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1. Introductie Microface E

1.1 Voorwoord
Deze handleiding geeft een beschrijving van de Microface Evolution (afgekort E) voorzien van de
softwareversie EVM (Evolution Microface) toegepast in de HPAC units voor vodafone.

Om een snelle en foutloze inbedrijfstelling mogelijk te maken is het noodzakelijk om de mogelijkheden
en werking van de microface E te kennen. In een aantal hoofdstukken komen de verschillende
onderdelen, aansluitingen en mogelijkheden van de microface E aan bod indien deze voor vodafone
van toepassing zijn.

1.2 Hardware
Om  verwarring te voorkomen volgt eerst een overzicht van de hardware (microprocessor besturing)
zoals deze wordt toegepast in de Hisp, Hiline en Hiwall TT.

- Microface E
Microprocessor kaart is gemonteerd in de unit en voorzien van een Eprom type EVM. Op deze
kaart worden alle in en uitgangen aangesloten zoals opnemers, magneetschakelaars en het
LCD display.

- Microface LCD display
LCD display kaart voor de uitlezing en bediening van de parameters. Het LCD display kan
boven op de microface E gemonteerd zijn -zogenaamd local LCD display- of separaat in een
kast gemonteerd zijn - remote LCD display-

- EVM Eprom
Hierin bevindt zich de software om de unit correct te laten functioneren. In deze Eprom
bevindt zich de software voor alle Liebert-Hiross HPAC units. Dit verklaard waarom een
gedegen kennis van de werking van de software vereist is voordat men een unit inbedrijf kan
stellen.

- Hirobus
Om communicatie van de units onderling mogelijk te maken wordt gebruik gemaakt van het
Hirobus protocol. De kabels en connectoren zijn altijd van het type 8 polige RJ45 connector
waarbij het aantal aders 6 of 8 stuks is. Dit zal in een later hoofdstuk uitvoering worden
besproken. Het maximum aantal te koppelen unit met een microface E is 16 stuks. (Indien er
via een Hiromatic Evolution een netwerk wordt gemaakt is het maximum 8 stuks.)

- Hironet
Om een unit op afstand te kunnen bedienen of te koppelen aan een Gebouw Beheer  Systeem
of indien er meerdere ruimten in een netwerk geplaatst moeten worden wordt er gebruik
gemaakt van het Hironet protocol. Dit netwerk onderscheid zich wezenlijk van het Hirobus
protocol en gebruikt altijd 4 polige RJ11 connectoren waarbij het aantal aders 4 stuks is. Het
maximum aantal Microfaces E in een Hironet netwerk bedraagt 32 stuks. ( bij een Gebouw
Beheer Systeem is dit afhankelijk van het gebruikte Protocol).
Vodafone maakt geen gebruik van het hirobus netwerk en wordt niet nader verklaard.
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2 Beschrijving en aansluitingen van de  Microface E

2.1 plaats van de bruggen (jumpers) op de microface E kaart
Onderstaand staan alle jumpers afgebeeld die zich op de microface E bevinden.

Verklaring van de jumpers:
EWE EEprom schrijfbevoegdheid. Deze jumper moet altijd gemaakt zijn.
A Adresnummer instelling van de unit. ( voor details zie hieronder)
AI Selectie van de analoge ingangen. ( niet van toepassing voor vodafone)
E/F EPROM/Flash geheugen selectie jumper. Als een Eprom geplaatst is moet deze gemaakt

zijn. (standaard instelling)
SG Subgroep ID setting. (niet van toepassing voor vodafone)
HM Comb connector voor de I-module. (niet van toepassing voor vodafone)
ES Eprom/Flash geheugen grootte selectie. Jumper gemaakt tussen middelste en rechterpin

is voor 1 of 2 Mbit eproms. (standaard setting voor EVM eprom). Jumper gemaakt tussen
middelste en linker pin voor  4Mbit eproms.

2.2 Plaats van de connectoren op de microface E kaart
Op de microface bevinden zich diverse connectoren ( zie figuur vorige pagina) die elk een eigen funtie
hebben.

