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VOORWOORD

Dit hoofdstuk is een algemene bedieningshandleiding voor het OCS 1000 systeem.

Voor de bediening van een regelcomputer is het niet noodzakelijk om deze hele documentatie
door te nemen. Werkt u voor het eerst met een OCS regelcomputer dan raden wij u aan om de
hoofdstukken 1 tot en met 16 van deze handleiding door te nemen achter uw beeldscherm.
Hierna moet u de installatie kunnen bedienen. Computerervaring is hierbij nagenoeg niet
noodzakelijk.

Twee toetsen zijn belangrijk

Enter toets - bevestigingstoets - De toets rechts in het midden van uw toetsenbord
met het opschrift 'ENTER' of '<--'. Deze toets is
vaak afwijkend van kleur

Escape toets - opheftoets - De toets linksboven in het toetsenbord met het
opschrift 'Esc.’ Deze toets is vaak afwijkend van
kleur.

De overige toetsen wijzen zich vanzelf.

Het bedieningsprogramma geeft in de vierde regel van het scherm altijd aan welke instelmogelijk-
heden de gebruiker heeft.

De hoofdstukken na hoofdstuk 16 zijn bedoeld als extra informatie voor als u meer wilt weten
dan doorgaans noodzakelijk is.

Oudotronic, Regeltechniek met Visie

Voorhout, 7 augustus 2002
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1 OPSTARTMENU

In dit hoofdstuk wordt de bediening van het OCS 1000 systeem uitgelegd. Het OCS 1000
systeem is bedienen met behulp van een terminal, een Personal Computer of laptop welke via
een RS232 verbinding of modem op het OCS1000 systeem kan worden aangesloten. Hierdoor is
de bediening van het systeem ter plaatse gelijk aan de bediening van het systeem op afstand.

De werking van het OCS1000 systeem wordt hier toegelicht aan de hand van een aantal
schermafdrukken die zijn gemaakt met een Personal Computer. De wijze van bediening met
behulp van een terminal is echter exact gelijk.
Wanneer de gebruiker verbinding maakt met het gebouwbeheersysteem verschijnt het
onderstaande scherm.

Figuur 1 Het opstartmenu

Dit scherm wordt verkregen door de volgende handeling:

Terminal: Het aanzetten van het beeldscherm door middel van de aan/uit schakelaar.
PC   : Het opstarten van een communicatieprogramma voor een RS232 verbinding.

Hierna moet de entertoets op het toetsenbord worden ingedrukt, totdat het opstartmenu
verschijnt. (In het vervolg zal deze toets 'ENTER' genoemd worden) Het OCS 1000 systeem
vraagt om een paswoord. Dit is een toegangscode om te voorkomen dat het systeem door
onbevoegden kan worden gebruikt. Voor elk project bestaan verschillende paswoorden,

bijvoorbeeld voor:
• De gebruiker van de installatie
• De beheerder van de installatie
• De installateur
• De ontwerper van de installatie

De computer geeft afhankelijk van deze paswoorden verschillende instelmogelijkheden.
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2 HOOFDMENU
Na het intoetsen van het paswoord en het drukken op de 'ENTER' - toets geeft de computer aan
dat u toegang heeft door de tekst 'goede morgen', 'goede middag' of 'goede avond'. Nogmaals
op 'ENTER' drukken geeft het hoofdmenu. Dit menu is voor elke gebruiker gelijk.

Figuur 2 Het hoofdmenu

De computer geeft een toonsignaal en de cursor staat bij de '5'. Het programma laat u het aantal
storingen van de installatie zien. Bevestigen kan door 'ENTER'. De computer geeft weer een
toonsignaal en de cursor staat bij de '6'. Het programma laat u het aantal foutstanden zien van
de installatie. Bevestigen kan door 'ENTER'. De cursor gaat naar de ruststand in de
linkerbovenhoek van het scherm.

Zijn er geen storingen of foutstanden, dan zal het programma de bevestiging achterwege laten.

De uitleg van de bediening zal volgens dit hoofdmenu worden behandeld:

Het hoofdmenu geeft de volgende informatie:

• De naam van de installatie
• Tijd en datum
• Versienummer van de software
• Indeling van het programma
• Bij storing knippert het woord storing in de rechterbovenhoek en is een alarmzoemer

hoorbaar.

Elk nummer in het hoofdmenu wordt gevolgd door een omschrijving. Door het indrukken van de
code voor de omschrijving wordt de keus geselecteerd.
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3 SYSTEEMKLOK

Het submenu instellen van datum en tijd is te bereiken vanuit het hoofdmenu, door het intypen
van een '1'. Bij aanroep verschijnt het menu 'Instellen datum en tijd'.

Figuur 3 Instellen van datum en tijd

Door het intypen van de nieuwe datum en tijd worden de bestaande gegevens overschreven. De
bijbehorende dag hoeft niet te worden ingesteld omdat het programma de bijbehorende dag zal
berekenen. Het programma houdt tevens rekening met schrikkeljaren en zomer en wintertijd.
Een foutieve invoer wordt door de computer niet geaccepteerd. In dat geval blijven de oude
datum en tijd actueel.

voorbeeld:
Stel het is 3 augustus 2000, 20 uur 35.

Kies in het hoofdmenu '1'. De huidige datum komt in beeld. Voor instellen type 'I'

intypen: '’30800' De streepjes worden automatisch overgeslagen.
De cursor blijft knipperen op de laatste 8.
Door met de pijltjes de positie van de cursor te veranderen,
kan de datum nog veranderd worden.

Bevestigen met de 'ENTER' toets.

intypen: '2035' De dubbele punt wordt automatisch overgeslagen.
De cursor blijft knipperen op de laatste '7'.
Door met de pijltjes de positie van de cursor te veranderen,
kan de datum nog veranderd worden.

Bevestigen met de 'ENTER' toets.

Zomer- en wintertijd
De zomer/wintertijd zal automatisch worden aangepast.

Voor zomer- en wintertijd gelden de volgende regels:
Laatste zondag in maart gaat de klok een uur vooruit van 02:00 naar 03:00
Laatste zondag in oktober gaat de klok een uur achteruit van 03:00 naar 02:00

Het programma zal deze regels aanhouden. Wijzigingen invoeren is alleen mogelijk door een
toereikend paswoord.

Na het sluiten van het submenu instellen van datum en tijd komt het
hoofdmenu weer in beeld.
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4 SCHAKELKLOKKEN

Het submenu instellen van schakelklokken is te bereiken vanuit het hoofdmenu, door het intypen
van een '2'. Bij aanroep verschijnt het menu op het scherm. In dit menu kan een keuze gemaakt
worden welke schakelklok ingesteld moet worden. De keuze wordt gemaakt door het nummer
van de betreffende schakelklok in te geven, gevolgd door 'ENTER'. Terugspringen naar het
hoofdmenu is mogelijk met de toets 'ESC'.

Figuur 4 Het menu schakelklokken

Dit scherm geeft de schakelklokken aan dit in het systeem opgenomen zijn door middel van een
nummer. Tevens wordt de momentele status van de klok aangegeven in de kolom status. De
kolommen tijd, timer, input en relais zijn kolomen die bij aflevering van de installatie worden
gevuld als er extern in het gebouw overwerk kan worden bediend door een drukknop of via een
externe overwerktimer.

De kolom TC geeft aan wie deze klok in mag stellen en daarmee de bedrijfstijden kan wijzigen.

voorbeeld instellen schakelklok:
Stel de klok van het woonhuis moet gewijzigd worden. (In plaats van woonhuis kan elke naam
op het scherm instellen van schakelklokken voorkomen, de namen zijn installatieafhankelijk).

intypen:  '1' gevolgd door 'ENTER'
  Nu verschijnt het menu van de praktijk in beeld.

In dit menu kan worden ingegeven:
• Weekprogramma (dag- en nachtstatus)
• Vakantietijden
• Overwerk

Tijdens vakantietijd gaat de installatie op nachtbedrijf en tijdens overwerk op dagbedrijf.
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Hieronder is de schakelklok van het privé kantoor weergegeven.

Figuur 5 Het instellen van schakelklokken

Instellen van het dag/nacht, vakantie of overwerk programma is mogelijk door het intypen van
het cijfer wat overeenkomt met de functie die u wilt instellen:

1 = weekprogramma
2 = vakantie
3 = overwerk

Instellen van dag/nacht programma
Instellen van het dag/nacht programma is mogelijk door het intypen van een '1'. De cursor
springt nu naar de dagtijd van zondag. Selecteren van de dag kan nu met de pijltjestoetsen
'omhoog' en 'omlaag'. Per dag zijn er vier kolommen aangegeven, met elk een begin- en een
eindtijd. Per dag kunnen dus vier perioden worden ingesteld. Met 'ENTER' kan de volgende tijd
geselecteerd worden. Het instellen van de tijd gebeurd, door op de juiste plaats een nieuwe tijd
in te typen. De oude waarde wordt overschreven. Het programma controleert of de invoer geldig
is. De tijden moeten liggen tussen 00.00 uur en 24.00 uur en de ingestelde dagtijd moet eerder
zijn dan de ingestelde nachttijd. Een ongeldige invoer wordt gewist. Op de volgende pagina
wordt een voorbeeld gegeven van het instellen van de schakelklokken.
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Voorbeeld:
Een installatie moet van maandag tot en met vrijdag in dagbedrijf van 7.00 tot 18.00 uur. Elke
donderdagavond is er koopavond van 19.00 tot 21.00 uur. Zaterdag en zondag is niemand
aanwezig.

