read only
INTERNAT. INSTELLINGEN Yes Level 0
STAND-BY-INSTELLING Yes Level 2 + 5
SYSTEEMCONFIGURATIE Yes Level 2 + 5
WACHTWOORDMENU No Level 3

8QLW�6WDWXV�2YHUYLHZ

UNIT 1 SYS UIT 9
UNIT 2 SYS UIT 10
UNIT 3 SYS UIT 11
UNIT 4 SYS AAN 12
UNIT 5 SYS AAN 13
UNIT 6 SYS AAN 14
UNIT 7 SYS AAN 15

8 16

Dit venster geeft informatie over het aantal aangesloten units en de status van elke unit. De string "UNIT"
verschijnt uitsluitend voor de units die zijn geconfigureerd middels de parameter "Aantal Units". Als bij de
string "UNIT" niet ook de statusstring verschijnt, dan betekent dit dat de unit niet is aangesloten op het
Hirobus-netwerk.

*UDSKLF�'DWD�5HFRUGV

Voor het systeem en elke unit zijn grafieken van de temperatuur en de vochtigheid van de afgelopen 8
dagen en de afgelopen 24 uur op te vragen. De temperatuur- en vochtigheidsschaal kan worden gewijzigd
(Enter-OMHOOG/OMLAAG). De gegevens blijven ook na uitschakeling in het geheugen staan.

Links/Rechts

Links/Rechts

Omhoog / 
Omlaag

Omhoog / 
Omlaag
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6WDWXV�5HSRUW

Lo Het Status Report bevat de laatste 200 gebeurtenissen in volgorde van optreden voor het systeem en de
afzonderlijke units. Via het systeem-Status Report (overzicht van de gebeurtenissen voor alle units) kan het
unit-Status Report (overzicht van de gebeurtenissen voor een geselecteerde unit) worden bereikt door op de
toets RECHTS te drukken.

6\VWHHPRYHU]LFKW

Geeft informatie over de temperatuur- en vochtigheidswaarden van het systeem. Alle waarden van dit
venster zijn de gemiddelden van de waarden van alle units. Het overzicht van afzonderlijke units kan worden
bereikt door op de toets RECHTS te drukken.

,�,QWHUQDWLRQDOH�LQVWHOOLQJHQ

Hulp bij: SYSTEEM INSTELLINGEN
Dit Scherm geeft de mogelijkheid om de Taal van de Hiromatic te kiezen, en 
de Datum en Tijd in te stellen. Noot: Er is geen Password nodig om de
Datum en Tijd in te stellen. Instellen Fahrenheit nog niet mogelijk.

67$786�5(3257���3$*( ��
��������������������� 5(6(7
$/*(0((1�$/$50
��������������������� %(9(67,*(1
$//$50(�*(1(5$/(
��������������������� :$$56&+�
+2*(�58,07(�7(03(5$7885

6<67((0�29(5=,&+7
5(7285�7(03� �����&
5(7285�5��92&+7� ���� � U+
$&78((/�7(03��6(73 �����&
$&78((/�5�9��6(73� ���� � U+
%8,7(1�7(03� ������&
*/<&2/�7(03� �����&

��� 6<67((0�,167(//,1*(1
���
��� 7$$/� 1('(5/$1'
��� 7,-'� �����
��� '$780� 7+�����������
��� &2175$67�� ��
��� 7(03��$$1'8,',1* &
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6WDQGE\

Hulp bij: AANTAL STANDBY UNITS Hulp bij: ROTATIE FREQUENTIE
STBY Units werken normaal niet en Bepaald de frequenty waarbij de 
zullen starten in geval van Alarm van automatische rotatie van de standby 
een andere Unit in het Netwerk. unit(s) zal plaatsvinden.
Deze Parameter bepaald het aantal Units Keuzes: Nee, Dagelijks of vaste dagen 
dat standby staat. in de week.
Voor Rotatie zie Par. 012 en 013. Voor rotatie tijdstip zie Par. 013.

Hulp bij: ROT. UITGEVOERD OM Hulp bij: ACTIVEER CASCADE  1/3
Het tijdstip van de dag waarop de  Het activeren van deze parameter zal de
rotatie van de standby units zal stby unit(s) niet alleen laten starten
plaatsvinden. als er een Alarm is op een actieve unit
Alleen geldig indien Rotatie Frequentie maar ook bij toe- en afnemen van de
(Par. 012) is ingesteld op ’NEE’. temperatuur of de vochtigheid als

0 extra capaciteit naast de actieve units.

Hulp bij: 1 X ROTEREN Hulp bij: ACTIVEER CASCADE  2/3
Indien ingesteld op ’JA’, zal het systeem NOOT: Cascade vereist Teamwerk 1!
een eenmalige rotatie uitvoeren, de Mogelijke instellingen:
standby unit zal hierdoor gestart worden. NEE: Cascade functie niet actief.
Dit werkt alleen als Rotatie Frequentie JA   : Cascade functie actief bij
(Par. 012) is ingesteld op ’NO’. zowel temp. (koelen en verw) als vocht
 (be- en ontvochtigen)

Hulp bij: ACTIVEER CASCADE  3/3
TEMP : alleen voor temperatuur actief
              (koelen / verwarmen)
 
COOL : alleen voor koelen actief.
 

��� 67$1'%<�,167(//,1*(1
��� $$17$/�67$1'%<�81,76 �
��� 527$7,(�)5(48(17,( '$*(/
��� 527��8,7*(92(5'�20 �����
��� $&7,9((5�&$6&$'( .2(/
��� ��;�527(5(1 1((
���
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6\VWHP�6HWXS

Hulp bij: AANTAL UNITS Hulp bij: TEAMWORK MODE  1/4
Het aantal gekoppelde units in het Mogelijke instellingen: NEE, 1, 2.
Bus-netwerk. NEE: De units werken stand alone,
De gebruiker moet dit  juist instellen gebruiken hun eigen sensoren voor
afhankelijk van de actuele Netw. config. de regeling.
Iedere unit in het netwerk moet een Deze instelling gebruikt men bij Multi-
andere adressering hebben. (start met 1) Ruimte Installaties.

Hulp bij: HM ID NUMMER Hulp bij: TEAMWORK MODE  2/4
Een uniek nummer dat elke aangesloten Stel in op 1 als de units moeten werken
Hiromatic Graphic identificeerd welke  als 1 systeem. Voor het regelen wordt de
is aangesloten op een Hironet netwerk. gemiddelde T+RV van alle units gebruikt.
Elke Hiromatic Graphic in het netwerk Alle units werken samen als één
heeft een ander nummer. grote unit
 Niet instellen Multi-Zone Ruimten

Hulp bij: BAUDRATE Hulp bij: TEAMWORK MODE  3/4
De communicatie snelheid met de Hirolink Stel in op 2 als de units moeten werken
Is niet software matig instelbaar maar als stand-alone, met restricties van de
middels een jumper op de print van de gemiddelde T+RV. De gemiddelde waarde 
Hiromatic Graphic. bepaald als er Koel., Verw, Be- of Ontv.
Moet ingesteld staan op 20833 zodra nodig is, iedere unit bepaald e.e.a. aan
er een Hirolink wordt aangesloten. de hand van zijn eigen sensor.

Hulp bij: COMMUNICATIE Hulp bij: TEAMWORK MODE  4/4
Zet 'LEZEN' als de Hiromatic Data stuurt Teamwerk keuze 2 is een stand-alone  
naar de Hirolink, zonder commando's mode operatie, maar 'beheerst' door de
te accepteren van de Hirolink. Gemiddelde T+RV, om compititie tussen
Zet 'LEZEN/SCHRIJVEN' als er ook de units te voorkomen.
commando's (Setpoint wijziging etc.) Deze keuze instellen in Multi-Zone of
zullen worden geaccepteerd van Hirolink. ongebalanceerde ruimten.

Hulp bij: HM EPROM VERSION
De geïnstalleerde EPROM versie in de
Hiromatic G. Deze informatie verschijnt
(naast andere) ook bij het inschakelen
van de Hiromatic. Noteer deze informa-
tie als je om hulp vraagt bij PDE
of ieder ander Support Organisatie

��� 6<67(0�6(783
��� $$17$/�81,76 �
��� 7($0:25.�02'( �
��� +0�,'�1800(5� �
��� %$8'5$7( �����
��� &20081,&$7,( 5($'�:5,7(
��� +0�(3520�9(56,21 :;*���������
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�������� 0HQX��8VHU�

Deze pagina bevat de volgende menu’s (van linksboven naar rechtsonder):

Readable w/o Password Write Access Level
GRAFIEKEN Yes read only
REGISTRATIE GEBEURTENISSEN Yes read only
UNITOVERZICHT Yes read only
UNITINSTELLINGEN Yes Level 2 + 5
REGELING PARAMETERS Yes Level 1 + 2 + 5
WAARSCHUWINGEN/ ALARMMELDINGEN Yes Level 2 + 5
BEDRIJFSUREN Yes Level 2 + 5
SETUP-ASSISTENT No Level 1

*UDSKLF�'DWD�5HFRUG

Zie Graphic Data Records, op pagina 43

6WDWXV�5HSRUW

Zie Status Report, op pagina 44

8QLWRYHU]LFKW

Hulp bij: INBLAAS TEMP. Hulp bij: EEAP
Een uitlees waarde. Het is de inblaas De Temperatuur en R.V. gemeten door
temperatuur van de unit. Het is alleen optionele EEAP Sensor.
beschikbaar als de corresponderende (Electronic Environment Alarm Package) 
sensor is geïnstalleerd. Deze waarde (indien geïnstalleerd).
kan de regeling beïnvloeden als Deze Sensor maakt secondaire Temp.
MIN. INBLAAS (Para 114) is ingesteld. en Vocht waarschuwing mogelijk.