1 RJ45 connector, hierop wordt aangesloten een Humitemp, Hirosensor,EEAP opnemers,
en het Remote Microface LCD display  gebruikt bij de Hisp Hiline, Hiwall TT units.

2 Hirobus connector RJ45 voor de volgende / vorige microface. Wordt uitgebreid
besproken bij het verbinden tussen twee of meer units.

3 Hirobus connector RJ45 voor de volgende / vorige microface of Hiromatic E. Wordt
uitgebreid besproken bij het verbinden tussen twee of meer units.

4 RJ11 connector voor het Local Microface LCD display gebruikt bij de Hiflex/Himod.

1
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3 Verbinding tussen microface E en microface LCD display

3.1 Microface LCD display
Het LCD display is noodzakelijk voor het uitlezen, instellen en resetten van parameters en
alarmeringen.

"Remote" Display is gemonteerd op het frontpaneel van de unit of in een aparte metalen kast
voor wandmontage. toegepast bij Hisp, Hiline, Hiwall TT

Let op de maximum kabellengte van 20 meter! De kabel is altijd van het type 8 polig RJ45 met 8 aders.

De 6-polige RJ45 connector is voor de aan/uit schakelaar  en LED (gemonteerd in de schakelaar en de
status van de unit aangeeft groen, rood of oranje). Bij de Hiline is de schakelaar geplaatst op de linker
voorstijl, bij de Hisp en Hiwall TT is de schakelaar gemonteerd in de apart meegeleverde kast waar
zich ook het LCD display bevindt. De 6-polige RJ45 kabel is af fabriek geleverd en aangesloten.
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3.2 Microface LCD display geïntegreerd in de unit type Hiline
In de Hiline is het LCD display gemonteerd op het frontpaneel waarbij de verbinding  tussen de
microface E en het LCD display gemaakt wordt met het kabeltype 8-polig RJ45 voorzien van  8 aders.
De kabel wordt verbonden met de 8-polige RJ45 connector op het LCD display (zie figuur) en de meest
linker 8-polige RJ45 connector op de microface E. De adapter (T-splitter) is voor vodafone niet van
toepassing.

3.3 Microface LCD display separaat gemonteerd in units type Hiwall en
Hisp

In de Hisp en Hiwall TT is het LCD display gemonteerd in de apart meegeleverde kast voor
wandmontage waarbij de verbinding  tussen de microface E en het LCD display gemaakt wordt met het
kabeltype 8-polig RJ45 voorzien van  8 aders
De kabel wordt verbonden met de 8-polige RJ45 connector op het LCD display (zie figuur) en de meest
linker 8-polige RJ45 connector op de microface E, waarbij de kabel over het algemeen door een
kabelgoot of buis gemonteerd op de wand loopt. De adapter (T-splitter) is voor vodafone niet van
toepassing.

4 Verbinding tussen twee microfaces E indien twee HPAC
units worden gekoppeld.

4.1 Netwerken met de microface E
Indien er meer dan één unit in één ruimte wordt opgesteld is de tweede unit bedoeld als backup unit
waarbij een unit operationeel is en de tweede in "standby" staat. Om dit te realiseren is een verbinding
noodzakelijk tussen de beide microfaces E middels het hirobus netwerk.
Voor alle type units wordt de zelfde kabel gebruikt tw.

kabeltype 8-polig RJ45 voorzien van  6 aders!

De maximale lengte van de kabel in een hirobus netwerk is 200 meter.

De Hirobuskabels tussen de microfaces E van beide units kunnen eenvoudig worden aangesloten
middels de 8-polige RJ45 Hirobus connectoren zoals aangegeven in de figuur.

unit1 unit 2



pagina 8
Lennox Benelux BV 06-10-03

4.2  Adres instellen op de microface E
Na het aanbrengen van de hirobuskabels dient elke unit een uniek adres te krijgen om conflicten te
voorkomen.