Vanuit het scherm waarin de schakelklok zichtbaar is gaat u eerst door middel van het intypen
van een 'I' instellen. Vervolgens het dag/nacht programma selecteren door middel van een '1'.
Op zaterdag en zondag is de installatie niet in bedrijf.
Intypen: pijltje 'omlaag' (zondag overslaan)
Intypen: 0700 'ENTER' 1800 pijltje 'omlaag'
Intypen: 0700 'ENTER' 1800 pijltje 'omlaag'
Intypen: 0700 'ENTER' 1800  pijltje 'omlaag'
Intypen: 0700 'ENTER' 1800 'ENTER' 1900 'ENTER' 2100  pijltje 'omlaag'
Intypen: 0700 'ENTER' 1800 pijltje 'omlaag'
Intypen: pijltje 'omlaag' (zaterdag overslaan)

Dit had ook op een snellere manier gedaan kunnen worden d.m.v. de kopieertoets 'K'.
Intypen: 0700 'ENTER' 1800 pijltje 'omlaag'
Intypen: 'K' ( Kopie maandag op dinsdag )
Intypen: 'K' ( Kopie dinsdag op woensdag )
Intypen: 'K' ( Kopie woensdag op donderdag )
Intypen: 'K' ( Kopie donderdag op vrijdag )

De uitzondering van donderdag zal nog apart ingevoerd moeten worden.

Een ongewenste tijd kan worden verwijderd door met de cursor op die tijd te gaan staan en een
'C' in te typen. De 'C' staat voor het woord 'Clear'. Zowel de dagtijd als de nachttijd worden nu
gewist.
Als alle dagen ingesteld zijn, kan dit onderdeel worden verlaten. Dit is mogelijk door met de
cursor door het menu te lopen. Na de plaats 'zaterdag' zal de cursor terugspringen naar de
linkerbovenhoek van het scherm.

Instellen van vakanties
Instellen van het vakantieprogramma is mogelijk door het intypen van een '2'. De cursor springt
nu naar de eerste datum. In de eerste kolom staat de begindatum van de vakantie en in de
tweede kolom de einddatum. Er kunnen vooraf acht vakantieperiodes worden ingesteld.

voorbeeld:
Er is een vakantie van 12 november tot 17 november 2000.

Type nu de begindatum in   : 121100  'ENTER' voor bevestiging

De cursor springt nu automatisch naar einddatum

Type nu de einddatum in    : 171100  'ENTER' voor bevestiging

De cursor springt nu naar de volgende begindatum. Naar believen kunnen hier andere
vakantieperiodes ingevuld worden. Als dit niet gewenst is, kan dit met 'ENTER' worden
aangegeven.
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Eventuele oude waarden worden overschreven. Het programma controleert of de invoer geldig is.
De data moeten reëel zijn en de begindatum moet eerder zijn dan de einddatum. Een ongeldige
invoer wordt gewist.
Een ongewenste vakantieperiode kan worden verwijderd door met de cursor op die plaats te
gaan staan en een 'C' in te typen. De 'C' staat voor het woord 'Clear'. Zowel de begin- als de
einddatum worden nu gewist.

Als alle vakantieperioden ingesteld zijn, kan dit onderdeel worden verlaten. Dit is mogelijk door
met de cursor door het menu te lopen, met behulp van het pijltje 'omlaag'. Na de laatste plaats
voor een vakantieperiode zal de cursor terugspringen naar de linkerbovenhoek van het scherm.

Het systeem beschikt over een functie voor het kopiëren van vakantieperioden van andere
klokken. Dit kan van pas komen als bijvoorbeeld een school voor elk lokaal een apart
klokprogramma heeft. U geeft aan dat u vakantie in wilt stellen door de '2' van vakantie.
Vervolgens geeft u aan dat u een kopie wilt maken door middel van de 'K' (staat in statusregel
boven aan scherm). U kunt het nummer van de klok ingeven en de kopie is gemaakt.

Instellen van het overwerk
Instellen van het overwerk is mogelijk door het intypen van een '3'. De cursor springt nu naar de
eerste datum van het overwerk. Er zijn drie kolommen aangegeven. In de eerste kolom moet de
overwerkdatum worden opgegeven. In de tweede kolom kan het tijdstip worden opgegeven en in
de derde kolom wordt door de computer aangegeven van welk type het overwerkt is. In de
meeste gevallen is dit een dag/nacht tijd. Er kunnen vooraf acht overwerkperiodes worden
ingesteld.

voorbeeld:
Er moet overgewerkt worden op 30 november 2000 van 19.00 tot 22.00 uur

Type eerst de datum in: 301100  'ENTER' voor bevestiging

De cursor springt nu automatisch naar de bijbehorende dag/nachttijd

Type nu de begintijd in 1900  'ENTER' voor bevestiging
Type nu de eindtijd in  2200  'ENTER' voor bevestiging

De cursor springt nu naar de volgende overwerkdatum. Naar believen kunnen hier andere
overwerkperiodes ingevuld worden. Als dit niet gewenst is, kan dit met 'ENTER' worden
aangegeven.
Eventuele oude waarden worden overschreven. Het programma controleert of de invoer geldig is.
De data moeten reëel zijn en de begintijd moet eerder ingevoerd worden dan de einddatum. Een
ongeldige invoer wordt gewist.
Een ongewenste overwerkperiode kan worden verwijderd door met de cursor op die plaats te
gaan staan en een 'C' in te typen. De 'C' staat voor het woord 'Clear'. Zowel de begin- als de
einddatum worden nu gewist.

Als alle overwerkperioden ingesteld zijn, kan dit onderdeel worden verlaten. Dit is mogelijk door
met de cursor door het menu te lopen, met behulp van het pijltje 'omlaag'. Na de laatste plaats
voor overwerk zal de cursor terugspringen naar de linkerbovenhoek van het scherm.
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Het systeem beschikt over een functie voor het kopiëren van overwerk van andere klokken. Dit
kan van pas komen als bijvoorbeeld een school voor elk lokaal een apart klokprogramma heeft. U
geeft aan dat u overwerk in wilt stellen door de '3' van overwerk. Vervolgens geeft u aan dat u
een kopie wilt maken door middel van de 'K' (staat in de statusregel boven aan scherm). U kunt
het nummer van de klok ingeven en de kopie is gemaakt

Verschillende perioden
De schakelklok zoals weergegeven op pagina 8 heeft 4 kolommen. Elke kolom heeft als kolom-
waarde 'In'. In sommige gevallen kent een schakelklok verschillende kolomwaarden. Dit kan
bijvoorbeeld voorkomen in sporthallen waar op bepaalde tijdstippen een verhoogde temperatuur
noodzakelijk is. De klok heeft dan bijvoorbeeld de kolomwaarden 'Laag-Laag-Laag-Hoog'.

Door het invullen van de kolom 'Hoog' zal het gebouwbeheersysteem een ander regelprogramma
volgen. De tijd in de kolom 'Hoog' mag niet overlappen met een schakeltijd uit de kolom 'Laag'.
Is dit wel het geval, dan zal het programma naar de eerste tijd kijken die hij van links naar rechts
tegenkomt.

Verlaten van het submenu 'Instellen van schakelklokken' is mogelijk door dit met de 'Esc' toets
aan te geven.
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5 INSTELLEN REGELAARGROEPEN

Het submenu Instellen regelaargroepen is te bereiken vanuit het hoofdmenu, door het intypen
van een '3'. Bij aanroep verschijnt het regelaarmenu in beeld. Hieronder is een voorbeeld
weergegeven.

Figuur 6 Het menu regelaargroepen

Op het scherm staat een overzicht van de verschillende regelgroepen van de installatie. Het
nummer in de eerste kolom is het groepsnummer. In de tweede kolom wordt de naam van de
groep aangegeven.

Als voorbeeld wordt regelaar 1 ingesteld:

intypen: '1' gevolgd door 'ENTER'

Op het scherm verschijnt de regelaar van de eerste regelgroep. De naam van de regelaar staat in
de kop aangegeven.

Op drie manieren kan een volgende regelaar geselecteerd worden.
• Terug naar het hoofdmenu door 'ESC' en opnieuw een regelaar selecteren.
• Met behulp van pijltje 'rechts' is de volgende regelaar te selecteren.
• Met behulp van pijltje 'links' is de vorige regelaar te selecteren.

Het menu is verdeeld in vier kolommen. Per kolom wordt het volgende aangegeven:
• De kolommen één en drie geven de omschrijving van de in te stellen of uit te

lezen grootheid.
• De kolommen twee en vier de ingestelde of actuele waarde.
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Hieronder is een voorbeeld van een regelgroep aangegeven. De indeling is standaard, maar de
benamingen zullen per installatie verschillend zijn.

Figuur 7 Het instellen van regelaargroepen

Door het intypen van een 'i' is het mogelijk om de ingestelde waarden te wijzigen. Afhankelijk
van bevoegdheden die met het paswoord samenvallen, kunnen instellingen aangepast worden.
Na het intypen van een 'i' springt de cursor naar de eerste status. Wilt u specifiek deze waarde
instellen, dan moet u de nogmaals de 'i' van instellen intypen.