Hulp bij: HIROSENSOR 1,2 Hulp bij: ACT.SETP.
De temperaturen (twee waarden) Deze waarde toont de actuele Temp/Vocht
gemeten door Hirosensor, sensor Setpoint voor de specifieke unit.
nummer 1 (2). Deze waarden worden niet De Vocht Setpoint kan automatisch worden
gebruikt voor regeling of voortbrenging beïnvloed door de 'Vochtigheids
van Alarmen/Waarschuwingen. Compensatie' Parameter.
 zie Par. 113 in Controle Parameters 1/2.

81,7�29(5=,&+7�����
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Hulp bij: BUIT./GLYCOL  1/4 Hulp bij: BUIT./GLYCOL  3/4
BUIT. (BUITEN TEMP) : GLYCOL (GLYCOL TEMP) :
De omgevings temperatuur buiten De temp. van het koudemiddel mengsel
de ruimte. Het wordt samen gebruikt (water of glycol en water) die de unit
met de Retourlucht temperatuur, om te binnentreedt. In Vrije Koeling of 
beslissen over de vrije koeling status Dual Fluid units, afhankelijk van de  
van de unit. Als meerdere units zijn waarde ingesteld in DT Ruimte-Glycol,

Hulp bij: BUIT./GLYCOL  2/4 Hulp bij: BUIT./GLYCOL  4/4
gekoppeld via HIROBUS zal iedere unit wordt het alleen weergegeven of gebruikt
werken met de gemiddelde ingelezen om te beslissen over de Vrije Koeling 
waarde van alle sensoren. Hier wordt Status van de unit. In units met Vrije 
de gemiddelde waarde weergegeven. Koeling wordt ook de Analoge Output
 aangestuurd. Iedere unit gebruikt zijn
 eigen sensor voor Controle.

Hulp bij: UNIT OVERZICHT Hulp bij: FC STATUS
Dit Venster toont de status van de Aanduiding van de actuele status van de
componenten (AAN/UIT) unit in Vrije Koeling mode. ’START’ 
alsmede de gevraagde capaciteit (%) betekent dat aan conditie van de Buiten
AAN/UIT componenten (b.v. compressoren) Temp. is voldaan, maar dat andere 
starten bij 100% en stoppen bij 0% . condities Glycol Temp. en/of 
Dit Venster is ’alleen lezen’ Retourluchttemp.) nog niet zijn voldaan

,PSRVWD]LRQH�XQLWj

Hulp bij: AUTOHERSTART Hulp bij: HM AAN/UIT ACTIEF
De vertragingstijd in seconden, tussen De mogelijkheid om de AAN/UIT knop
het opstarten en starten van de unit. van de Hiromatic  te gebruiken om 
 airconditioning units in het HIROBUS 
NOTE: Iedere unit vermenigvuldigd de netwerk AAN/UIT te schakelen.
tijd met zijn Microface ID Nummer.  
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5HJHOLQJ�SDUDPHWHUV

Hulp bij: TEMP. SETPOINT Hulp bij: TOEVOER LIMIET  1/3
De gewenste luchttemp. conditie in Een min. lucht inblaastemp. limiet
de ruimte. Dit is de referentie waarde De airconditioner zal proberen de 
waarmee de Microface, samen met de lucht inblaastemp. groter de houden dan
retourluchttemp. , Temp. P-band de ingestelde waarde in deze parameter.
Temp. I-factor beslist over de Bij instelling op een waarde anders dan
koeling en verwarmings status NO, een PTC sensor installeren

Hulp bij: R.V. SETPOINT Hulp bij: TOEVOER LIMIET  2/3
De gewenste luchtvochtigheid conditie in in de unit (of dichtbij) in het pad van
de ruimte. Dit is de referentie waarde inblaaslucht. Om te beslissen over de
waarmee de Microface, samen met de koeling status, gebruikt de Microface de
retourluchtvochtigheid, Vochtigheid ondergrens tussen a) afwijking van de 
 P-band en Vochtigheid Integratie-factor Retourluchttemp. t.o.v de Temp Setpoint.
beslist om te Be-Ontvochtiging en b) afwijking van de inblaastemp.

Hulp bij: R.V. COMPENSATIE Hulp bij: TOEVOER LIMIET  3/3
Indien mogelijk, houdt de Regeling t.o.v. de Inblaaslucht Setpoint.
rekening met de psychometrische relatie Note: de Inblaas Limiet is instaat de
tussen de Temp. en Vochtigheid. opening van kleppen of ventielen te
Uitlezing van de actuele Temp. en de reduceren, maar zal een compressor nooit
R.V. Setpoint zal worden herberekend. stoppen (Uitzondering: 2e compressor in
Zie SYS of Unit Overzicht, act. Setp. een dubbelcircuit unit)

Hulp bij: TEMP. SETPOINT 2 Hulp bij: FANSPEED STAND.
Een tweede setpoint waarde voor de De parameter wordt door de Microface
ruimtetemp. Het wordt gebruikt als gebruikt om de fan toeren te regelen bij
tenminste één User Input ingesteld normaal bedrijf als een Analoge Output
is als 2ndSETP (tweede setpoint) en de wordt gebruikt om de fan te besturen
schakelaar op de corresponderende input (De corresponderende Analoge Output
van de Microface open is. moet zijn ingesteld op Fanspeed

Hulp bij: FANSPEED ONTV
De parameter wordt door de Microface
gebruikt om de vent. toeren te regelen
bij Ontvochtigen als een Analoge Output
wordt gebruikt om de fan te besturen
(De corresponderende Analoge Output
moet zijn ingesteld op Fanspeed)

Hulp bij: FANSP. GEEN SPANN
De parameter wordt door de Microface
gebruikt om de fan toeren te regelen bij
GEEN SPANN bedrijf als een Ana Output
wordt gebruikt om de fan te besturen
(De corresponderende Analoge Output
moet zijn ingesteld op Fanspeed
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:DDUVFKXZLQJHQ���$ODUPPHOGLQJHQ

Hulp bij: STD. SENSOR WAARSCHUWING Hulp bij: EEAP WAARSCHUWINGEN
Deze Waarschuwingen worden veroorzaakt Deze Waarschuwingen worden veroorzaakt
door de Standaard Retour Sensor van door de optionele EEAP Sensor, als de
elke unit als de boven-ondergrenswaarde boven/ondergrensw. wordt overschreden
wordt overschreden. De Waarschuwingen worden met 30 min.
De Waarschuwingen worden met 30 min. vertraagd nadat de unit is gestart
vertraagd nadat de unit is gestart Para 146 wijst als EEAP is aangesloten

Hulp bij: USER INPUT 1,2  1/4 Hulp bij: USER INPUT 1,2  3/4
Volgens de waarde die ingesteld is voor 2nd Setpoint’ :de referentie waarde voor
deze parameter (beide inputs hebben idem   Retour luchttemp. regeling
selectie mogelijkheden) De Microface zal   schakelt naar Temp. Setpoint 2
reageren als een schakelaar die op de GEEN SPANNING’ :alles stopt
corresponderende input staat aangesloten   behalve Fans en Vrijekoeling functies
open is:  

Hulp bij: USER INPUT 1,2  2/4 Hulp bij: USER INPUT 1,2  4/4
nHumi’ :geen bevochtiging mogelijk Not Used’ : Microface zal geen actie
nComp’ :geen compressor(s) mogelijk       ondernemen bij open User Input
WAARSCHUWING’ : een Waarschuwing LSI’      : self-setting op UI2 indien
volgt (de unit blijft inbedrijf)   STD. Interne Bevocht. is geselecteerd.
ALARM’   :een alarm volgt  
(de unit gaat uitbedrijf)  

��� (($3�:$$56&+8:,1*(1
���
��� +2*(�7(03(5$7885 ���&
��� /$*(�7(03(5$7885 ���&
��� +2*(�5�9� �� � U9
��� /$*(�5�9� �� � U9
��� (($3�$$1*(6/27(1 -$

��� 67'��6(1625�:$$56&+8:,1*
���
��� +2*(�7(03(5$7885 ���&
��� /$*(�7(03(5$7885 ���&
��� +2*(�5�9� �� � U9
��� /$*(�5�9� �� � U9
���

��� 86(5�,1387����
���
��� 86(5�,1387�� :$$56&+
��� 86(5�,1387�� $/$50
���
���
���



1HGHUODQGV

51 Gebruikershandleiding Microface E & Hiromatic G / E 12.06.2002 51

%HGULMIVXUHQ

Hulp bij: WERK UREN
Dit Scherm toont de actuele bedrijfs
uren van de componenten (UREN), de uren
grenswaarde (LIMIET), het aantal starts
(START) alsmede het Welzijns factor
die goed bedrijf beschrijft met een +
Waarde, slechte conditie met -

6HWXS�DVVLVWHQW

Deze directe hulp begeleidt u bij het instellen van de setpoints en de waarschuwingsdrempels voor het
eerste en tweede niveau. Eenmaal opgestart, leidt de assistent u stap voor stap door de procedures.