Op de Microface E bevindt zich een 4-voudig jumperblok waarop de instellingen gemaakt dienen
te worden.  (zie hoofstuk "Error! Not a valid link. "Standaard staat de Microface E op adres 1.

Om op een van de units op adres 2 in te stellen dient men volgens onderstaand figuur  volgens #2 in te
stellen.
Hieruit blijkt dat de verbinding gemaakt dient te worden tussen de meest linkse jumper. De andere drie
laat men ongemoeid.
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5 Toe te passen Hirobus kabels en connectoren.

5.1 Hirobuskabel voor de netwerkverbinding
Onderstaand het overzicht van de Hirobuskabel voor de netwerkverbinding van  twee units. In het
overzicht staan de kabellengtes en de bestelcodes vermeld.

Kabeltype B  8-polige RJ45 connectoren afgeschermde kabel voorzien van  6-aders.

Lengte bestelcode
3 m 275647
5 m 275637
10 m 275633
25 m 275638
50 m 275639

5.2 Hirobuskabel voor het LCD display
De hirobuskabel voor het LCD display wordt altijd met de unit meegeleverd. Indien de lengte niet
toereikend is kan deze worden besteld volgens onderstaande tabel.

Kabeltype A  8-polige RJ45 connectoren afgeschermde kabel voorzien van 8-aders.

Lengte bestelcode
3 m 275687
5 m 275635
10 m 275636
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6 Uitlezen van de Microface LCD display

6.1 Overzicht LCD display
Onderstaand het LCD display. Het display bevat volledige functionaliteit voor het instellen en bedienen
van de unit. Op het display zijn de volgende buttons (drukknoppen) aanwezig.

Up-push-button omhoog bladeren door de parameterlijst of verhogen van een parameter-
instelling

Down-push-button omlaag bladeren door de parameterlijst of verlagen van een parameter-
instelling

Enter-push-button het bevestigen/vastleggen van een wijziging in de parameterlijst of resetten
van een alarmering.

Op het display bevinden zich tevens een aantal LED's

Red-LED rode LED gaat branden als er een alarm aanwezig is
Green-LED groene LED gaat branden als de unit in werking is (unit-on)
Yellow Led gele LED geeft aan dat de spanning aanwezig is op de microface E
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6.2 Overzicht en symbolen in het LCD display
Op het LCD display kunnen onderstaande symbolen voorkomen die elk een eigen betekenis hebben.

sneeuwkristal  is actief wanneer de compressor in bedrijf is.

ventilator symbool is actief als de ventilator in bedrijf is.

zon symbool is actief als de verwarming in bedrijf is.

alarm symbool is actief wanneer een alarm optreedt.

"STANDBY" in het display geeft aan dat de unit in "standby" mode is
geschakeld en zal uitgeschakeld zijn. Indien de unit van ON in STANDBY
schakeld zal de ventilator nog 3 minuten nadraaien.

"SET" in het display verschijnt als men het wachtwoord juist heeft ingevoerd.
Dit geeft tevens een controle of een parameter gewijzigd kan worden.

RH en % verschijnt indien de relatieve luchtvochtigheid wordt aangegeven.

ºC verschijnt indien een temperatuur wordt aangegeven.
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7 Programmeren van de microface E

7.1 invoeren van het wachtwoord
Om ongeoorloofd wijzigen van de parameters te voorkomen is de microface E beveiligd met een
wachtwoord. Om een selectie van te wijzigen parameters te verkrijgen is deze opgedeeld in diverse
levels.

Level 0 Alleen lezen n.v.t. Uitsluitend uitlezen van parameters
Level 1 Gebruiker niveau 149 Uitsluitend wijzigen van temperatuur en luchtvochtigheid
Level 2 Service level XXX Voor het wijzigen van alle parameters (geen calibratie)

(XXX) het wachtwoord is op te vragen via de service dienst van Lennox Benelux BV

P.S. In de eerste serie geleverde Hisp units kunt u het type Eprom 1XM160xxx  tegenkomen. Het
wachtwoord voor level 2 = 501 de overige levels zijn gelijk.