Er zijn nu drie mogelijkheden:
• De software geeft aan:

'Met uw paswoord kunt u dit onderdeel niet instellen! Druk op een toets'
• U wilde de schakelklok instellen

De software toont de betreffende schakelklok die u kunt instellen zoals
omschreven in hoofdstuk 4. U kunt de schakelklok verlaten door 'Esc'

• U kunt de waarde instellen.
U kunt dit op drie manieren doen:
- Waarde direct intypen
- Waarde verhogen door middel van het pijltje omhoog
- Waarde verlagen door middel van het pijltje omlaag

Als u de invoer laat volgen door een 'ENTER' zal de cursor verdergaan naar de volgende
statuspositie en tenslotte terug springen naar de linkerbovenhoek. De instelmogelijkheden zijn
hierbij beëindigd.

Direct het instellen verlaten is mogelijk met de 'Esc'-toets
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Tevens is het mogelijk om van iedere status een Diagnose op te vragen. Met behulp van een
diagnose kunnen gegevens die normaliter niet nodig zijn in zicht gebracht worden.

Als voorbeeld is hieronder een diagnose van de ruimtetemperatuur weergegeven:

Vanuit het regelaarmenu:
intypen: '1', 'ENTER' voor bevestiging
intypen: 'i' van instellen en vervolgens 'D' van diagnose

Figuur 8 Het instellen van de aanvoertemperatuur

De computer vraagt nu of u een overzicht van de waarden van deze opnemer wenst of een
diagnose. In dit geval kiezen we diagnose. In het hoofdstuk '8: Overzicht temperatuuropnemers'
van deze documentatie komen we nog terug op een overzicht van de waarden.

Keuze: Staat de opnemer 'automatisch', 'uit' of handmatig 'in' op een waarde
Meting: Actuele waarde van de opnemer
Minimaal: Wat is de minimale waarde die deze temperatuuropnemer mag hebben
Maximaal: Wat is de maximale waarde die deze temperatuuropnemer mag hebben
SU: In welk storingsniveau is deze opnemer geplaatst (U=Urgent NU=niet urgent)
Storing: In wat voor soort storing staat de temperatuuropnemer
TC: Toegangscode, wie mag wijzigingen in de instellingen van deze opnemer maken

Soortgelijke diagnoses kunnen gemaakt worden voor:
Instelbare temperaturen Pompen en ventilatoren
Regelaars Timers
Corrigerende organen enz.

Verlaten van het submenu instellen regelaars is mogelijk door dit met de 'ESC' toets aan te
geven. Ook tijdens het instellen kunt u het 'willen verlaten' kenbaar maken aan de computer
door de 'ESC' toets. Eventuele instelwaarden zullen hierbij ongewijzigd blijven.
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6 LOGBOEK

Het submenu Logboek is te bereiken vanuit het hoofdmenu, door het intypen van een '4'. Bij
aanroep verschijnt het Logboek in beeld. Hieronder is een voorbeeld weergegeven.

Figuur 9 Het menu logboek

In het menu is de verstelling weergegeven zoals gemaakt op 07-08-02 door de Oudotronic om
10:26 uur. De eindtijd van de schakelklok voor het privé kantoor is in periode 1 van 17:01 naar
17:00 verzet.

De logboeken zijn genummerd en met de pijltjestoetsen 'Omhoog' en 'omlaag' kan te kennen
worden gegeven dat het volgende of vorige logboek zichtbaar gemaakt moet worden. Bij het
inloggen ontstaat een nieuw logboek en elk logboek kan leeg zijn of uit meerdere bladzijden
bestaan. Met de pijltjestoetsen 'Links' en 'Rechts' zijn de volgende of vorige pagina's te
bereiken.

Door het logboek zijn de volgende gegevens over het verleden beschikbaar:
• Wie heeft er ingelogd
• Wat heeft deze persoon gewijzigd
• Wat was de oude waarde
• Wat is de nieuwe waarde
• Hoe lang heeft de persoon gebruik gemaakt van het systeem

Verlaten van het submenu Logboek is mogelijk door dit met de 'ESC' toets aan te geven.
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7 STORINGEN

Het submenu Storingen is te bereiken vanuit het hoofdmenu, door het intypen van een '5'. Bij
aanroep verschijnt het storingsmenu in beeld. Hieronder is een voorbeeld weergegeven.

Figuur 10 Het menu storingen

Als bij het inloggen in het systeem een storing aanwezig is, zal de terminal een belsignaal geven
en in de rechterbovenhoek van het beeldscherm knippert het woord storing.

Het belsignaal is uit te schakelen door de 'Z' van zoemer uit. De storingen worden niet
opgeheven.

De gebruiker kan proberen om de storing te resetten door het intypen van een 'R' van reset
storing. De computer zal proberen om de storingen op te heffen door bijvoorbeeld de
vorstbeveiligingen te ontgrendelen. Kan de storing niet opgeheven worden dan zal de storing niet
verdwijnen. De storing blijft gehandhaafd.
Bij het ontstaan van een nieuwe storing zal het belsignaal weer opgewekt worden.

De kolom met het opschrift 'U.' geeft de Urgentie van de storing aan.
U = Urgent
NU = Niet urgent

Deze verschillen worden gebruikt bij het doormelden van een storing. Een niet-urgent storing kan
bijvoorbeeld wachten tot de volgende dag, maar voor een urgente storing is een directe storings-
doormelding noodzakelijk.

Tevens is het mogelijk om in de tijd terug storingen te bekijken. Dit is mogelijk door het intypen
van de 'H' van Historische storingen. Er verschijnt een scherm gelijk aan bovenstaande met in de
kolom hersteld de tijd dat de storing is opgeheven.

Terug naar de actieve storingen is mogelijk door het intypen van de 'A' van Actieve storingen.

Verlaten van het submenu storingen is mogelijk door dit met de 'ESC' toets aan te geven.
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8 FOUTSTANDEN

Het submenu Foutstanden is te bereiken vanuit het submenu, door het intypen van een '6'. Bij
aanroep verschijnt het menu op het scherm. In dit menu zijn alle Foutstanden die het systeem
kent opgenomen met de bijbehorende omschrijvingen. Hieronder is een voorbeeld van het
submenu Foutstanden weergegeven:

Figuur 11 Het menu foutstanden

Op dit scherm zijn de eerste vier foutstanden weergegeven. De volgende of vorige foutstanden
zijn zichtbaar te maken door het bladeren met behulp van de pijltjestoetsen 'links' en 'rechts',
mits er meer foutstanden aanwezig zijn.

Verklaring kolommen:
- Nr. Foutstand nummer Nummer wat gebruikt wordt in de software.
- Md Moduul  DO = Digitale output AI = Analoge input

 CO = Corrigerend orgaan MO = Motor
- Naam Omschrijving foutstand Naam van de moduul
- Status Huidige waarde De waarde die ingesteld staat. Door deze instelling is de

foutstand ontstaan
- Ontstaan Datum en tijd Begin van de foutstand

Historische foutstanden
Het is mogelijk om door middel van het intypen van een 'H' de historie van de foutstanden te
bekijken. Hiermee kunnen bijvoorbeeld storingen in het verleden gekoppeld worden aan een
verkeerde instelling vanaf het beeldscherm. Er is bij de historie een extra kolom aanwezig waarin
de datum en tijd staan waarin de foutstand is opgelost.
Terugspringen naar de actieve foutstanden is mogelijk door middel van het intypen van een 'A'
van actieve foutstanden.
Terugspringen naar het hoofdmenu is mogelijk met de toets 'ESC'.
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9 OVERZICHT BEDRIJFSUREN EN VERBRUIKSMETERS

Het submenu Overzicht bedrijfsuren en verbruiksmeters is te bereiken vanuit het hoofdmenu,
door het intypen van een '7'. Bij aanroep verschijnt het bedrijfsurenmenu in beeld. Hieronder is
een voorbeeld weergegeven.

Figuur 12 Het menu bedrijfsuren en verbruiksmeters

In het menu zijn de belangrijkste onderdelen van de installatie genummerd aangegeven. Bij
grotere installaties zijn er meerdere pagina's achter elkaar. Met de pijltjestoetsen 'links' en
'rechts' kan te kennen worden gegeven dat de volgende of vorige pagina op het scherm moet
verschijnen.

Het menu kent achter het onderdeel naam 4 verschillende kolommen:

Totaal teller: De teller geeft de tijd aan hoelang het betreffende onderdeel in bedrijf is geweest
sinds de in gebruik name van de installatie.

Periode teller: De periode geeft de tijd aan dat het desbetreffende onderdeel in bedrijf is
geweest sinds een gemarkeerd tijdstip. Dit is het tijdstip waarop de kolom op nul
is gezet.

Status: De status geeft de toestand van de betreffende input aan.

Een periodeteller kan verschillende eenheden hebben afhankelijk van wat er gemeten wordt. De
volgende eenheden kunnen o.a. voorkomen:
• uur
• MWh
• m3

• liter etc.

Verlaten van het submenu bedrijfsuren en verbruikmeters is mogelijk door dit met de 'Esc' toets
aan te geven.
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In het submenu Overzicht bedrijfsuren en verbruiksmeters is tevens een energieregistratie
verwerkt. Deze is te bereiken vanuit de bedrijfsurentellers, door het intypen van een 'O'. Bij
aanroep verschijnt het Overzichtmenu van de energieregistratie op het scherm.