�������� 8QLWPHQX�YRRU�6HUYLFH�HQ�6HWXS

Deze pagina bevat de volgende menu’s (van linksboven naar rechtsonder):
Readable w/o Password Write Access Level

SERVICE Yes Level 5
CALIBRATIE No Level 4
UNITCONFIGURATIE Yes Level 5
BEREK. VOLG. ONDERHOUD Yes Level 5

��� :(5.�85(1�����
��� 85(1 /,0,(7 67$57 %)
��� 9:� ��� � � ��
��� 9:� ��� � � �
��� %(9 ��� ����� � ��
��� 292 ��� � � �
���

��� :(5.�85(1�����
��� 85(1 /,0,(7 67$57 %)
��� 9(1 ��� ����� � ��
��� &2� ��� ����� � �
��� &2� ��� ����� � ��
��� 9. ��� � � �
���



1HGHUODQGV

52 Gebruikershandleiding Microface E & Hiromatic G / E 12.06.2002 52

6HUYLFH

Hulp bij: HANDBEDIENING  1/2 Hulp bij: HANDBEDIENING
Dit Scherm staat toe dat alle Nadat de Unit in Handbediende Mode is
Componenten Handbediend werken, met gezet en de FAN is gestart, kunnen ook
alle Veiligheids App. aan. Eerst moet de de ANA OUTPUT individueel worden gezet
Para Handbediend op ’AAN’ zijn gezet (Ana Out wordt in Handbed. Mode op 60%
daarna de FAN starten voor het mogelijk geïnitialiseerd). 3P Actuators zijn
is andere componenten te starten mogelijk CW/VK ventielen of kleppen

Hulp bij: HANDBEDIENING  2/2
AFTAPPEN' (Bevocht.) kan zonder
 Handbediende instelling en zonder
 Password 'AAN' worden gezet. AFTAPPEN
 zal automatisch na 20 Sec. stoppen
NOTE: De Alarm Relais gaat in 'ALARM'
als de unit op Handbediening wordt gezet

Hulp bij: INGANGEN INFORMATIE
Dit Scherm geeft Informatie over de
Digitale Inputs.
Het CONTACT geeft open of dicht aan ,
de Beschrijving informeert over de
Bedoeling van het Contact. Het Nummer
rechts is voor intern gebruik.
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Sensor Calibratie

Hulp bij: CALLIBRATIE
Staat de gebruiker toe de Sensor-Waarde
aan te passen, gebruik makend van de 
Compensatie Waarde. De Actuele Waarde
bezit de Compensatie ook reeds.
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8QLW�6HWXS���:LQGRZ����

Hulp bij: UNIT TYPE:  1/3
Deze parameters definieren de bedrijf
mode van de unit. Waarschuwing:foutieve
instelling kan leiden tot valse alarmen 
alsmede tot ernstige schade aan de unit.
Refereer voor de juiste instelling naar
het volgende tabel:

Hulp bij: AUTOSET GEACT. Hulp bij: UNIT TYPE:  2/3
Maakt permanente Calculatie en Self- No. (Aantal) Compressors:
Setting van de beste Regel Parameters 0 = Chilled Water Unit
voor de actuele situatie mogelijk 1 = Enkel Compressor
 2 = Dubbel Compressor
Het wordt aanbevolen om het Systeem  
altijd met AUTSET AAN te gebruiken.  

Hulp bij: STD. INSTELLINGEN Hulp bij: UNIT TYPE:  3/3
Ingesteld op JA, zullen alle Parameters Type van Vrijekoeling
van de geselecteerde Unit automatisch N (Neen) = Geen Vrije koeling
wijzigen naar de vooringestelde Waarde. LUCHT = FC door openen LUCHTKLEPPEN
Alleen gebruiken na update van de Eprom GLYC = FC DOOR openen Water Ventiel(en)
NOTE: ’JA’ springt terug naar ’NEE’  
(gedraagt zich als een ’drukknop’).  

Hulp bij: TEMP.PROP/INT  1/4 Hulp bij: RV PROP/INT  1/4
Het beste resultaat wordt bereikt als Het beste resultaat wordt bereikt als
AUTOSET’ (Para 255) mogelijk is AUTOSET’ (Para 255) mogelijk is
De P-Band wordt gedeeld in twee gelijke P-Band wordt gedeeld in twee gelijke
delen, een gedeelte voor Koeling, en een delen, een gedeelte voor Ontv., en een
gedeelte voor Verwarming (Hysteresis) gedeelte voor Bev. (Hysteresis).
Binnen de Hysteresis zijn de veschillende Binnen de Hysteresis zijn veschillende

Hulp bij: TEMP.PROP/INT  2/4 Hulp bij: RV PROP/INT  2/4
Componenten (Compr., Verhitters), die Componenten (Bevochtigers etc), die
dezelfde breedte van de Hysteresis delen dezelfde breedte van de Hysteresis delen
Als Teamwork Modus 1 wordt geselecteerd Als Teamwork Modus 1 wordt geselecteerd
zal de P-Band voor het hele Syst. gelden zal de P-Band voor het hele Syst. gelden
NOTE: Een kleine P-Band zal een slecht NOTE: Een kleine P-Band zal een slecht
werkende Regeling veroorzaken (Hunten) werkende Regeling veroorzaken (Hunten)

Hulp bij: TEMP.PROP/INT  3/4 Hulp bij: RV PROP/INT  3/4
Integratie Factor: Integratie Factor:
Indien ingesteld op een waarde is de PI Indien ingesteld op een waarde is de PI
regeling mogelijk.De I-factor verdub- regeling mogelijk.De I-factor verdubbeld
beld de werkelijke afwijking van het de werkelijke verschuiving van het
Setpoint binnen de geslecteerde tijd. Setpoint binnen de geslecteerde tijd.
Dit zal de Koel/Verw. forceren om meer Dit zal de Bev./Ontv. forceren om meer

Hulp bij: TEMP.PROP/INT  4/4 Hulp bij: RV PROP/INT  4/4
stappen te maken om het setpoint te stappen te maken om het setpoint te 
bereiken. bereiken.
Te gebruiken als de P-band wijdt moet Te gebruiken als de P-band wijdt moet 
zijn ivm een groter aantal gekoppelde zijn ivm een groter aantal gekoppelde
units en werkend in Teamwork 1. units en werkend in Teamwork 1.
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8QLW�6HWXS�±�:LQGRZ����

Hulp bij: VERWARMING TRAPPEN  1/3 Hulp bij: VERW DODE BAND
Aantal Verwarmings stappen. 0,1,2,or 3. De Waarde waardoor de Verw. later
Als er geen Verw. aanwezig is, kunnen de start. Dit betekent dat de Verw. groep
2 vrije Outputs gebruikt worden voor de Dode band Waarde verschuift naar
ALARMS / WAARSCHUWING Indicatie, lagere Temperaturen.
zie de Lijst op de volgende pagina  

  
Hulp bij: VERWARMING TRAPPEN  2/3 Hulp bij: 3P SERVO LOOPTIJD
LQT : Rel.1: Water Alarm (LWD) Servo’s zijn motoren die of de Vrije
      Rel.2: Hoog/Laag Temperatuur koeling Kleppen of de Chilled Water of
FCF : Rel.1:Compressor Defect (HP/LP/TH) Vrije koeling ventielen aansturen.
      Rel.2: Fan defect Deze Parameter geeft informatie van de
CHF : Rel.1:Compressor Defect (HP/LP/TH) tijd die nodig is voor volledig gesloten
      Rel.2: Humidifier Defect tot volledig geopende positie.

Hulp bij: VERWARMING TRAPPEN  3/3 Hulp bij: 3P SERVO MIN.OPEN
LTA : Rel.1: Lage Temperatuur Deze Parameter garandeert permanente
      Rel.2: Lage Temperatuur (EEAP) opening van de geslecteerde percentage,
HTA : Rel.1: Hoge Temperatuur zolang de Unit in bedrijf is, zelf als de
      Rel.2: Hoge Temperatuur (EEAP) Regeling probeert de 3P-Servo volledig
 te sluiten.
  