Om het wachtwoord in te voeren gaat men als volgt te werk

In het LCD display verschijnt standaard T1 afgewisseld door de huidige retour temperatuur bijv. 24.0
- druk op de knop omlaag (zie hoofdstuk 6.1) tot men het woord PIN ziet verschijnen
- druk en de enter  toets
- gebruik knop omlaag / knop omhoog om het eerste getal bijv. 1 in te voeren.
- druk op de enter toets en herhaal dit voor de overige cijfers.
- wacht ongeveer 5 seconden om het wachtwoord te laten activeren en blader dan pas verder

omlaag!
- druk op de knop omlaag om naar de eerste parameter nET te gaan.  Links onder in het LCD

display verschijnt het woord SET. Indien dit niet verschijnt is het wachtwoord niet actief of is
het verkeerde LEVEL gebruikt.

Om een alarmmelding te resetten gaat men als volgt te werk

Om de alarmmelding zichtbaar te maken (de rode LED is actief) gaat men met de knop omhoog  tot de
alarmmelding een Axx  code (waarbij xx een nummer is van 01 t/m 99) zichtbaar is. Afwisselend wordt
de Axx code en korte omschrijving zichtbaar bijv HP1 getoond in het LCD display.

Om de storing te resetten dient u op de enter toets te drukken. Indien er meer storingen aanwezig zijn
wordt de volgende storing getoond.
Indien een storing nog actief is bijv. "HP1 Hoge druk storing" dan is het niet mogelijk om de storing te
resetten, men dient eerst de Hogedruk pressostaat te resetten.



pagina 13
Lennox Benelux BV 06-10-03

7.2 instellingen indien één HPAC unit wordt gebruikt
De volgende paragrafen zijn van groot belang voor de juiste werking van de units.  Onjuist instellen
van een parameter kan een defecte unit tot gevolg hebben.
Aandacht en gedegen kennis van de werking van de parameters is beslist noodzakelijk indien men
afwijkt van de instellingen zoals deze in de volgende paragrafen aan bod komen.

Als in de ruimte één unit opgesteld staat is het niet noodzakelijk wijzigingen aan te brengen die
afwijken van de standaard instellijst.

7.3 instellingen indien twee HPAC units worden gebruikt
Om twee units met elkaar te laten communiceren is het noodzakelijk enkele parameters te wijzigen
t.o.v. van de standaardinstelling.

De wijziging heeft tot gevolg dat:
- één unit in "standby" gezet wordt ( uit schakeld)
- er dagelijks van unit gewisseld wordt t.b.v. gelijke draaiuren van de componenten
- op het moment er in de actieve unit een storing optreed de "standby" unit automatisch in

bedrijf komt.

Parameter (in LCD) Parameter naam waarde

nET Aantal units in netwerk 2

SHP Team work mode 1

Stb Aantal standby units 1

Rot Rotatie frequentie YES

CAS cascade regeling mogelijk YTC
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7.4 standaard parameterlijst van de EVM eprom Hisp, Hiwall en Hiline