Deze functie is niet in alle installaties verwerkt en is afhankelijk van de installatie. De volgende
metingen kunnen worden verwerkt:

- Graaddagen verwarmen
- Graaddagen koelen
- Waterverbruik gecalculeerd
- KWH meter gecalculeerd nacht en/of dag
- Gasverbruik gecalculeerd
- Pulsmeters nacht en/of dag

In totaal is er altijd 1 maand als totaal beschikbaar en wordt de andere maand gebruikt voor de
nieuwe registratie. De energieregistratie voor deze meter heeft als basis het elektraverbruik van
de motoren. Per motor is het verbruik ingegeven en de regeling bepaald op basis van bedrijfsuren
en totaal verbruikte electra.

Hieronder is een voorbeeld van de registratie weergegeven.

Figuur 13 Een voorbeeld van de registratie van het energieverbruik
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10 OVERZICHT TEMPERATUUROPNEMERS

Het submenu Overzicht temperatuuropnemers is te bereiken vanuit het hoofdmenu, door het
intypen van een '8'. Bij aanroep verschijnt het temperatuuropnemers-menu in beeld. Hieronder is
een voorbeeld weergegeven.

Figuur 14 Een overzicht van temperatuuropnemers

In dit menu zijn de verschillende opnemers van de installatie genummerd aangegeven. Bij grotere
installaties zijn meerdere pagina's achter elkaar geschoven. Met de pijltjestoetsen 'links' en
'rechts' kan te kennen worden gegeven dat de volgende of vorige pagina op het scherm moet
verschijnen.

Het menu kent achter de naam van de opnemer 5 verschillende kolommen:

Keuze: Softwarematige schakelaar met de standen Automatisch, Uit en Hand.

Meting: De actuele waarde van de opnemer.

Min.: De minimale waarde die de opnemer mag aannemen. Bij overschrijding geeft het
systeem een storingsmelding.

Max.: De maximale waarde die de opnemer mag aannemen. Bij overschrijding geeft het
systeem een storingsmelding.

SU: In welk niveau van de storingen is deze opnemer geplaatst

Storing: Staat er niets in deze kolom aangegeven, dan is de opnemer normaal in bedrijf.
Bij storing kunnen er verschillende toestanden optreden:

Te hoog: meetwaarde overschrijdt de maximaal ingestelde waarde
Te laag:  meetwaarde onderschrijdt de minimaal ingestelde waarde
Open : computer constateert een draadbreuk in de aansluiting
Kort : computer constateert een kortsluiting in de ppnemeraansluiting

TC: Toegangscode, wie mag wijzigingen in de instellingen van deze opnemer maken
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Trendgegevens kunnen via dit menu worden weergegeven door het intypen van een 'O' van
Overzicht. Het nummer van de gewenste opnemer kan nu worden opgegeven, gevolgd door
'ENTER'. De trendgegevens kunnen in tabelvorm of in een grafiek op het scherm worden
geschreven.

Voor keuze tabellen Kies '1'
Voor keuze grafieken Kies '2'
Geen keuze 'Esc'

Hieronder is van beide weergaven een voorbeeld afgedrukt.

Figuur 15 Een overzicht meetwaarden weergegeven in een grafiek

Figuur 16 Een overzicht meetwaarden weergegeven in een tabel
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11 GRAFISCHE OMGEVING

Deze functie is optioneel

Sommige installaties zijn uitgevoerd met een grafische omgeving. De regeltechnische installatie
is in tekeningen weergegeven, waardoor een beter totaalbeeld van de installatie kan worden
verkregen. Deze software kan alleen werken op een personal computer.

Het submenu Grafische omgeving is te bereiken vanuit het hoofdmenu, door het intypen van een
'9'. Het beeld dat dan verschijnt, wordt op klantspecificatie gemaakt. De meest praktische
startscherm voor de grafische omgeving is een plattegrond van een gebouw. Dit kan er als volgt
uitzien:

Figuur 17 Voorbeeld van een startscherm van de grafische omgeving, een plattegrond van een gebouw

Eén van de vele extra mogelijkheden van de grafische omgeving is het weergeven van
installatieonderdelen en de grafische weergaven van temperatuuroverzichten over langere
termijn.

Figuur 18 Grafische weergave installatieonderdelen Figuur 19 Grafische weergave termperatuurmetingen
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12 TOEGANGSCODES

Het submenu Toegangscodes is te bereiken vanuit het hoofdmenu, door het intypen van een 'M'.
Bij aanroep verschijnt het menu op het scherm. In dit menu zijn alle toegangscodes die het
systeem kent opgenomen met de bijbehorende namen en instellingen.

Een toegangscode is om te voorkomen dat het systeem door onbevoegden kan worden gebruikt.
Voor elk project bestaan verschillende toegangscodes of paswoorden, bijvoorbeeld voor:

• De gebruiker van de installatie
• De beheerder van de installatie
• De installateur
• De ontwerper van de installatie

De computer geeft afhankelijk van deze paswoorden verschillende instelmogelijkheden.

Figuur 20 Het overzicht van toegangscodes en paswoorden

Hieronder is een voorbeeld van het submenu Toegangscodes weergegeven:
Op dit scherm zijn de eerste acht toegangscodes weergegeven. De volgende acht zijn zichtbaar
te maken door het bladeren met behulp van de pijltjestoetsen 'links' en 'rechts'.

Verklaring kolommen:

- Nr Nummer Nummer wat gebruikt wordt in de software.
- Naam Omschrijving Van wie is het paswoord wat in de volgende kolom volgt
- Paswoord waarde Numerieke en/of alfanumerieke waarde

***** = Dit paswoord heeft een hogere autoriteit
dan het paswoord waarmee toegang is verkregen tot het
systeem

- TC1
- TC2
- TC3
- TC4
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13 NAAR ONDERSTATION(S)

Deze functie is optioneel

Sommige installaties zijn uitgevoerd met meerdere OCS1000 gebouwbeheersystemen. Deze
staan via een RS232 communicatiekabel met elkaar in verbinding. Via de optie 'Naar
onderstation' is het mogelijk om te communiceren met een andere regelcomputer.

Het submenu Naar onderstation is te bereiken vanuit het hoofdmenu, door het intypen van een
'N'. Bij aanroep verschijnt een soortgelijke afbeelding zoals hieronder is weergegeven.

Figuur 21 Het menu naar onderstations

Door het intypen van het juiste paswoord kan het onderstation uitgelezen worden. Zie voor uitleg
van het intypen van het paswoord hoofdstuk 1 van deze documentatie.

Na het inloggen verschijnt het hoofdscherm van de betreffende installatie op het scherm met
bovenaan de naam van de installatie. Om terug te komen in het eerste gebouwbeheersysteem
moet het huidige scherm afgesloten worden door het intypen van de '0' van Stoppen met dit
programma.

Is de installatie uitgevoerd met meer dan twee OCS1000 gebouwbeheersystemen, dan kan er na
het invoeren van een 'N =Naar onderstation' door middel van de spatiebalk een keuze gemaakt
worden met welk onderstation verbinding gemaakt moet worden.
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14 TELEFOONNUMMERS

Het submenu telefoonnummers is alleen aanwezig als het systeem is voorzien van een modem.

Het submenu Telefoonnummers is te bereiken vanuit het hoofdmenu, door het intypen van een
'O'. Bij aanroep verschijnt het menu op het scherm. In dit menu zijn alle telefoonnummers die het
systeem kent opgenomen met de bijbehorende instellingen.

Hieronder is een voorbeeld van het submenu Telefoonnummers weergegeven:

Figuur 22 Het overzicht van telefoonnummers

Verklaring kolommen:

- Type Soort aansluiting Dit kan een modem of semascript zijn
- Telefoonnr Getal Het nummer van een modem of semascriptcentrale

0, geeft aan dat er een buitenlijn gekozen moet worden
- Sema nr. Getal Semascriptnummer
- P Parity Non=geen, Even=even, Odd= oneven
- B Data Bits 7 data bits of 8 data bits
- S Stop bits 1 stop bit of 2 stop bits
- Baud Datasnelheid 2400 baud, 9600 baud, 19k2 baud

- Schakelklok Modemprogramma is gekoppeld aan een schakelklok uit het hoofdmenu
- Opbellen dag Wat moet de computer met een storing doen overdag
- Opbellen nacht Wat moet de computer met een storing doen ‘s nachts
- Melding Het bericht wat de ontvanger krijgt bij verbindingsopbouw
- Opnemen na Als iemand de installatie benaderd, wanneer moet de computer opnemen
- Opbellen na Als de computer een storing heeft, hoe snel moet hij deze doormelden
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15 STOPPEN MET DIT PROGRAMMA

Voordat de bediening van het OCS 1000 systeem wordt afgesloten, moet de gebruiker te
kennen geven dat zijn instelling kan worden afgesloten. Dit is mogelijk vanuit het hoofdmenu.
Door het intypen van een '0' weet de computer dat u stopt met invoer.

Deze handeling zorgt ervoor dat een volgende gebruiker opnieuw het paswoord moet invoeren.
Zo wordt voorkomen dat 'onbekwame' personen instellingen kunnen doen zonder dat zij
daarvoor bevoegdheid hebben.
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16 SUBMENU

Het submenu is te bereiken vanuit het hoofdmenu. Door het intypen van een 'Pijl naar rechts'zal
het onderstaande submenu verschijnen.

Figuur 23 Het submenu

Elk letter in het submenu wordt gevolgd door een omschrijving. Door het indrukken van de letter
voor de omschrijving wordt de keus geselecteerd.

