KLD-100

KLD-100 BESTURINGSTOETSEN
Tik hier voor het hoofdmenu.
Indien er geen alarm is
staat hier het
dagnummer

Alarm: Tik op het
pictogram voor het
vervolgscherm.

Afdelingstemperatuur. Tik op het temperatuur symbool
het vervolgscherm.

Afdelingsventilatie. Tik op het ventilator symbool
vervolgscherm.

Vorige

Volgende

Verlagen

Verhogen

Annuleren

voor

voor het

Ok

Afdeling buitenbedrijf

Menukeuze

Keuze geblokkeerd

Keuze + Alarm melding

Keuze + Alarm

Meerkeuzetoets

Meerkeuze + Alarm
melding

Meerkeuze + Alarm

Type regeling

Pagina-indicator
(blauw)

LEDBAR
Blauw

constant aan:

afdeling uit bedrijf

Groen

constant aan:

geen alarm

Geel

constant aan:

alarm, alarmvertragingstijd is nog niet
verstreken

Rood

constant aan:
Alarm
knippert regelmatig:
hoofdalarm uitgeschakeld
knippert onregelmatig: alarm tijdelijk uitgeschakeld

SCHERMNUMMER/SCHERMAFDRUK
Door 3x kort achter elkaar op de
entertoets te drukken verschijnt het schermnummer op het
display. Wordt het scherm verlaten of wordt wederom 3x op de entertoets gedrukt, dan verdwijnt
het schermnummer weer.
Steek een USB stick in de USB poort van de LCCPU print. Door de toets combinatie

in te

drukken wordt de schermafbeelding opgeslagen op de USB-stick.

Stienen BE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van dit document en wijst uitdrukkelijk alle impliciete garanties van verkoopbaarheid
of geschiktheid voor een bepaald doel van de hand. Verder behoudt Stienen BE zich het recht voor, dit document te herzien of te wijzigen zonder de
verplichting een persoon of organisatie van een dergelijke verbetering of wijziging in kennis te stellen.
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CURVEN

Curve is ingeschakeld

Stel dagnummers curve in

Stel curve ventilatie in
bij weergeven
klepstanden (linker
kolom)

Curve is uitgeschakeld

Stel inlaatklep
uitgangskarakteristiek in.

Stel curve klepstand in
bij weergeven ventilatie
(linker kolom)

Schakel curve aan

Stel curve
afdelingstemperatuur in

Stel curve minimum
ventilatie in
Stel curve maximum
ventilatie in

Schakel curve uit

Curve uit: met behulp van de 4
instellingen kan de ventilatie worden
ingesteld (curve uit).

De instellingen komen uit de curve,
alleen de bandbreedte kan worden
ingesteld.

Stel dagnummers curve in.

Stel curve afdelingstemperatuur in.

Stel curve minimum ventilatie in.

Stel curve maximum ventilatie in.

Zwart: afdelingstemperatuur
Rood: maximum ventilatie
Blauw: minimum ventilatie

MENU TOETSEN
AFDELING UITBEDRIJF

Vloerverwarming.

Datum en tijd

Management.

Koeling.

Karakteristiek.

Alarm.

Curve.

Bevestig keuzen en ga
daarna naar vervolgscherm

Systeem instellingen.

Apparaat.

Ventilatie.

Inlaatklep.

Afdelingsverwarming.

Inlaatverwarming.

(led indicator knippert blauw)
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PAGINA INDICATIE (blauw)
Management.

Alarm.

Datum/tijd.

Apparaat.

Alarm apparaat.

Curve.

Afdelingsventilatie.

Alarm afdelingsventilatie.

Karakteristiek.

Inlaatklep.

Alarm afdelingstemperatuur.

Installatie-scherm.

Afdelingsverwarming.

Alarm AQC.

Inlaatverwarming.

Vloerverwarming.

Koeling.

Alarm koeling.

Buitentemperatuur alarm.

Communicatie fout.

Thermo differentiaal
alarm.

ALARMEN
Geen alarm / Geen alarm (alarm uitgeschakeld) / Alarmmelding /
Alarmmelding (alarm uitgeschakeld) / Alarm / Alarm uitgeschakeld
Alarm afdelingstemperatuur
Alarm afdelingsventilatie
Alarm apparaat
Alarm AQC-unit
Alarm vloerverwarming
Alarm inlaatverwarming
Alarm buitenvoeler
Thermo differentiaal alarm

ALARM ICONEN
Geen alarm.

Geen alarm
(alarm uitgeschakeld)

Alarm (alarmrelais “in”)

Alarm uitgeschakeld.

Alarmmelding.

Alarmmelding
(alarm uitgeschakeld).

Temperatuursensor defect.

Temperatuur te hoog.

Temperatuur te laag.

Absolute temperatuur alarmgrens overschreden.

Geen buitentemperatuur.

AQC-klep defect.

Ventilatie 0%.

Ventilatie te laag.

Ventilatie te hoog.

Geen info van afdeling.

Bodemprint niet gevonden.

Communicatie fout.

Jumper A LCCPU print niet
bovenste positie.
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STATUS ICONEN
Afdeling BUITENBEDRIJF.

Afdeling in bedrijf

Alarm in afdeling

Wacht

Geen data overdacht.

Data overdracht

Data overdracht mislukt

Succesvolle data overdracht.

Let op!

Afdelingsverwarming “aan”

Afdelingsverwarming “uit”

BESTURINGSINDICATIE ICONEN
Temperatuur /
momentele temperatuur.

Ventilatie / momentele
ventilatie.

Afdelingsverwarming aan

Minimum temperatuur.

Minimum ventilatie.

Afdelingsverwarming uit

Maximum temperatuur.

Maximum ventilatie.

Vloerverwarming aan

Absolute temperatuur.

AQC-unit

Vloerverwarming uit

Ingestelde temperatuur.

Inlaatklep.

Koeling aan

Buitentemperatuur.

Apparaat.

Koeling uit

Datum.

Tijd.

Toegang (installatieinstellingen).

Dag.

Softwareversie en datum.

Toegang geweigerd.

Curve.

MEERKEUZE TOETSEN
Pop-upscherm om de keuze te bevestigen.

Klimaatregelaar uit bedrijf / in bedrijf / reinigen / opwarmen.
Hoofdalarm AAN / UIT. Let op! Verandering van deze waarde heeft een grote invloed op de
werking van de klimaatregelingen.
Alarm tijdelijk uitgeschakeld (gedurende xx minuten).
Test sirene (gedurende xxx seconden).
OK.
Annuleren.
Europese notatie, Engelse notatie.
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