8QLW�6HWXS�±�:LQGRZ����

Hulp bij: BEVOCHT. GEACT. Hulp bij: MODEL / VOLTAGE
Maakt het gebruik van de Bevochtiger Moet worden ingesteld volgens de Stoom
Mogelijk/ Onmogelijk Cilinder die in de unit is gemonteerd.
NOTE: Instellen van de Parameter op Instellen op ’EXT’ als een externe
 ’JA’ zal de Regelaar zoeken naar een  bevochtiger wordt gebruikt. De Voltage 
Vocht Sensor. Als die niet aanwezig is wordt automatisch ingesteld nadat de
zal een Waarschuwing ontstaan. Cilinder Type is geselecteerd.
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Hulp bij: STOOM CAPACITEIT Hulp bij: AMP. NOM/ACT
Ingesteld op 100% zal de Bevochtiger de  
nominale hoeveelheid stoom produceren Wijst de eigenlijke opgenomen
bij een lagere waarde zal er volgens de Stroom (NOM), van de Bevochtiger en de
instelling minder stoom worden  werkelijk gemeten Stroom (ACT)
geproduceerd. Dit is voor beide bedrijfs  
Modes van toepassing: AAN-UIT en Prop.  

Hulp bij: REGELING  1/2 Hulp bij: DODE BAND
Het regelgedrag van de Bevochtiger: De Waarde om de Bevochtiger later te
Ingesteld op ’AAN/UIT’ zal de Bev. starten. Betekent dat de Bevochtiger
beginnen aan de linker-eind van de met de Dodeband waarde verschoven
Vocht. P-Band op zijn max. capaciteit. wordt naar een lagere vochtigheid.
(STOOM BELASTING) en stopt als de  
Ruimte Vochtigheid Setpoint is bereikt  

Hulp bij: REGELING  2/2
Anders zal de stoom output
proportioneel zijn aan de wijziging van
de Retourluchtvochtigheid ten opzichte
van de Ruimte Vochtigheid Setpoint
 
 

8QLW�6HWXS�±�:LQGRZ����

Hulp bij: ONTV. GEACT.  1/2 Hulp bij: ONTV. HYSTERESE
Maakt het gebruik van Ontvochtigen Definieerd de waarde van de Retourlucht
Mogelijk/ Onmogelijk Vochtigheid waarbij Ontvochtigen zal
NOTE: Instellen van de Parameter op ’JA’ stoppen. Het wordt uitgedrukt als % van
zal de Regelaar zoeken naar een de gehele Vochtigheid P-band.
Vocht Sensor. Als die niet aanwezig is (50% betekent dat ontvochtiging zal
zal een Waarschuwing ontstaan. stoppen bij  Ruimte Vochtigheid Setpoint

Hulp bij: ONTV. GEACT.  2/2 Hulp bij: DODE BAND
NEEN  : Geen uitvoering Ontv. De Waarde om Ontvochtigen later te
JA : Uivoering Ontv. indien nodig starten. Betekent dat het Ontv. start
STOP FC:   (Voor Directe VK Units): punt met de Dodeband waarde verschoven
Ipv het starten van de Compressor voor wordt naar een hogere vochtigheid.
Ontv. zal de VK klep sluiten om  
Vochtigheid van Buiten te vermijden  
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Hulp bij: EL NAVERW GEACT. Hulp bij: ONTV. RELAIS ALS  1/2
Tijdens Ontv. kan het nodig zijn om na te Maakt het mogelijk de digitale output
te verwarmen. Zet Para op ’JA’  als dit van ontvochtigen te gebruiken voor
geen probleem is voor de Stroom afname. andere doeleinden, als ontvochtigen
Zet op ’NEE’ als de Compressor  niet nodig is:
en Verhitters niet gelijktijdig mogen  
opereren zie volgende pagina:

Hulp bij: WOL / WOL VOLT. Hulp bij: ONTV. RELAIS ALS  2/2
Sensor mogelijk of onmogelijk. Wann. ONTV: Ontvochtiging relais gebruik voor
mogelijk instellen op Waarsch. (alleen             Ontvochtiging (Standaard)
bericht) of Alarm (unit stopt in geval van WAARSCH. : Relais gebruikt als Alg.
Water detectie). Waarsch. Contact (WA en ALA op 2 Rel.)
Waarde: actuele indicatie van WOL GEEN SPANN : Relais verandert status als
Moet liggen tussen1.4 en 1.6 indien OK. unit schakelt naar GEEN SPANN. mode.

8QLW�6HWXS�±�:LQGRZ����

Hulp bij: DT RUIMTE/BUITEN  1/3 Hulp bij: DT RUIMTE/GLYCOL  1/2
De waarde van het verschil tussen de De waarde van het verschil tussen de
Retourluchttemp. en de Buitentemp. waar- Retourluchttemp. en de Glycoltemp. waar-
bij (met een Hysteresis van ± 1,5 ºC) bij (met een hysteresis van ± 1,5 ºC)
de unit Vrije Koeling Modus mogelijk de unit Vrije Koeling Mode mogelijk
maakt (als er geen andere condities zijn maakt (als er geen andere condities zijn
die Vrije Koeling onmogelijk maken) die Vrije Koeling onmogelijk maken)

Hulp bij: DT RUIMTE/BUITEN  2/3 Hulp bij: DT RUIMTE/GLYCOL  2/2
De Vrije Koeling Mode zal worden De Vrije Koeling Mode zal worden
geactiveerd als ook is voldaan aan de geactiveerd als ook is voldaan aan de 
DT Ruimte-Glycol DT Ruimte-Buiten
Ingesteld op 'CON' verwacht de regelaar Ingested op 'CON' verwacht de regelaar
een commando te krijgen van een een commando te krijgen van een
schakelaar i.p.v een Temp. Sensor schakelaar i.p.v een Temp. Sensor

Hulp bij: DT RUIMTE/BUITEN  3/3 Hulp bij: STOP FC OP SET.+
Ingesteld op 'EFC' zal de unit tijdens De Vrije Koeling zal stoppen als de
norm. bedrijf niet in Vrije Koeling gaan Reour temp. groter is dan de Ruimtetemp
maar alleen in geval van 'GEEN SPANN' Setpoint plus VK stoppen bij Ruimte
bedrijf of defecte Compressor Setpoint +. Als de Vrije Koeling om
als de Delta 3 ºC is. deze reden stopt, zal het voor tenminste
(alleen bij Nood Vrije Koeling) een uur onmogelijk zijn.
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Hulp bij: ANA. UITGANG 1,2   1/7 Hulp bij: ANA. UITGANG 1,2   5/7
Beide 0 - 10Vdc mogen outputs voor BEV : Signaal neemt toe tot 10V binnen
diverse doeleinden worden gebruikt: de Bevochtigings deel van de P-band
3P. SERVO 1 : Positie van eerste Koeling : Sign. neemt toe tot 10V binnen
            3 P. Servo (Terugkoppeling) de Koelings deel van de P-band
3P. SERVO 2 : Positie van tweede Koeling 1:Sign. neemt toe tot 10V binnen
            3 P. Servo (Terugkoppeling) de Compressor 1 Hysteresis.

Hulp bij: ANA. UITGANG 1,2   2/7 Hulp bij: ANA. UITGANG 1,2   6/7
VERW: 33% : Signaal neemt toe met 10V Koeling 2:Sign. neemt toe tot 10V binnen
     binnen de eerste verwarmings stap. de Compressor 2 Hysteresis
INBL. REGELING : Fan speed regeling SUPERSAVER : Output voor Setpoint-
in relatie met de lucht inblaastemp. verschuiving van Superchillers.
RADKOELER : Drogerkoeler Fanspeed Reg. ALARMBORD: Signaal voor Alarm Bord
(Glycol VK incl. Su/WI omwisseling)  

Hulp bij: ANA. UITGANG 1,2   3/7 Hulp bij: ANA. UITGANG 1,2   7/7
VERW. BORD : Voor Units met een METRIEKE RUIMTE : Stuur een sign. voor 
additionle Verw. boord voor Verw. Heetgas naverwarming in op ’Constant
HT BEV. : Bevochtiging signaal lijkende’ units
              (0%rH - 100%rH = 0V - 10V) NOTE: De Compressor zal niet stoppen op
INBLAAS TEMP.: Inblaas Temp. Signaal Setpoint maar 25% lager van de P-band.
                   (0C - 50C = 0V - 10V) met een vertraging van 20 Minuten

Hulp bij: ANA. UITGANG 1,2   4/7
RETOUR TEMP : Retour Temp. Signaal
                   (0C - 50C = 0V - 10V)
FANSPEED : Fanspeed Regeling,
     Setpoints zie Para 122,123 en 124.
VERW : Signaal neemt toe tot 10V binnen
het Verwarmings deel van de P-band

8QLW�6HWXS�±�:LQGRZ����

Hulp bij: LOW AIRFLOW AT  1/2 Hulp bij: AUTOSET AIRFLOW
Gebruik Para 302  ’AUTOSET AIRFLOW’ Stop de unit eerst en zet Para. op ’JA’
Afhankelijk van de toegekende waarde De unit zal de Fan voor 30s starten en
zal de Microface een Waarschuwing of daarna 30s wachten met de Fan uit.
Alarm geven (afh. van Para 304) wann. de Als er na het instellen van waarde een
voltage gegenereerd door de airflow sensor Waarschuwing verschijnt, was er geen
lager is dan de ingestelde waarde. reactie van de Airflow onderdeel.