Het hoofdmenu is weer te bereiken vanuit het submenu, door het intypen van een 'Pijltje naar
links’.

In de volgende hoofdstukken zullen de verschillende functies in het submenu worden toegelicht.
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17 DIGITALE INPUTS

Het submenu digitale inputs is te bereiken vanuit het submenu, door het intypen van een 'A'. Bij
aanroep verschijnt het menu op het scherm. In dit menu zijn alle digitale inputs die het systeem
kent, opgenomen met de bijbehorende instellingen en statussen.

Hieronder is een voorbeeld van het submenu digitale inputs weergegeven:

Figuur 24 Het menu digitale inputs

Op dit scherm zijn de eerste zestien digitale inputs weergegeven. De volgende of vorige zestien
inputs zijn zichtbaar te maken door het bladeren met behulp van de pijltjestoetsen 'links' en
'rechts'.

Verklaring kolommen:
- Nr Digitale input nummer Nummer wat gebruikt wordt in de software. Dit nummer is

gelijk aan het nummer van de digitale input in de hardware
- Naam Omschrijving input Waar dient de input voor
- Type Soort input DN en DI = Direct en direct geïnverteerd

VN en VI = Vertraagd en vertraagd geïnverteerd
PN en PI = Puls en puls geïnverteerd
TN en TI = Toggle en toggle geïnverteerd

- FI Filter Hoe vaak moet de computer de input gezien hebben voor-
dat de waarde definitief is

- SU Storingsurgentie Hiermee kan worden aangegeven hoe belangrijk de storing
is voor de installatie

- Keuze Keuzeschakelaar Mogelijkheden Automatisch, Uit en Hand
- Status Huidige waarde In, uit of storing
- I>O s. In-Uit vertraging Tijd in seconden, in te voeren bij vertraagde inputs
- O>I s. Uit-In vertraging Tijd in seconden, in te voeren bij vertraagde inputs
- T Toegangscode Wie mag instellingen aan deze input doen
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Softwarematige keuzeschakelaar

Het is mogelijk om door middel van een softwarematige keuzeschakelaar, de input een vaste
waarde te geven en daarmee dus de werking vanuit het veld uit te schakelen.
Dit is mogelijk vanuit het overzicht van de inputs, zoals hierboven aangegeven. Door de 'I' van
instellen, het invoeren van het inputnummer en 'Enter', ontstaat het volgende overzicht:

Figuur 25 De softwarematige interventieschakelaar

De cursor knippert op de Keuze 'Aut.' en met een willekeurige toets kan de waarde van de
Keuze veranderd worden. In dit geval van een directe input tussen Aut., Uit en Hand. Bevestigen
is mogelijk met de 'ENTER'-toets.

Met de 'S van Storingsurgentie' kan snel de storingsurgentie van de op dat moment op het
scherm aanwezige inputs gewijzigd worden.

Met de 'T van Toegangscontrole' kan snel de toegangscontrole van de op dat moment op het
scherm aanwezige inputs gewijzigd worden.

Terugspringen naar het hoofdmenu is mogelijk met de toets 'ESC'.
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18 DIVERSE DIGITALE OUTPUTS

Het submenu diverse digitale outputs is te bereiken vanuit het submenu, door het intypen van
een 'B'. Bij aanroep verschijnt het menu op het scherm. In dit menu zijn alle digitale outputs, met
de bijbehorende instellingen en statussen, opgenomen die niet gebruikt worden voor de motoren.

Hieronder is een voorbeeld van het submenu diverse digitale outputs weergegeven:

Figuur 26 Het menu digitale outputs

Op dit scherm zijn de eerste zestien digitale outputs weergegeven. De volgende of vorige zestien
outputs zijn zichtbaar te maken door het bladeren met behulp van de pijltjestoetsen 'links' en
'rechts'.

Verklaring kolommen:

- Nr Output nummer Nummer wat gebruikt wordt in de software
- Naam Omschrijving output Waar dient de output voor
- Type Soort output In/Uit = Output met de standen In en Uit

Open/Dicht = Output met de standen Open en Dicht
Reset puls = Output die vanuit het storingsoverzicht ge-

pulst kan worden. Toepassing voor bijvoor-
beeld een vorstbeveiliging

Puls = Output met een in te stellen pulsduur
- Keuze Keuzeschakelaar Mogelijkheden Automatisch, Uit, Hand, Open en Dicht
- Status Huidige waarde In, uit, Open, Dicht of storing
- Relais Hardwareoutput Het nummer van de hardwarematige output
- Pulstijd bij type Puls Instelbare waarde x 40 milliseconden
- TC Toegangscode Wie mag instellingen aan deze output doen
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Softwarematige keuzeschakelaar

Het is mogelijk om door middel van een softwarematige keuzeschakelaar, de output een vaste
waarde te geven en daarmee dus de werking naar het veld te beïnvloeden.
Dit is mogelijk vanuit het overzicht van de outputs, zoals hierboven aangegeven. Door de 'I' van
instellen, het invoeren van het inputnummer en 'Enter' ontstaat het volgende overzicht:

Figuur 27 De softwarematige interventieschakelaar

De cursor knippert op de Keuze 'Aut.' en met een willekeurige toets kan de waarde van de
Keuze veranderd worden. In dit geval tussen Aut., Uit en Hand. Bevestigen is mogelijk met de
'ENTER'-toets.

Met de 'T van Toegangscontrole' kan snel de toegangscontrole van de op dat moment op het
scherm aanwezige inputs gewijzigd worden.

Terugspringen naar het hoofdmenu is mogelijk met de toets 'ESC'.
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19 TIJDRELAIS

Het submenu tijdrelais is te bereiken vanuit het submenu, door het intypen van een 'C'. Bij
aanroep verschijnt het menu op het scherm. In dit menu zijn alle tijdrelais die het systeem kent
opgenomen met de bijbehorende instellingen en statussen.

Hieronder is een voorbeeld van het submenu tijdrelais weergegeven:

Figuur 28 Het menu tijdrelais

Op dit scherm zijn de eerste zestien tijdrelais weergegeven. De volgende of vorige zestien
tijdrelais zijn zichtbaar te maken door het bladeren met behulp van de pijltjestoetsen 'links' en
'rechts'. In dit voorbeeld is sprake van 3 tijdrelais.

Verklaring kolommen:
- Nr Tijdrelais nummer Nummer wat gebruikt wordt in de software.
- Naam Omschrijving Waar dient het tijdrelais voor
- Instel Looptijd relais De instelling van de looptijd van het tijdrelais
- Actueel Momentele waarde De actuele waarde van het tijdrelais
- Dir Schakelcontact Actuele waarde directe schakelcontact t.w. In of uit
- -->In Schakelcontact Actuele waarde vertraagd inkomende contact t.w. In of uit
- -->Uit Schakelcontact Actuele waarde vertraagd afvallende contact t.w. In of uit
- Keuze Keuzeschakelaar Mogelijkheden Automatisch, Halt, Start, Reset, Einde of

Uit
- T Toegangscode Wie mag instellingen aan dit tijdrelais doen
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Softwarematige keuzeschakelaar en looptijd tijdrelais

Het is mogelijk om door middel van een softwarematige keuzeschakelaar, het tijdrelais een vaste
waarde te geven en daarmee dus de werking naar het veld te beïnvloeden.
Dit is mogelijk vanuit het overzicht van de tijdrelais, zoals hierboven aangegeven. Door de 'I' van
instellen, het nummer van het tijdrelais en 'Enter' ontstaat het volgende overzicht:

Figuur 29 De softwarematige interventieschakelaar

De cursor knippert op de eerste twee decimalen van de instelling van het tijdrelais. Met behulp
van de cijfertoetsen kan nu een nieuwe looptijd worden ingegeven. Bevestigen van de keuze kan
door middel van de 'ENTER'-toets.

De cursor knippert nu op keuze 'Aut.' en met een willekeurige toets kan de waarde van de Keuze
veranderd worden. In dit geval tussen Aut., Halt, Start, Reset, Einde en Uit. Bevestigen van de
keuze kan door middel van de 'ENTER'-toets.

Verduidelijking standen keuzeschakelaar:
Aut - De computer zal de standen van het tijdrelais bepalen
Halt - Het tijdrelais zal stoppen met lopen
Start - Het tijdrelais gaat lopen ongeacht het programma en de softwarematige

keuzeschakelaar gaat terug naar de stand automatisch
Reset - Het tijdrelais hersteld zich en de softwarematige keuzeschakelaar gaat

terug naar de stand automatisch
Einde - De looptijd van het tijdrelais is afgelopen en de softwarematige keuze-

schakelaar gaat terug naar de stand automatisch
Uit - Het tijdrelais is niet in bedrijf

Met de 'T van Toegangscontrole' kan snel de toegangscontrole van de op dat moment op het
scherm aanwezige inputs gewijzigd worden.

Terugspringen naar het hoofdmenu is mogelijk met de toets 'ESC'.
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20 HULPRELAIS

Het submenu Hulprelais is te bereiken vanuit het submenu, door het intypen van een 'D'. Bij
aanroep verschijnt het menu op het scherm. In dit menu zijn alle hulprelais die het systeem kent
opgenomen met de bijbehorende instellingen en statussen.