Standaard parameterinstelling Microface Evolution voor vodafone

parameter tekst Hisp Hisp (2 stuks) Hiwall TT Hiline

Alarm storingsmelding uitlezing uitlezing uitlezing uitlezing
t1 retourlucht temp uitlezing uitlezing uitlezing uitlezing
h1 retourlucht vocht uitlezing uitlezing uitlezing uitlezing
t2 PTC inblaastemp. uitlezing uitlezing uitlezing uitlezing
t3 buitentemp uitlezing uitlezing uitlezing uitlezing
t4 glycoltemp uitlezing uitlezing uitlezing uitlezing
Act actueel setpoint temp uitlezing uitlezing uitlezing uitlezing
AcH actueel setpoint vocht uitlezing uitlezing uitlezing uitlezing
EEt externe temp voeler(alarm) uitlezing uitlezing uitlezing uitlezing
EEh externe vocht voeler(alarm) uitlezing uitlezing uitlezing uitlezing
H1L hirosensor 1 uitlezing uitlezing uitlezing uitlezing
H1r hirosensor 1 uitlezing uitlezing uitlezing uitlezing
H2L hirosensor 2 uitlezing uitlezing uitlezing uitlezing
H2r hirosensor 2 uitlezing uitlezing uitlezing uitlezing
dr drain bevochtiging uit/aan uit/aan uit/aan uit/aan
Pin Pin code + enter password password password password
nEt aantal gekoppelde units 1 2 1 1
SHP teamwork mode no 1 no no
Id identificatienummer 1 1 1 1
CEN communicatie Hirolink yes yes yes yes
Aut automatische herstart 5 5 5 5
re hiromatic aan/uit mogelijk yes yes yes yes
SPT setpoint temp 27 22 27 27
SPH setpoint vocht no no no no
Hco bevochtiging compensatie no no no no
SUP setpoint min. Inblaas no no 12 12
SP2 setpoint temp 2 no no no no
FSS fanspeed verdamperfan no no no no
FSd fanspeed bij ontvochtiging no no no no
FSp fanspeed bij no power no no no no
Stb aantal standbye units 0 1 0 0
rot compressor rotatie /24 uur no yes no no
CAS cascade regeling no YTC no no
roo 1 rotatie no no no no
Ht hoge temp melding 35 35 35 35
Lt lage temp melding 10 10 10 10
HH hoge vocht melding no no no no
LH lage vocht melding no no no no
HtA hoge temp alarm no no no no
LtA lage temp alarm no no no no
HHA hoge vocht alarm no no no no
LHA lage vocht alarm no no no no
Eco EEAP aangesloten uitlezing uitlezing uitlezing uitlezing
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US1 gebruikers ingang 1 not used not used not used not used
US2 gebruikers ingang 2 not used not used not used not used
noC aantal compressors 1 1 1 1
tFc type unit Air Air Air Air
std standaard instelling no no no no
Pbt proportionele band temp 4 20 4 4
IF integratiefactor temp no no no no
PBh proportionele band vocht 10 10 10 10
IFH integratiefactor vocht no no no no
ASE autoset   beste param. no no no no
EHS aantal verhitter trappen 0 0 0 0
HdE heating dode band instelling 0 0 0 0
rt openingstijd klepmotor 90 90 90 90
AoP klepmotoropeningsperc. 0% 0% 0% 0%
HuE bevochtiging  ja/nee nee nee nee nee
HU model bevochtiging 21L 21L 21L 21L
HS spanning bevochtiging 230 230 230 230
Pro stoomcapaciteit no no no no
PH bevochtiging aan/uit of prop. ono ono ono ono
HUC amperage bevochtiging uitlezing uitlezing uitlezing uitlezing
Hud dode band bevochtiging 0 0 0 0
dEH ontvochtiging mogelijk no no no no
Elr elek. verwarming toegestaan no no no no
dHh hysteresis ontvochtiging 35 35 35 35
ddb dode band ontvochtiging 0 0 0 0
dEC ontvochtigingrelais warning warning warning warning
LSt waterlekkage detector no no no no
Lq water lekkage detector uitlezing uitlezing uitlezing uitlezing
dt1 temp.verschil ruimte/buiten no no 10 10
dt2 temp.verschil ruimte/glycol no no no no
dt3 temp.verschil vrije koeling 4 4 4 4
AN1 analoge uitgang 1 3P1 3P1 3P1 3P1
AN2 analoge uitgang 2 Alarmboard Alarmboard Alarmboard Alarmboard
Flo lage luchtstroom 35 35 35 35
ASA autoset lage luchtstroom no no no no
Flo lage luchtstroom uitlezing uitlezing uitlezing uitlezing
FF Fan failure Alp Alp ALp ALp
LPd lage druk overbrugging 5 5 5 5
tHC therm. Bev. Compressor no no no no
CA1 kalibratie humitemp temp factory set factory set factory set factory set
CA2 kal.humitemp vocht factory set factory set factory set factory set
CA3 kal. Inblaastemp. factory set factory set factory set factory set
CA4 kal.  EEAP factory set factory set factory set factory set
CA5 kal. EEAP factory set factory set factory set factory set
CA6 kal. Hirosensor 1 L factory set factory set factory set factory set
CA7 kal. Hirosensor 1 R factory set factory set factory set factory set
CA8 kal. Hirosensor 2 L factory set factory set factory set factory set
CA9 kal. Hirosensor 2 R factory set factory set factory set factory set
C10 kal. PTC buitentemp factory set factory set factory set factory set
C11 kal. Glycoltemp factory set factory set factory set factory set
tSt autotest off off off off
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8 Lijst van alarmmeldingen van toepassing voor  vodafone.