Hulp bij: LOW AIRFLOW AT  2/2 Hulp bij: AIRFLOW VALUE
Als een drukverschilschak. gebruikt Alleen lezen analoge waarde (percentage)
wordt, ’SWI’ instellen. die info. geeft over de luchtsnelheid
 in de unit. Met deze waarde kan men 
 rekening houden bij het instellen van de
 Lage Airflow Bij (Para 301).
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Hulp bij: FAN FAILURE Hulp bij: COMP.TH.ENABLE
Afhankelijk van de ingestelde waarde Om dit Alarm mogelijk of onmogelijk te
 voor deze Para., zal de Microface de maken ’Compressor Motor Beveiliging’
Bev. reg.of verwaming stoppen (Waarsch.)  
of de unit volledig stoppen (Alarm)  
wanneer de Airflow waarde lager is dan  
de ingestelde grenswaarde  

Hulp bij: LOW.PRES.AL.DELAY
De tijd vertraging (in min.) na de start
van de compressor(s) waar binnen het
ontstaan van een Lagedruk Alarm wordt
genegeerd. Na deze tijd zal de lagedruk
alarm worden vertraagd voor ongeveer
10 seconden.  

�������� %HUHNHQLQJ�YROJHQG�RQGHUKRXG

,QVWHOOLQJHQ�YRRU�DOJHPHHQ�RQGHUKRXG

Hulp bij: ONDERH. FREQ. Hulp bij: LAATSTE ONDERH.
Mogelijke instelingen zijn: Deze wordt automatisch ingesteld als
GEEN: Geen volgende Onderhouds Calc. Service Engineer de ’Reset’ Parameter
 1 : Onderhoud 1 keer per jaar insteld. (zie volgende regel)
 2 : Onderhoud 2 keer per jaar  
 3 : Onderhoud 3 keer per jaar  
 4 : Onderhoud 4 keer per jaar  

Hulp bij: MAX. BONUS Hulp bij: LAATSTE ONDERH. DOOR / RESET:
Als de Unit onder goede Condities werkt De Service Engineer moet zijn naam na de
kan de volgende Onderhoud verschoven Service in het naam-veld invoeren.
worden naar een later tijdstip, voeg de Door ’RESET’ te drukken zal de Laatste
Bonus toe (of deels) aan de volgende Onderhouds Datum naar de actuele Datum
geplande Service beurt. gezet worden, en alle Onderhoud Tellers 
De Bonus wordt Maandelijks gegeven. zullen naar 0 worden gereset.

Hulp bij: MAX. STRAF Hulp bij: BER. VOLGEND ONDERH.
Als de Unit onder slechte conditie werkt Is het Resultaat van de instellingen
moet het volgende Onderhoud naar een gedaan in dit gebied.
eerder tijdstip verschoven worden. Het toont de berekende volgende Service
verminder de Straf (of deels) van de beurt, rekening houdend met Bonus &
volgende geplande Service beurt. Straf alsmede standaard Onderhouds
De Straf wordt Maandelijks gegeven. Frequentie
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,QVWHOOLQJHQ�YRRU�KHW�RQGHUKRXG�YDQ�FRPSRQHQWHQ

Hulp bij: AANTAL STARTS Hulp bij: STARTS/DAG OPT/WOR
Een Teller die het aantal starts van de Aantal Starts per dag voor de specifieke
specifieke component aangeeft sinds de Component, kan als optimaal (OPT)
de laatste Onderhoud of als slecht werkende (WOR) 
 conditie worden beschouwd.
De Teller wordt gereset wanneer de  
laatste Onderhoud wordt gezet op ’Reset’  

Hulp bij: WERK UREN Hulp bij: AANTAL ALARMEN
Een Teller die Draaiuren van de Een Teller die het Aantal Alarmen van de
specifieke component aangeeft sinds de specifieke component aangeeft sinds de
de laatste Onderhoudsbeurt de laatste Onderhoudsbeurt
 (gesplits in HP/LP/TH voor compressors)
De Teller wordt gereset wanneer de De Teller wordt gereset wanneer de 
laatste Onderhoud wordt gezet op ’Reset’ laatste Onderhoud wordt gezet op ’Reset’

Hulp bij: GEM. DRAAITIJD Hulp bij: ACTUELE BONUS
Berekend met het aantal Starts en Actuele Berekening van het Welzijn van 
Draaiuren. de specifieke Component (+ of -,Maanden)
Dit is de basis informatie voor de Het Systeem zal altijd de waarde van de 
volgende Onderhoud berekening. slechtste Component nemen voor indicatie
 van het volgende Onderhoud
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6OHHS�0RGH��7LPHU�0RGH�

Hulp bij: INTERVAL1,2 Hulp bij: RESET  1/3
Periode waarin de unit zal zijn Instelling NO:
vertraagd in de Slaap Modus. Als tijdens Slaap Modus de Temp. of
Instelling is niet afhankelijk van de Vocht. grenswaarde wordt gekruist, zal
Dag instellingen Sleep Modus worden onderbroken.(er zal
Zet beide Intervals op 00:00 als de 30 Min. geen Waarschuwing verschijnen)
Sleep Modus niet nodig is. De Unit zal weer ’inslapen’ als de volgende

Hulp bij: DAG Hulp bij: RESET  2/3
Bij toepassing van deze parameter is het vraagt om Slaap Mode, of als de 
mogelijk de unit de opdracht te geven RESET-Parameter op ’JA’ was gezet
om de hele dag te slapen binnen de (Wijzig naar ’NEE’ na zetting)
geselecteerde dagen. De Slaap Mode zal worden geactiveerd
Geselecteerde dagen zijn zichtbaar, niet als de Temp. binnen de grenswaarde
geselecteerde dagen blijven onzichtbaar. valt

Hulp bij: MODE Hulp bij: RESET  3/3
Ingesteld op ’SYS UIT’ zal de unit Slaap Mode AUTO:
stoppen in de opgeg. intervals. Als een Als de Temp. de grenswaarde kruist
waarde wordt ingesteld zal de dodeband (hoog of laag) zal de unit in standaard
van de opgeg. breedte worden verschoven. mode starten en weer automatisch
waar geen Koel/Verw. is uitgevoerd  ’slapen’ als de Temp. dichtbij het
Vocht. controle is uit in SM.  Setpoint komt
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���� &RPSDWLELOLWHLW
������ $OJHPHQH�LQIRUPDWLH

Er bestaan twee compatibiliteitsniveaus: een voor Hirobus (tussen units) en een voor Hironet (aansluiting op
Hirolink). Voor +LURQHW gelden geen beperkingen: oude en nieuwe softwareversies kunnen op dezelfde
Hirolink worden aangesloten. Er moet alleen worden gecontroleerd of de software van Hirolink compatibel is
met de nieuwe unit, anders moet de Hirolink worden ge-update (Eprom wisselen).

Voor de +LUREXV-compatibiliteit moeten een aantal eenvoudige regels in acht worden genomen. Alle Eprom-
versies zijn gecatalogiseerd per "familie". Op het etiket van de Eprom zijn 6 of 9 karakters gedrukt. De eerste
drie vertegenwoordigen de naam van de Eprom. Het 4e t/m het 6e geven de familie aan (bijv. "1.60"). De
karakters 7 t/m 9 vormen het nummer van afgifte, dat niet van invloed is op de compatibiliteit. Alle Eproms
van eenzelfde familie zijn Hirobus-compatibel; Eproms van een andere familie zijn niet compatbibel.

������ 2YHU]LFKW�YDQ�(SURPV�YRRU�&&$&¶V��JHEUXLNW�VLQGV�����

Type  Eprom Omschrijving                                                                      Hiromatic
G

Microface
Standard

Microface
Evolution

WXM �����±����� Microface Eprom voor alle   CCAC x á x
WXG �����±����� Hiromatic Eprom; Std. menu layout á x x

WXM ���� Microface Eprom voor alle   CCAC x á x
WXG ���� Hiromatic Eprom; Std. menu layout á x x

WXM ���� Microface Eprom voor alle  CCAC x á x
WXG ���� Hiromatic Eprom; Std. menu layout á x x

WXM ���� Microface Eprom voor alle  CCAC x á x
WXG ���� Hiromatic Eprom; Std. menu layout á x x

1XM �����xxx Microface Eprom voor één-Compressor  e
Chilled Water Units

x á á

2XM �����xxx Microface Eprom voor multi-compressor x x á
3XM �����xxx Microface Eprom voor multi-compressor,  System  4 x x á
A1M �����xxx Microface Eprom voor één-Compressor  e

Chilled Water Units, met directe comunicatie tussen
Microface a Hirolink

x x á

WXG �����xxx Hiromatic Eprom; Std. menu layout á X x

EVM �����xxx Microface Eprom voor alle  CCAC (behalve System 4);
met comunicatie  tussen  de Microface  en  Hirolink
Light / SMM

x x á

E1G �����xxx Hiromatic Eprom; Icoon Menu á x x

Het bovenstaande overzicht van Eproms moet van dezelfde familie zijn (1.51 of 1.60 enzovoorts) om
Hirobus-compatibel te zijn (samen te zijn gekoppeld).