Hieronder is een voorbeeld van het submenu hulprelais weergegeven:

Figuur 30 Het menu hulprelais

Op dit scherm zijn de eerste zestien hulprelais weergegeven. De volgende of vorige zestien
hulprelais zijn zichtbaar te maken door het bladeren met behulp van de pijltjestoetsen 'links' en
'rechts'. In dit voorbeeld is sprake van 3 hulprelais, waardoor de uitleg van de pijltjestoetsen niet
zichtbaar is in de regel waar de 'I' van Instellen, de 'S' van Storingsurgentie en de 'T' van
Toegangscontrole zichtbaar zijn.

Verklaring kolommen:
- Nr Hulprelais nummer Nummer wat gebruikt wordt in de software.
- Naam Omschrijving  Waar dient het hulprelais voor
- Keuze Keuzeschakelaar Mogelijkheden Automatisch, uit of Hand
- Status Huidige waarde  In of Uit
- SU Storingsurgentie Hiermee kan worden aangegeven hoe belangrijk de storing

is voor de installatie
- TC Toegangscode Wie mag instellingen aan dit hulprelais doen
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Softwarematige keuzeschakelaar

Het is mogelijk om door middel van een softwarematige keuzeschakelaar, het hulprelais een
vaste waarde te geven en daarmee dus de werking naar het veld te beïnvloeden.
Dit is mogelijk vanuit het overzicht van de hulprelais, zoals hierboven aangegeven. Door de 'I'
van instellen, het nummer van het hulprelais en 'Enter' ontstaat het volgende overzicht:

Figuur 31 De softwarematige interventieschakelaar

De cursor knippert op de Keuze 'Aut.' en met een willekeurige toets kan de waarde van de
Keuze veranderd worden. In dit geval tussen Aut., Uit en Hand. Bevestigen is mogelijk met de
'ENTER'-toets.

Met de 'S van Storingsurgentie' kan snel de storingsurgentie van de op dat moment op het
scherm aanwezige inputs gewijzigd worden.

Met de 'T van Toegangscontrole' kan snel de toegangscontrole van de op dat moment op het
scherm aanwezige inputs gewijzigd worden.

Terugspringen naar het hoofdmenu is mogelijk met de toets 'ESC'.
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21 MOTOREN

Het submenu Motoren is te bereiken vanuit het submenu, door het intypen van een 'E'. Bij
aanroep verschijnt het menu op het scherm. In dit menu zijn alle motoren die het systeem kent
opgenomen met de bijbehorende instellingen en statussen.

Hieronder is een voorbeeld van het submenu motoren weergegeven:

Figuur 32 Het menu motoren

Op dit scherm zijn de zestien motoren weergegeven. De volgende of vorige zestien motoren zijn
zichtbaar te maken door het bladeren met behulp van de pijltjestoetsen 'links' en 'rechts'. In dit
voorbeeld is sprake van 8 motoren, waardoor de uitleg van de pijltjestoetsen niet zichtbaar is in
de regel waar de 'I' van Instellen, de 'S' van Storingsurgentie en de 'T' van Toegangscontrole
zichtbaar zijn.

Verklaring kolommen:

- Nr Motor nummer Nummer wat gebruikt wordt in de software.
- Naam Omschrijving motor  Waar dient de motor voor
- Type Soort motor  Normaal = Een input en een output

 Dahlander = Twee input en twee output
 Omkeer rl = Twee richtingen
 Omkeer va = Twee richtingen
 5 standen = Vijf input en 5 output

- Keuze Keuzeschakelaar Mogelijkheden Automatisch, Uit en Hand
- Commando Aansturing  Aansturing vanuit de software
- Status Huidige waarde  In, uit, laag, hoog of storing
- SU Storingsurgentie Hiermee kan worden aangegeven hoe belangrijk de storing

is voor de installatie
- T Toegangscode Wie mag instellingen aan deze motor doen
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Diagnose motor

Door de 'D' van diagnose het nummer van de motor en 'Enter' ontstaat het volgende overzicht:

Figuur 33 De diagnosefunctie

Relais nr.: Het nummer van de output van de motor met de benaming van deze output.
Deze benaming moet overeenstemmen met de omschrijving van de motor.

Input nr.: Het nummer van de input van de motor met de benaming van deze input. Deze
benaming moet overeenstemmen met de omschrijving van de motor.

Opstart tijd: Deze tijd is een vertraging die voorkomt dat alle motoren tegelijkertijd zouden
starten als alle pompen b.v. op dezelfde kloktijd in zouden moeten komen.

Storingstijd: De computer stuurt de motor aan en moet na 10 sec. de input in zien komen. Is
dit niet het geval, dan zal de software een storing genereren.

Een diagnose van de vorige motor kan bekeken worden door middel van de pijl 'links'.
Een diagnose van de volgende motor kan bekeken worden door middel van de pijl 'rechts'.

Softwarematige keuzeschakelaar
Het is mogelijk om door middel van een softwarematige keuzeschakelaar, de motor een vaste
waarde te geven en daarmee dus de werking naar het veld te beïnvloeden.
Dit is mogelijk vanuit het overzicht van de motoren. Door de 'I' van instellen, het nummer van de
motor en 'Enter' ontstaat bovenstaand overzicht, maar nu knippert de cursor op de Keuze 'Aut.'
en met een willekeurige toets kan de waarde van de Keuze veranderd worden. In dit geval
tussen Aut., Uit en Hand. Bevestigen is mogelijk met de 'ENTER'-toets.

Met de 'S van Storingsurgentie' kan snel de storingsurgentie van de op dat moment op het
scherm aanwezige inputs gewijzigd worden.
Met de 'T van Toegangscontrole' kan snel de toegangscontrole van de op dat moment op het
scherm aanwezige inputs gewijzigd worden. Terugspringen naar het hoofdmenu is mogelijk met
de toets 'ESC'.
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22 AAN-UIT REGELAARS

Het submenu aan/uit Regelaars is te bereiken vanuit het submenu, door het intypen van een 'F'.
Bij aanroep verschijnt het menu op het scherm. In dit menu zijn alle aan/uit regelaars die het
systeem kent opgenomen met de bijbehorende instellingen en statussen.

Hieronder is een voorbeeld van het submenu aan/uit regelaars weergegeven:

Figuur 34 Het menu aan-uit regelaars

Op dit scherm twaalf aan/uit regelaars weergegeven.

Verklaring kolommen:

- Nr Regelaar nummer Nummer wat gebruikt wordt in de software.
- Naam Omschrijving regelaar  Waar dient de regelaar voor
- NI Type  N = Normaal: Normaal 'uit' en bij aanspraak 'in'

 I = Inverterend: Normaal 'in'  en bij aanspraak 'uit'
- Keuze Keuzeschakelaar Mogelijkheden Automatisch, Uit en Hand
- Setpoint Ingestelde waarde De waarde waarbij de schakeling moet optreden. Deze

schakeling is tevens afhankelijk van de differentie
- Meetpunt Gemeten waarde  De actuele waarde vanuit het proces
- Diff. Schakeldifferentie Waarde om de instabiliteit te voorkomen. Zie

onderstaande situatieschets
- Status Huidige stand Actuele waarde van de aan/uit regelaar
- T Toegangscode Wie mag instellingen aan deze regelaar doen
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Verband setpoint-meetpunt en Differentie

Hieronder is schematisch aangegeven wat het verband is tussen setpoint, meetpunt en differen-
tie.

De aan/uit regelaar wordt actief als de instelling plus de differentie gelijk is aan de meetwaarde.
De aan/uit regelaar wordt non-actief als de instelling min de differentie gelijk is aan de
meetwaarde.

Diagnose aan/uit regelaar

Met behulp van een diagnose kan extra informatie over de aan/uit regelaar bekeken worden.
Door vanuit het aan/uit regelaarmenu de 'D' van diagnose, het nummer van de aan/uit regelaar
en 'Enter' in te typen ontstaat het volgende overzicht:

Figuur 35 Overzicht aan/uit regelaars
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Softwarematige keuzeschakelaar

Het is mogelijk om door middel van een softwarematige keuzeschakelaar, de aan/uit regelaar een
vaste waarde te geven en daarmee dus de werking naar het veld te beïnvloeden. Dit is mogelijk
vanuit het overzicht van de aan/uit regelaars. Door de 'I' van instellen, het nummer van de
aan/uit regelaar en 'Enter' ontstaat bovenstaande overzicht. De cursor knippert op de Keuze
'Aut.' en met een willekeurige toets kan de waarde van de Keuze veranderd worden. In dit geval
tussen Aut., Uit en Hand. Bevestigen is mogelijk met de 'ENTER'-toets. Als het paswoord
voldoende hoog is, kan tevens de differentie veranderd worden. Bevestigen is mogelijk met de
'Enter'-toets
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23 GEWENSTE WAARDEN

Het submenu gewenste waarden is te bereiken vanuit het submenu, door het intypen van een
'G'. Bij aanroep verschijnt het menu op het scherm. In dit menu zijn alle gewenste waarden die
het systeem kent opgenomen met de bijbehorende instellingen en statussen.

Hieronder is een voorbeeld van het submenu gewenste waarden weergegeven:

Figuur 36 Het menu gewenste waarden

Op dit scherm zijn de eerste zestien gewenste waarden weergegeven. De volgende of vorige
zestien gewenste waarden zijn zichtbaar te maken door het bladeren met behulp van de
pijltjestoetsen 'links' en 'rechts'.