8.1 Waarschuwing of alarm
In de lijst hieronder vindt u het overzicht van storingen die kunnen optreden bij de Hisp, Hiwall TT en
de Hiline units.
Afhankelijk van de aard van de storing zal de HPAC unit op een waarschuwing of alarm als volgt
reageren.

Waarschuwing De microface geeft de melding door via het verzamelalarmcontact, maar blijft in
bedrijf.

Alarm De HPAC unit geeft de melding door via het verzamelalarmcontact, maar gaat uit
bedrijf ! Indien er een twee (backup) unit opgesteld staat zal deze de functie
overnemen.

Indien er een "Alarm" optreedt is er een urgente storing aanwezig waarbij onmiddellijk handelen
noodzakelijk kan zijn.
Voor een compleet overzicht van alle storingsmeldingen zie de "User Manual  EVM" die bij elke unit
geleverd wordt.

code nr. LCD omschrijving type melding

A 0 - Algemeen alarm reset, bevestigen
A 1 HP1 Compressor 1 hoge druk alarm
A 2 LP1 Compressor 1 lage druk alarm
A 6 AF Ventilator storing alarm
A 7 AF Ventilator storing alarm
A 8 CF Vervuild filter storing waarschuwing
A 18 HrT Hoge ruimtetemperatuur waarschuwing
A 19 LrT Lage ruimtetemperatuur waarchuwing
A 27 HC1 Compressor 1 werkuren overschreden waarschuwing
A 29 PtC PTC opnemer storing waarschuwing
A 30 rSF Ruimte opnemer storing waarschuwing
A 31 rSF Ruimte opnemer storing waarschuwing
A 34 NET Netwerkfout waarschuwing
A 35 or Te weinig geheugen waarchuwing
A 61 Out Buitentemperatuur opnemer storing waarschuwing
A 70 nET Geen verbinding met unit 1 waarschuwing
A 71 th1 Compressor 1 motor beveiliging Alarm
A 81 rSF Gedeelde ruimtetemp. opnemer storing waarschuwing
A 82 rSF Gedeelde ruimtetemp. opnemer storing alarm
A 83 Out Gedeelde buitentemp. opnemer storing waarschuwing
A 85 SPO Unit synchronisatie (korte reset microface) melding
A 89 Vrije koeling werkuren overschreden waarschuwing
A 90 Lucht sensor niet gereed, a.u.b. controle waarschuwing



pagina 17
Lennox Benelux BV 06-10-03

9 Alarmkaart

9.1 Doel alarmkaart
De alarmkaart heeft als doel een bepaalde storing apart te melden om een indicatie van de urgentie te
verkrijgen. De storing komt vanuit de microface binnen op de alarmkaart en wordt daar opgesplitst in
vijf stuks separate potentiaal vrije contacten.
Onderstaand  een overzicht van de meldingen die aan een alarmkaart aangeboden kunnen worden.