������ 2SPHUNLQJHQ�YRRU�GH�YHUVLH�PHW�SLFWRJUDPPHQ��(�*��(90��HQ�]RQGHU
SLFWRJUDPPHQ��:;*�������;0��$�0�

�������� (90�HQ������;0���$�0�VDPHQJHNRSSHOG��]RQGHU�+LURPDWLF

Beide softwareversies zijn volledig compatibel. Het is niet nodig de Eproms 1-2-3XM / A1M met de EVM’s te
updaten.

�������� (90�HQ������;0���$�0�VDPHQJHNRSSHOG��PHW�+LURPDWLF

De Microfaces kunnen probleemloos worden samengekoppeld. De Hiromatic die in dit geval moet worden
gebruikt is die met Eprom WXG 1.60.xxx. Het gemengde systeem gedraagt zich als een installatie 1-2-3XM /
A1M WXG. Nieuwe functies als Teamwork 2, Auto-set van de controleparameters, Wellness Berekening
volgend onderhoud zijn niet aanwezig.

Als in een gemengde installatie (EVM en 1-2-3XM / A1M) gebruik wordt gemaakt van Hiromatic G met
software, dan zijn de nieuwe functies alleen beschikbaar bij de units met EVM-Eprom; de units met Eprom 1-
2-3XM / A1M ondersteunen de nieuwe functies niet. De staven van de hoofdsysteempagina en de
afzonderlijke units worden niet opgevuld als de units zijn uitgerust met Eprom 1-2-3XM / A1M; de units met
EVM-Eprom zullen in aanmerking worden genomen.
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���� 3DUDPHWHURYHU]LFKW�YDQ�+LURPDWLF

Deze lijst moet worden ingevuld tijdens de setup om vervolgens bij de unit te bewaren.
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$$17$/�67$576 � 1(( 5 ��������� � � � � � � �

:(5.�85(1 � 1(( 5 ��������� � � � � � � �

*(0��'5$$,7,-' � 1(( 5 ��������� � � � � � � �

67$576�'$*�237�:25 � -$ : 1R����±���� � � �� �� �� �� ��

67$576�'$*�237�:25 � -$ : 1R����±���� � � ��� ��� ��� ��� ���

$$17$/�$/$50(1 � 1(( 5 ��������� � � � � � � �

$&78(/(�%2186 � 1(( 5 ��� � � � � � � �

+($7���,167��',$*1267����

$$17$/�67$576 � 1(( 5 ��������� � � � � � � �

:(5.�85(1 � 1(( 5 ��������� � � � � � � �

*(0��'5$$,7,-' � 1(( 5 ��������� � � � � � � �

67$576�'$*�237�:25 � -$ : 1R����±���� � � �� �� �� �� ��

67$576�'$*�237�:25 � -$ : 1R����±���� � � ��� ��� ��� ��� ���

$$17$/�$/$50(1 � 1(( 5 ��������� � � � � � � �

$&78(/(�%2186 � 1(( 5 ��� � � � � � � �

+80��,167��',$*1267�����

$$17$/�67$576 � 1(( 5 ��������� � � � � � � �

:(5.�85(1 � 1(( 5 ��������� � � � � � � �

*(0��'5$$,7,-' � 1(( 5 ��������� � � � � � � �

67$576�'$*�237�:25 � -$ : 1R����±���� � � �� �� �� �� ��

67$576�'$*�237�:25 � -$ : 1R����±���� � � ��� ��� ��� ��� ���

$$17$/�$/$50(1 � 1(( 5 ��������� � � � � � � �

$&78(/(�%2186 � 1(( 5 ��� � � � � � � �
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���� +LURPDWLF�%RRGVFKDSSHQ���:DDUVFKXZLQJHQ���$ODUPPHOGLQJHQ

0 ALGEMEEN ALARM RESET, BEVESTIGEN
1 COMP. 1 HOGE DRUK STORING ALARM
2 COMPRESSOR 1 LAGE DRUK STORING ALARM
3 GEKOELDWATER TEMPERATUUR TE HOOG WAARSCH.
4 GEKOELDWATER STROMING TE LAAG WAARSCH.
5 ELECTRISCHE NAVERWARMER OVERVERHIT WAARSCH.
6 VENTILATOR STORING WAARSCH.
7 VENTILATOR STORING ALARM
8 LUCHTFILTER VERVUILD WAARSCH.
9 WATEROVERLAST DETECTIE WAARSCH.
10 WATEROVERLAST DETECTIE ALARM
11 USER INPUT 1 GEACTIVEERD WAARSCH.
12 USER INPUT 1 GEACTIVEERD ALARM
13 BEVOCHTIGER STORING WAARSCH.
14 BEVOCHTIGER TE HOGE STROOM WAARSCH.
15 BEVOCHTIGER STORING WAARSCH.
16 BEVOCHTIGER STORING WAARSCH.
17 BEVOCHTIGER CILINDER VERSLETEN WAARSCH.
18 HOGE RUIMTE TEMPERATUUR WAARSCH.
19 LAGE RUIMTE TEMPERATUUR WAARSCH.
20 HOGER RUIMTE VOCHTIGHEID WAARSCH.
21 LAGE RUIMTE VOCHTIGHEID WAARSCH.
22 HOGE RUIMTE TEMPERATUUR WAARSCH.
23 LAGE RUIMTE TEMPERATUUR WAARSCH.
24 HOGER RUIMTE VOCHTIGHEID WAARSCH.
25 LAGE RUIMTE VOCHTIGHEID WAARSCH.
26 UNIT DRAAIUREN OVERSCHREDEN WAARSCH.
27 COMPRESSOR 1 DRAAIUREN OVERSCHREDEN WAARSCH.
28 BEVOCHTIGER DRAAIUREN OVERSCHREDEN WAARSCH.
29 PTC SENSOR DEFECT WAARSCH.
30 RUIMTE SENSOR DEFECT WAARSCH.
31 RUIMTE SENSOR DEFECT ALARM
32 EEAP SENSOR DEFECT WAARSCH.
33 WATEROVERLAST SENSOR DEFECT WAARSCH.
34 NETWERKFOUT WAARSCH.
35 GEHEUGEN TE KORT WAARSCH.
36 UNIT AAN BOODSCHAP
37 UNIT UIT BOODSCHAP
38 SLEEP MODE BOODSCHAP
39 STANDBY MODE BOODSCHAP
40 SPANNING AAN UNIT LOGIN BOODSCHAP
41 SPANNING UIT BOODSCHAP
42 Unit 1 geen verbinding WAARSCH.
43 Unit 2 geen verbinding WAARSCH.
44 Unit 3 geen verbinding WAARSCH.
45 Unit 4 geen verbinding WAARSCH.
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46 Unit 5 geen verbinding WAARSCH.
47 Unit 6 geen verbinding WAARSCH.
48 Unit 7 geen verbinding WAARSCH.
49 Unit 8 geen verbinding WAARSCH.
50 Unit 9 geen verbinding WAARSCH.
51 Unit 10 geen verbinding WAARSCH.
52 Unit 11 geen verbinding WAARSCH.
53 Unit 12 geen verbinding WAARSCH.
54 Unit 13 geen verbinding WAARSCH.
55 Unit 14 geen verbinding WAARSCH.
56 Unit 15 geen verbinding WAARSCH.
57 Unit 16 geen verbinding WAARSCH.
58 COMP. 2 HOGE DRUK ALARM
59 COMPRESSOR 2 LAGE DRUK ALARM
60 COMPRESSOR 2 DRAAIUREN OVERSCHREDEN WAARSCH.
61 BUITEN TEMP. SENSOR WAARSCH.
62 GLYCOL TEMP. SENSOR WAARSCH.
63 FREECOOLING GEBLOKKEERD VOOR 1 UUR BOODSCHAP
64 AAN / UIT DOOR HIROMATIC TOEGESTAAN BOODSCHAP
65 ROOK ALARM ALARM
66 GEEN VOEDING (USER INPUT) BOODSCHAP
67 VOEDING AAN (USER INPUT) BOODSCHAP
68 USER INPUT 2 GEACTIVEERD WAARSCH.
69 USER INPUT 2 GEACTIVEERD ALARM
70 GEEN VERBINDING MET UNIT 1 WAARSCH.
71 COMPRESSOR 1 MOTOR BEVEILIGING ALARM
72 COMPRESSOR 2 MOTOR BEVEILIGING ALARM
73 BRAND ALARM ALARM
74 GEHEUGEN VOL WAARSCH.
75 CONDENSOR 1 VENTILATOR STORING WAARSCH.
76 CONDENSOR 2 VENTILATOR STORING WAARSCH.
77 NETWERK PING WAARSCH.
78 SUBGROEP-ID NIET UNIEK WAARSCH.
79 SUBGROEP-UNIT 1 NIET AANGESLOTEN WAARSCH.
80 SUBGROEP-UNIT 2 NIET AANGESLOTEN WAARSCH.
81 DEEL RUIMTE TEMP. SENSOR DEFECT WAARSCH.
82 DEEL RUIMTE TEMP. SENSOR DEFECT ALARM
83 DEEL BUITENTEMP. SENSOR WAARSCH.
84 DEEL GLYCOL TEMP. SENSOR WAARSCH.
85 UNIT SYNCHRONISATIE BOODSCHAP
86 BEVOCHTIGER HOGE TEMPERATUUR ALARM
87 BEVOCHTIGER LOOPT OVER ALARM
88 VERWARMERS 1 EN 2 DRAAIUREN OVERSCHREDWAARSCH.
89 VRIJE KOELING WERKUREN OVERSCHREDEN WAARSCH.
90 LUCHTSTR. COMP. NIET KLAAR, CONTROLE SVP WAARSCH.
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�� &RQQHFWLRQ�*XLGH