Verklaring kolommen:
- Nr Nummer waarde Nummer wat gebruikt wordt in de software.
- Naam Omschrijving Waar dient de gewenste waarde voor
- Type Soort waarde

Instelbaar Voor invoer van een instelbare waarde
Compensatie Voor invoer van een gewenste stooklijn
Versterkend Voor een gemeten waarde die versterkt kan worden door

een temperatuurmeting
Master-slave Voor een gewenste waarde die afhankelijk is van de

klepstand van de PI-regelaar. Bijv. inblaasluchtregeling
met ruimtecompensatie

Berekend Als gekozen moet worden uit 2 instelbare gewenste
waarden
- Keuze Keuzeschakelaar Mogelijkheden Automatisch, Uit en Hand
- Instelling Huidige instelling Instelling met de hand of vanuit de software
- Min. Minimale waarde Opgegeven minimale gewenste waarde
- Max. Maximale waarde Opgegeven maximale gewenste waarde
- TC Toegangscode Wie mag instellingen aan deze waarde doen
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Softwarematige keuzeschakelaar en gewenste waarde

Het is mogelijk om door middel van een softwarematige keuzeschakelaar, de gewenste waarde
een vaste waarde te geven en daarmee dus de werking naar het veld te beïnvloeden.
Dit is mogelijk vanuit het overzicht van de gewenste waarde, zoals hierboven aangegeven. Door
de 'I' van instellen, het invoeren van het nummer en 'Enter' ontstaat het volgende overzicht:

Mogelijkheid 1 zonder softwarematige keuzeschakelaar

Figuur 37 Zonder de softwarematige interventieschakelaar

De cursor knippert op de Instelling '21,0' en met de pijltjestoetsen 'omhoog' en 'omlaag' kan de
waarde van de instelling verhoog af verlaagd worden. Deze instelling is wel gebonden aan het
minimum en maximum zoals in de volgende kolommen weergegeven. In dit geval tussen de 16
en 21 graden. Bevestigen is mogelijk met de 'ENTER'-toets.

Tevens is het nu mogelijk om de onderwaarde en de bovenwaarde in te vullen van de instelling.
bevestigen kan weer met de 'Enter'-toets.
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Mogelijkheid 2 met softwarematige keuzeschakelaar

Figuur 38 Met de softwarematige interventieschakelaar

De cursor knippert op de Keuze 'Aut.' en met een willekeurige toets kan de waarde van de Keuze
veranderd worden. In dit geval tussen Aut., Uit en Hand. Bevestigen is mogelijk met de 'ENTER'-toets.

Tevens is het nu mogelijk om de onderwaarde en de bovenwaarde in te vullen van de instelling.
bevestigen kan weer met de 'Enter'-toets.

Met de 'T' van Toegangscontrole kan snel de toegangscontrole van de op dat moment op het
scherm aanwezige inputs gewijzigd worden.

Met de 'D' van Diagnose kunnen meer gegevens zichtbaar gemaakt worden van de gewenste
waarde. Zo geeft diagnose de volgende extra informatie

Type extra informatie

Compensatie Welke opnemer, meetwaarde, beïnvloeding op gewenste waarde

Master/slave Welke PI regelaar, uitsuring regelaar, beïnvloeding op gewenste waarde

Versterkend Welke opnemer, meetwaarde, welk basis setpoint, versterkingsfactor

Terugspringen naar het hoofdmenu is mogelijk met de toets 'ESC'.
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24 PI REGELAARS

Het submenu PI regelaars is te bereiken vanuit het submenu, door het intypen van een 'I'. Bij
aanroep verschijnt het menu op het scherm. In dit menu zijn alle PI regelaars die het systeem
kent opgenomen met de bijbehorende instellingen en statussen.

Hieronder is een voorbeeld van het submenu PI regelaars weergegeven:

Figuur 39 Het menu PI regelaars

Op dit scherm zijn vier PI-regelaars weergegeven.

Verklaring kolommen:

- Nr Regelaar nummer Nummer wat gebruikt wordt in de software
- Naam Omschrijving regelaar  Waar dient de regelaar voor
- NI Type  N = Normaal en I = Inverterend

Hiermee kan het regelgedrag van de regelaar tegengesteld
worden gemaakt. Bijvoorbeeld voor het koelen van een
ruimte

- Setpoint Gevraagde waarde De waarde waar de regeling naar toe moet
- Meetwaarde Gemeten waarde  De actuele waarde vanuit het proces
- Output Uitsturing Huidige uitsturing regelaar
- TC Toegangscode Wie mag instellingen aan deze regelaar doen



Pagina 44 van 57 - 7 augustus 2002

Oudotronic B.V. Torenlaan 10b tel.: 0252 221884 E-mail info@oudotronic.nl Postgiro 71193
2215 RW Voorhout fax: 0252 220732 Kvk te Leiden 28067843 Rabobank 326329943.nl

Diagnose PI-regelaar

Met behulp van een diagnose kan extra informatie over de PI-regelaar bekeken worden. Door de
'D' van diagnose, het intypen van het nummer van de regelaar en 'Enter' ontstaat het volgende
overzicht:

Figuur 40 Diagnose PI regelaar

Een diagnose van de vorige PI-regelaar kan bekeken worden door middel van de pijl 'links'.
Een diagnose van de volgende PI-regelaar kan bekeken worden door middel van de pijl 'rechts'.

Elke andere toets is terug naar het PI-regelaar menu.

Instellen PI-regelaar

Van een PI-regelaar kunnen de Pband en de Integratietijd ingesteld worden. Dit is mogelijk vanuit
het menu PI-regelaars door het intypen van een 'I' met daaropvolgend het nummer van de PI-
regelaar die ingesteld moet worden en 'Enter'. Op het scherm ontstaat bovenstaande afbeelding.

De cursor knippert op de P-band van 10, 0 Graden en met de pijltjestoetsen kan de P-band een
andere waarde gegeven worden. De waardeverandering is ook mogelijk door het rechtstreeks
intypen van de waarde. Bevestigen is mogelijk net de Enter-toets. Zo is ook de integratietijd te
wijzigen.

De P-band maakt de versterking van de regelaar groter of kleiner
De Itijd maakt de regelaar sneller of juist langzamer
met de 'T van Toegangscontrole' kan snel de toegangscontrole van de op dat moment op het
scherm aanwezige inputs gewijzigd worden. Terugspringen naar het hoofdmenu is mogelijk met
de escape toets.
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25 CORRIGERENDE ORGANEN

Het submenu Corrigerende organen is te bereiken vanuit het submenu, door het intypen van een
'K'. Bij aanroep verschijnt het menu op het scherm. In dit menu zijn alle Corrigerende organen die
het systeem kent opgenomen met de bijbehorende instellingen en statussen.

Hieronder is een voorbeeld van het submenu Corrigerende organen weergegeven:

Figuur 41 Het menu corrigerende organen

Op dit scherm vier corrigerende organen weergegeven.

Verklaring kolommen:

- Nr Nummer orgaan Nummer wat gebruikt wordt in de software.
- Naam Omschrijving Waar dient het corrigerende orgaan voor
- Type Soort waarde 3PN Driepunts normaal

3PT Driepunts met potentiometer
010N 0 - 10 V normaal
010T 0 - 10 V met potentiometer
PWM Puls With Modulation
PsN Programmeerbare stappenschakelaar

- Keuze Keuzeschakelaar Mogelijkheden Automatisch, Uit en Hand
- Looptijd van het orgaan Looptijd in seconden
- Sturing Uitsturing regelaar Uitsturing in procenten
- Klepstand Actuele klepstand Klepstand op het huidige moment in procenten
- TC Toegangscode Wie mag instellingen aan dit orgaan doen
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Diagnose corrigerende orgaan

Met behulp van een diagnose kan extra informatie over het corrigerende orgaan bekeken worden.
Door de 'D' van diagnose, het intypen van het nummer van het orgaan en 'Enter', ontstaat het
volgende overzicht:

Figuur 42 Diagnose corrigerende organen

Een diagnose van de vorige PI-regelaar kan bekeken worden door middel van de pijl 'links'.
Een diagnose van de volgende PI-regelaar kan bekeken worden door middel van de pijl 'rechts'.

Elke andere toets is terug naar het PI-regelaar menu.

Softwarematige keuzeschakelaar

Het is mogelijk om door middel van een softwarematige keuzeschakelaar, het corrigerende
orgaan een vaste waarde te geven en daarmee dus de werking naar het veld te beïnvloeden.
Dit is mogelijk vanuit het overzicht van de corrigerende organen. Door de 'I' van instellen, het
nummer van de motor en 'Enter', ontstaat bovenstaande afbeelding op het scherm.

De cursor knippert op de Keuze 'Aut.' en met een willekeurige toets kan de waarde van de
Keuze veranderd worden. In dit geval tussen Aut., Uit en Hand. Bevestigen is mogelijk met de
'ENTER'-toets.

Met de 'T van Toegangscontrole' kan snel de toegangscontrole van de op dat moment op het
scherm aanwezige inputs gewijzigd worden.

Terugspringen naar het hoofdmenu is mogelijk met de toets 'ESC'.
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26 OVERZICHT STATUSSEN

Het submenu Overzicht statussen is te bereiken vanuit het submenu, door het intypen van een
'L'. Bij aanroep verschijnt het menu op het scherm. In dit menu zijn alle status meldingen die het
systeem kent opgenomen.

Hieronder is een voorbeeld van het submenu Overzicht status meldingen weergegeven:

Figuur 43 Het menu overzicht statussen

Op dit scherm zijn de eerste zestien statussen weergegeven. De volgende of vorige acht
statussen zijn zichtbaar te maken door het bladeren met behulp van de pijltjestoetsen 'links' en
'rechts'.