Hieronder een overzicht van de voorgedefinieerde Alarmmeldingen.
§ Onbekende alarmmelding / Waarschuwing  ( bijv. van user-input 1,2)
§ Compressor storing (hoge of lagedruk)
§ Stoombevochtiger ( alle alarmen / waarschuwingen m.b.t. de stoombevochtiger)
§ Wegvallen van de luchtstroom
§ Vervuildfilter
§ LWD (waterdetectie of sensor uitval)
§ Hoge temperatuur waarschuwing
§ Lage temperatuur waarschuwing
§ Hoge luchtvochtigheid waarschuwing
§ Lage luchtvochtigheid waarschuwing

De storingen voor vodafone van toepassing zijn;
§ Hoge temperatuur waarschuwing
§ Lage temperatuur waarschuwing

9.2 Aansluiten van de alarmkaart bij de Hiline
De alarmkaart is ingebouwd in de Hiline zelf en gereed voor gebruik. De alarmcontacten worden
aangeboden als potentiaalvrije contacten op de klemmenstrook van  het elektrisch paneel. ( zie tevens
het elektrisch schema geleverd bij de unit). Welke contacten gebruikt dienen te worden wordt later
uitgelegd.
De contacten dienen potentiaalvrij aangesloten te worden en mogen niet gebruikt worden als
lastcontact voor het schakelen van apparatuur.  (maximaal 24 Volt 2 Ampere)

9.3 Aansluiten van de alarmkaart voor de Hisp en Hiwall TT
Bij de Hisp en Hiwall TT is de alarmkaart ingebouwd in de kast waar zich het Microface display in
bevindt die op de wand gemonteerd dient te worden.
Het is noodzakelijk om de meegeleverde witte kabel voorzien van drie aders waarop vermeld staat G,
G0 en 70 te verbinden met het elektrisch paneel in de Hisp of Hiwall TT en de alarmkaart.
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9.4 Overzicht alarmkaart
Onderstaand het schematisch overzicht van de alarmkaart.  Op de alarmkaart bevinden zich een aantal
onderdelen die van belang zijn voor het functioneren van de alarmkaart.

Spanning-LED moet altijd branden als de unit van spanning is voorzien.
LED's- boven relaiscontacten bij een NC-contact  (opent in geval er een storing optreedt) zal de

led altijd branden boven de relais.

Hierboven en rechts een overzicht van de potentiaal vrije contacten zoals deze op de alarmkaart
voorkomen. Alleen bij de Hiline is is de klemmenstrook 500 t/m 507 van toepassing, bij de Hisp en
Hiwall TT wordt deze rechtstreeks op de alarmkaart aangesloten.
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9.5 instellen van de alarmkaart

DIP-switch 1  bepaald of het contact Normaal Open (NO)
of Normaal Geloten  (NC) is.
ON = NC, contact opent bij  een alarm  (vodafone
instelling)
OFF = NO, contact sluit bij een alarm

DIP-switches 2,3,4  dienen ingesteld te worden zoals hierboven vermeld staat.
DIP-switches 5,6,7,8  worden niet gebruikt.

9.6 Aansluiten van de alarmcontacten
Door de instelling van de DIP-switches zoals hiervoor beschreven is zullen de volgende alarmeringen
gegenereerd worden:

Hoge temperatuur waarschuwing uitgang: Relais contact C1 + R2
Hiline klem 500 + 502

Lage temperatuur waarschuwing uitgang: Relais contact C2 + R3
Hiline klem 503 + 504

Alleen de vetgedrukte aansluitingen aansluitingen worden gebruikt voor vodafone.
Indien meerdere alarmmeldingen gewenst zijn vindt u uitvoerige informatie in de handleiding van de
alarmkaart.

10 Slot
Deze gebruikershandleiding is tot stand gekomen door de meest relevante informatie uit diverse
handleidingen te combineren tot één document. Voor uitgebreide informatie, of informatie die afwijkt
van de voor vodafone geldende richtleijnen dient u de bij de unit geleverde handleidingen te
raadplegen.

1 2 3 4 5 6 7 8

On

Off

Dip-switches

R4 C3 C2 R2 R1 C1R3

500

501

502

503

504

505

506

507

Aansluitingen klemmenstrook Hiline

Overzicht alarmcontacten