Hier volgt enige informatie over ingangen en uitgangen van Microface. Het betreft geen elektrische
schema’s, maar algemene informatie over het gebruik van ingangen en uitgangen. Raadpleeg voor meer
gedetailleerde informatie de elektrische schema’s die bij de unit worden geleverd.

���� ,QSXWV���2XWSXWV�IRU�&KLOOHG�:DWHU�RU�6LQJOH�&RPSUHVVRU�8QLWV

,QSXW &R� ����)&� �� &R� ����)&� �� &R� ����)&� �*O\F &R� ����)&� �$LU

P0 Remote On/Off and
Fire Alarm

Remote On/Off and
Fire Alarm

Remote On/Off and
Fire Alarm

Remote On/Off and
Fire Alarm

P1

User Input 1 and
(Cond.1 Fan Failure

or
Smoke Warning)

User Input 1 and
(Cond.1 Fan Failure

or
Smoke Warning)

User Input 1 and
(Cond.1 Fan Failure

or
Smoke Warning)

User Input 1 and
(Cond.1 Fan Failure

or
Smoke Warning)

P2 Clogged Filter Clogged Filter Clogged Filter Clogged Filter
P3 High CW Temp. HP and TH HP and LP and TH HP and LP and TH
P4 Low CW Flow LP Glycol Temp. Supply Air Temp.
P5 Heaters Safety Heaters Safety Outdoor Temp. Outdoor Temp.
P6 LSI or User Input 2 LSI or User Input 2 LSI or User Input 2 User Input 2

P7
Return Air Temp.

or
Supply Air Temp.

Return Air Temp.
or

Supply Air Temp.

Return Air Temp.
or

Supply Air Temp.

Return Air Temp.

,QSXW &R� ����)&� �� &R� ����)&� �� &R� ����)&� �*O\F &R� ����)&� �$LU
An0 Airflow Device Airflow Device Airflow Device Airflow Device
An1 Cond.2 Fan Failure Cond.2 Fan Failure Heaters Safety Heaters Safety

An2
Leakage Water
Detector (LWD)

Leakage Water
Detector (LWD)

Leakage Water
Detector (LWD)

Leakage Water
Detector (LWD)

2XWSXW &R� ����)&� �� &R� ����)&� �� &R� ����)&� �*O\F &R� ����)&� �$LU

OUT0

Dehumidification
or

Warning
or

No Power Operation

Dehumidification
or

Warning
or

No Power Operation

Dehumidification
or

Warning
or

No Power Operation

Dehumidification
or

Warning
or

No Power Operation
OUT1 Open Valve Actuator Compressor Compressor Compressor
OUT2 Close Valve Actuator Solenoid Valve Freecooling On Fan

OUT3
Heaters Step 1

or
Alternative Function

Heaters Step 1
or

Alternative Function
Open FC Actuator

Heaters Step 1
or

Alternative Function

OUT4
Heaters Step 2

or
Alternative Function

Heaters Step 2
or

Alternative Function
Close FC Actuator

Heaters Step 2
or

Alternative Function
OUT5 Humidifier Fill Humidifier Fill Humidifier Fill Open FC Actuator
OUT6 Humidifier Drain Humidifier Drain Humidifier Drain Close FC Actuator
OUT7 Alarm Alarm Alarm Alarm
OUT8 Fan Fan Fan Fan Failure (NC)

OUT9
Humidifier

(internal or external)
Humidifier

(internal or external)
Humidifier

(internal or external)
Humidifier

(external only)
2XWSXW &R� ����)&� �� &R� ����)&� �� &R� ����)&� �*O\F &R� ����)&� �$LU
PWM 0 selectable selectable selectable selectable
PWM 1 selectable selectable selectable selectable
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���� ,QSXWV���2XWSXWV�IRU�7ZLQ�&RPSUHVVRU�8QLWV

0LFURIDFH�� 0LFURIDFH��
,QSXW &R� ����)&� �� &R� ����)&� �*O\F &R� ����)&� �*O\F

P0 Remote On/Off and
Fire Alarm

Remote On/Off and
Fire Alarm

Not used

P1

User Input 1 and
(Cond.1 Fan Failure

or
Smoke Warning)

User Input 1 and
(Cond.1 Fan Failure

or
Smoke Warning)

Not used

P2 Clogged Filter Clogged Filter Not used
P3 HP1 and LP1 and TH1 HP1 and LP1 and TH1 Not used
P4 HP2 and LP2 and TH2 HP2 and LP2 and TH2 Glycol Temp.
P5 Heaters Safety Heaters Safety Outdoor Temp.
P6 LSI or User Input 2 LSI or User Input 2 Not used

P7
Return Air Temp.

or
Supply Air Temp.

Return Air Temp.
or

Supply Air Temp.
Not used

,QSXW &R� ����)&� �� &R� ����)&� �*O\F &R� ����)&� �*O\F
An0 Airflow Device Airflow Device Not used
An1 Cond.2 Fan Failure Cond.2 Fan Failure Not used

An2
Leakage Water
Detector (LWD)

Leakage Water Detector
(LWD)

Not used

2XWSXW &R� ����)&� �� &R� ����)&� �*O\F &R� ����)&� �*O\F

OUT0

Dehumidification
or

Warning
or

No Power Operation

Dehumidification
or

Warning
or

No Power Operation

Not used

OUT1 Compressor 1 Compressor 1 Not used
OUT2 Compressor 2 Compressor 2 Freecooling On

OUT3
Heaters Step 1

or
Alternative Function

Heaters Step 1
or

Alternative Function
Open FC Actuator 1

OUT4
Heaters Step 2

or
Alternative Function

Heaters Step 2
or

Alternative Function
Close FC Actuator 1

OUT5 Humidifier Fill Humidifier Fill (Open FC Actuator 2)
OUT6 Humidifier Drain Humidifier Drain (Close FC Actuator 2)
OUT7 Alarm Alarm Not used
OUT8 Fan Fan Not used

OUT9
Humidifier

(internal or external)
Humidifier

(internal or external)
Not used

2XWSXW &R� ����)&� �� &R� ����)&� �*O\F &R� ����)&� �*O\F
PWM 0 selectable selectable Not used
PWM 1 selectable selectable Not used
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���� (OHFWULFDO�&RQQHFWLRQV

0LFURIDFH��

�� � 3(

0LFURIDFH���3RZHU�6XSSO\
��9$&������ ���

127(6��� ,I�+XPLWHPS�LV�FRQQHFWHG��WKH�5HWXUQ�DLU�VHQVRU�FKDQJHV�DXWRPDWLFDOO\�WR�6XSSO\�6HQVRU��,I�QR�
+XPLWHPS�LV�FRQQHFWHG��LW�LV�WKH�5HWXUQ�$LU��&RQWURO��6HQVRU�

,QVWHDG�RI�WKH�6HQVRUV�IRU�2XWGRRU�DQG�*O\FRO�DOVR�VZLWFKLQJ�FRQWDFWV�PD\�EH�XVHG��7KH�UHOHYDQW��
'HOWD�7�3DUDPHWHU�PXVW�EH�VHW�WR� &21 �LQ�WKDW�FDVH�

5HWXUQ�$LU�7HPS��6HQVRU�
RU�

6XSSO\�$LU�7HPS��6HQVRU

37&��

�&

)&�*O\F��*O\FRO�7HPS��6HQVRU
)&�$LU��6XSSO\�$LU�7HPS��6HQVRU

2XWGRRU�6HQVRU
�)&�*O\F�RU�)&�$LU�RQO\�

FK
DQ
JH
RY
HU

&
RQ
WD
FW

3RZHU�6XSSO\��37&�7HPSHUDWXUH�6HQVRUV

37&��

�&

37&��

�&

FK
DQ
JH
RY
HU

&
RQ
WD
FW

&
OR
VH
G�
�

'
7
�5
RR
P
�*
O\
FR
O�I
XO
ILO
OH
G

2
SH
Q�
�

'
7
�5
RR
P
�*
O\
FR
O�Q
RW
�IX
OIL
OOH
G

37&��

�&

37&��

�&

&
OR
VH
G�
�

'
7
�5
RR
P
�2
XW
GR
RU
�IX
OIL
OOH
G

2
SH
Q�
�

'
7
�5
RR
P
�2
XW
GR
RU
�Q
RW
�IX
OIL
OOH
G

DOWHUQDWLYH DOWHUQDWLYH

0LFURIDFH��

127(6��� $/:$<6�86(�5(/$<6�72�&211(&7�(;7(51$/�&217$&76�72�7+(�0LFURIDFH�
1(9(5�&211(&7�(;7(51$/�&200$1'6�',5(&7/<�72�7+(�0LFURIDFH�

7KH�6PRNH�:DUQLQJ�LV�DYDLODEOH�21/<�LI�WKH�8,�LV�VHW�WR�$ODUP�
7KH�6PRNH�:DUQLQJ�'2(6127�6723�7+(�)$1��,W�RQO\�GLVDEOHV�WKH�)UHHFRROLQJ�DQG� FORVHV�WKH�
)UHHFRROLQJ�DFWXDWRU�WR���

,I�WKH�8,�LV�VHW�WR�:DUQLQJ��WKH�VHFRQG�SRVVLELOLW\��LV�WR�JHW�D &RQGHQVHU�)DQ���)DLO�:DUQLQJ�

2SHQ���5HP 2))
&ORVHG���5HP 21

37&��

& �

5HPRWH�21�2))�RQO\

$OWHUQDWLYH

5HPRWH�2Q�2II��)LUH�$ODUP��8VHU�,QSXW����&ORJJHG�)LOWHU

�����
2KP

2SHQ���5HP 2))
&ORVHG���5HP 21

37&��

& �

5HPRWH�21�2))���)LUH�$ODUP

)LUH�$ODUP 2. $ODUP

37&��

& �

&ORJJHG�)LOWHU�6ZLWFK

�����
2KP

2SHQ��
$ODUP�RU�:DUQLQJ

&ORVHG���2.

37&��

& �

8VHU�,QSXW���$ODUP���6PRNH�:DUQLQJ
RU���&RQG��)DQ���)DLO

2SHQ���6PRNH�:DUQLQJ
RU�&RQG��)DQ�)DLO��

&ORVHG���2.
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0LFURIDFH��

127(6��

&RPSUHVVRU�&RQWDFWRU��&&�

7+��0RWRU�3URWHFWLRQ�
2SWLRQDO

37&��

&�

',*�2XW��

�*

����
2KP

7+

2SHQ���2.
&ORVHG���$ODUP

6ROHQRLG�9DOYH

�

',*�2XW��

� &

/3

2SHQ���$ODUP
&ORVHG���2.

37&��

+3

&&

&RPSUHVVRU�&RQWURO�&RPSUHVVRU� ����)UHHFRROLQJ� �1RQH

0LFURIDFH��

127(6��

&RPSUHVVRU���&RQWDFWRU��&&��

37&��

&�

',*�2XW��

*

����
2KP

/3�

2SHQ���$ODUP
&ORVHG���2.

6ROHQRLG�9DOYH

7ZLQ�';��7ZLQ�)&���')�RQO\

&&�

�

+3�

&RPSUHVVRU���&RQWDFWRU��&&��

37&��

&�

',*�2XW��

*

����
2KP

/3�

2SHQ���$ODUP
&ORVHG���2.

6ROHQRLG�9DOYH

&&�

�

+3�

&RPSUHVVRU�&RQWURO����RU���&RPSUHVVRUV���)UHHFRROLQJ�*O\F�RU�$LU
Z�R�7KHUPDO�3URWHFWLRQ
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0LFURIDFH��

127(6���

37&��

&�

����
2KP

/3�

/3���/3��� 2SHQ���$ODUP
&ORVHG���2.

��FRPSUHVVRU�XQLWV�RQO\

����
2KP

���
2KP7+�

7+���7+��� 2SHQ���2.
&ORVHG��$ODUP

&RPSUHVVRU���
&RQWDFWRU��&&��

',*�2XW��

*

6ROHQRLG
9DOYH

�

+3�

&&�

37&��

&�

����
2KP

/3�

����
2KP

���
2KP7+�

&RPSUHVVRU��
&RQWDFWRU��&&��

',*�2XW��

*

6ROHQRLG
9DOYH

�

+3�

&&�

&RPSUHVVRU�&RQWURO����RU���&RPSUHVVRUV���)UHHFRROLQJ�*O\F�RU�$LU
ZLWK�7KHUPDO�3URWHFWLRQ

0LFURIDFH��

127(6�� $/:$<6�86(�5(/$<6�72�&211(&7�(;7(51$/�&217$&76�72�7+(�0LFURIDFH�

1(9(5�&211(&7�(;7(51$/�&200$1'6�',5(&7/<�72�7+(�0LFURIDFH�

R
S
H
Q

*

�SRLQW�$FWXDWRU

�',*�2XW � &

/RZ�&:)ORZ

2SHQ���$ODUP
&ORVHG���2.

37&��

�

F
OR
V
H

&RPSUHVVRUV���

�',*�2XW � )&��*O\F

�',*�2XW � )&��$LU

� &

+LJK�&:�7HPS�

2SHQ���$ODUP
&ORVHG���2.

37&��

&:��&RPSUHVVRUV������RQO\

��3RLQW�$FWXDWRU�&RQWURO
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0LFURIDFH��

127(��

',*�2XW��

�

+HDWHU��

',*�2XW��

�

+HDWHU��

*

6DIHW\�
7KHUPRVWDW

3&� 3&�

� &

2SHQ���$ODUP
&ORVHG���2.

37&��
+HDWHUV�$ODUP�,QSXW

3&� 3&�

� *QG

2SHQ���$ODUP
&ORVHG���2.

$1$�,1����-XPSHU�QRW�VHW�
+HDWHUV�$ODUP�,QSXW

3&� 3&�

)&�$LU�RQO\

(OHFWULFDO�+HDWHUV�&RQWURO��DOO�XQLWV�H[FHSW���&RPSUHVVRU���)&�*O\F

(OHFWULFDO�+HDWHUV�&RQWURO��8QLWV�ZLWK���&RPSUHVVRU���)&�*O\F

0LFURIDFH��

� *QG

2SHQ���$ODUP
&ORVHG���2.

$1$�,1����-XPSHU�QRW�VHW�
+HDWHUV�$ODUP�,QSXW

3&� 3&�

$1$�2XW���RU����VHOHFWDEOH�

**�

R
Q

R
II

*
�

*

<
�

��RU��

+HDWHU�� +HDWHU��

6DIHW\�
7KHUPRVWDW

3&� 3&�

&RQWDFW�IURP�
)DQ�&RQWDFWRU

*�*

&�

5�

&�

5�

5�

127(���,I�WKH�$ODUP�%RDUG�LV�VHW
DV�+HDWHU�%RDUG��DV�LQGLFDWHG��
RQ�&��5��WKHUH�LV�/:'�$ODUP�
RQ�&��5��WKHUH�LV�)DQ�)DLOXUH�
RQ�&��5��WKHUH�LV�&RPSUHVVRU�)DLO
DGGLWLRQDOO\��QRUPDOO\�RSHQ�&RQWDFWV��
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0LFURIDFH��

127(6�� $/:$<6�86(�5(/$<6�72�&211(&7�(;7(51$/�&217$&76�72�7+(�0LFURIDFH�

1(9(5�&211(&7�(;7(51$/�&200$1'6�',5(&7/<�72�7+(�0LFURIDFH�

$LUIORZ�6HQVRU�RU�'LIIHUHQWLDO 3UHVVRVWDW �&RQWDFW��IRU�)DQV�VXSHUYLVLRQ�DUH�
DOWHUQDWLYH�

2SHQ���8,�DFWLYH
&ORVHG���8,�LQDFWLYH

LQ�FDVH�RI�/6,�
2SHQ���&\OLQGHU�HPSW\
&ORVHG���&\OLQGHU�IXOO

37&��

& � * *� �

$1$�,1��
�-XPSHU��VHW�

$LUIORZ�6HQVRU

E
OX
H

E
OD
F
N

UH
G

*QG �

$1$�,1����-XPSHU�QRW�VHW�

/HDNDJH�:DWHU�'HWHFWRU

8VHU�,QSXW����$LUIORZ�'HYLFH��/:'

2SHQ���2.
&ORVHG���)DQ

)DLOXUH

*1' �

$1$�,1��
�-XPSHU��QRW�VHW�

DOWHUQDWLYH

0LFURIDFH��
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