Verklaring kolommen:

- Nr Nummer status Nummer wat gebruikt wordt in de software.
- Naam Omschrijving Waar dient de status voor
- Type Soort status Datum 24-08-96

Tijd  09:53
Waarde
Tekst in orde

- Status Huidige waarde Actuele waarde van kolom 'type'



Pagina 48 van 57 - 7 augustus 2002

Oudotronic B.V. Torenlaan 10b tel.: 0252 221884 E-mail info@oudotronic.nl Postgiro 71193
2215 RW Voorhout fax: 0252 220732 Kvk te Leiden 28067843 Rabobank 326329943.nl

27 OPTIMALISERINGEN

Het submenu Optimaliseringen is te bereiken vanuit het submenu, door het intypen van een 'Q'.
Bij aanroep verschijnt het menu op het scherm. In dit menu zijn alle optimaliseringen die het
systeem kent opgenomen met de bijbehorende statussen.

Hieronder is een voorbeeld van het submenu Optimaliseringen weergegeven:

Figuur 44 Het menu optimaliseringen

Op dit scherm drie optimaliseringen weergegeven.

Verklaring kolommen:

- Nr Nummer orgaan Nummer dat gebruikt wordt in de software.
- Naam Omschrijving Waar dient de optimalisering voor
- Max. tijd Max. optimalisatietijd De maximale tijd die de optimalisering eerder in mag scha-

kelen voor bedrijf van de groep. Deze waarde kan variabel
of gefixeerd zijn
var. variabel Afhankelijk van ervaringen
fix. gefixeerd Vastgestelde waarde

- Status Huidge waarde Nacht De groep niet in bedrijf
Opt.in De optimalisering is aan het aanwarmen
Dag De groep is normaal in bedrijf
Opt.uit De groep gaat optimaal uit bedrijf

- Start Starttijd optimaliseringVoor beoordeling achteraf
- Eind Eindtijd optimalisering Voor beoordeling achteraf
- St. BT Buitentemp. bij start Voor beoordeling achteraf
- St. RT Ruimtetemp. bij start Voor beoordeling achteraf
- T Toegangscode Wie mag instellingen aan dit orgaan doen
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Diagnose optimaliseringen

Met behulp van een diagnose kan extra informatie over de optimalisering bekeken worden. Door
de 'D' van diagnose, het intypen van het nummer van de optimalisering en 'Enter', ontstaat het
volgende overzicht:

Figuur 45 Diagnose optimaliseren

Uit dit overzicht zijn de volgende gegevens af te leiden:

• Huidige waarde van schakelklok, buiten-, minimale buiten-, ruimte-, normale ruimte-, en
minimale ruimtetemperatuur

• Gegevens voor het optimaal uitschakelen van de groep.
Bij een buitenregeling zal in deze periode overgegaan worden naar een lagere
stooklijn en bij een luchtbehankelingsinstallatie kan overgegaan worden op een
lagere ruimtetemperatuur.

• Gegevens over het optimaal inschakelen van de groep
Buitentemp. lager dan  Boven deze temperatuur geen optimalisering
Ruimtetemp. lager dan  Boven deze temperatuur geen optimalisering
Invloed buitentemp. Invloed van de buitentemperatuur op het optimaal

inschakelen van de installatie
Invloed ruimtetemp. Invloed van de ruimtetemperatuur op het optimaal

inschakelen van de installatie. Samen met 'Invloed
buitentemp.' altijd 100%

Invloed buiten bedrijf tijd De invloed van de tijd dat de installatie
buiten bedrijf is geweest

Aanwarmtijd temp. conditie  Gevolg van invloed buiten- en ruimtetemperatuur
Aanwarmtijd tijd conditie  Gevolg van invloed buiten bedrijf tijd
Systeem- en conditie faktor Voor de optimalisering benodigde gegevens. Deze

zijn afhankelijk van bovengenoemde parameters
Indien geen of geen goede ruimtetemperatuurmeting mogelijk is, kan overgegaan worden op
aanwarmen op basis van de buitentemperatuur. De invloed van de ruimtetemperatuur is in dat
geval 0%.
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28 RELAIS

Het submenu Relais is te bereiken vanuit het submenu, door het intypen van een 'R'. Bij aanroep
verschijnt het menu op het scherm. In dit menu zijn alle relais die het systeem kent opgenomen
met de bijbehorende statussen.

Hieronder is een voorbeeld van het submenu Relais weergegeven:

Figuur 46 Het menu relais

Op dit scherm zijn de eerste zestien relais weergegeven. De volgende of vorige relais zijn
zichtbaar te maken door het bladeren met behulp van de pijltjestoetsen 'links' en 'rechts', mits er
meerdere relais aanwezig zijn.

Verklaring kolommen:

- Nr Relais nummer Nummer wat gebruikt wordt in de software.
- Naam Omschrijving relais  Waar dient het relais voor
- Status Huidige waarde De waarde die het relais op dat moment heeft
- Aansturing Moduul en nummer  Welk moduul stuurt het relais aan
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29 RUIMTETEMPERATUUR  REGELAARS

Het submenu Ruimtetemperatuur regelaars is te bereiken vanuit het submenu, door het intypen
van een 'S'. Bij aanroep verschijnt het menu op het scherm. In dit menu zijn alle
ruimtetemperatuur regelaars verwerkt.

Hieronder is een voorbeeld van het submenu Ruimtetemperatuur regelaars weergegeven:

Figuur 47 Het menu ruimteregelaars

In dit submenu worden alleen regelaars weergegeven als deze ook aanwezig zijn.

Ruimteregelaars zijn regelaars met de volgende functies:
- Naregeling van de verwarming en/of koeling per ruimte
- In de ruimte is een aparte regelaar ondergebreacht
- De regelaar communiceert met het OCS1000 systeem via een datakabel
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30 ANALOGE OUTPUTS

Het submenu Analoge outputs is te bereiken vanuit het submenu, door het intypen van een 'T'.
Bij aanroep verschijnt het menu op het scherm. In dit menu zijn alle analoge outputs die het
systeem kent opgenomen met de bijbehorende benamingen en statussen.

Hieronder is een voorbeeld van het submenu Analoge outputs weergegeven:

Figuur 48 Het menu analoge outputs

Op dit scherm zijn de eerste drie analoge outputs weergegeven. De volgende of vorige outputs
zijn zichtbaar te maken door het bladeren met behulp van de pijltjestoetsen 'links' en 'rechts',
mits er meer analoge outputs aanwezig zijn.

Verklaring kolommen:

- Nr Output nummer Nummer wat gebruikt wordt in de software.
- Naam Omschrijving output Waar dient de output voor
- Status Huidige waarde De waarde die de output op dat moment heeft.
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31 WEERSAFHANKELIJKE  REGELAARS

Het submenu Weersafhankelijke regelaars is te bereiken vanuit het submenu, door het intypen
van een 'U'. Bij aanroep verschijnt het menu op het scherm. In dit menu zijn alle
weersafhankelijke regelaars verwerkt.

Hieronder is een voorbeeld van het submenu Weersafhankelijke regelaars weergegeven:

Figuur 49 Het menu weersafhankelijke regelaars

De volgende functies zijn beschikbaar:
- Instellen I
- Diagnose D
- terug naar het hoofdmenu Esc

Een diagnose maakt de verschillende instellingen zichtbaar. Bijvoorbeeld een diagnose van
regelaar 1
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Met behulp van de pijltoetsen omhoog en omlaag kunnen de overige instellingen zichtbaar
worden gemaakt welke op de volgende pagina’s worden afgebeeld.

Pijl omlaag:

Figuur 50 Diagnose regelaar 1

In dit scherm is de ruimtetemperatuur compensatie en de windsnelheidcorrectie verwerkt. In de
instelling van de windsnelheid is niets aangegeven. Dit wil zeggen dat deze niet aanwezig is.

Pijl omlaag:

Figuur 51 Vervolg Diagnose regelaar 1

In dit scherm is in/uitschakeling en de minimale ruimtetemperatuur verwerkt.
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Pijl omlaag:

Figuur 52 Vervolg Diagnose regelaar 1
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32 SOFTWARE EDIT DATA

Het submenu Software edit data is te bereiken vanuit het submenu, door het intypen van een
'V'. Bij aanroep verschijnt het menu op het scherm. In dit menu zijn alle softwaremodules van
het systeem verwerkt.

Hieronder is een voorbeeld van het submenu Software edit data weergegeven:

Figuur 53 Het menu software edit data

Op dit scherm zijn alle files opgenomen waaruit de software is opgebouwd. Is de installatie
opgenomen in een onderhoudscontract dan zal tijdens onderhoud de installatie voorzien worden
van de laatste softwareversie. Instellingen hieraan zijn alleen mogelijk door de leverancier.
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33 HARDWARE INSTELLINGEN

Het submenu Hardware instellingen is te bereiken vanuit het submenu, door het intypen van een
'X'. Bij aanroep verschijnt het menu op het scherm. In dit menu zijn alle instellingen van het
systeem verwerkt.

Hieronder is een voorbeeld van het submenu Hardware instellingen weergegeven:

Figuur 54 Het menu hardware instellingen

Op dit scherm zijn alle instellingen weergegeven die van belang zijn voor het goed functioneren
van de installatie. Instellingen hieraan zijn alleen mogelijk door de leverancier.


