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1. Présentatie van de KERYS
Het MICS Kerys systeem bestaat uit een samenstel van elektronische modules, waarin elke module een duidelijk omschreven
functie vervult.
De modules zijn onderling verbonden volgens een zeer prezieze architectuur en wisselen gegevens uit om de bediening, de
besturing, de regeling en de beveiliging van een of meer aggregaten mogelijk te maken volgens verschillende configuraties.
De configuraties variëren van een "stand-alone" aggregaat, met of zonder bronkeuzeschakelaar, tot onderling gekoppelde
aggregaten waarmee elektrische centrales gevormd kunnen worden, die gekoppeld kunnen worden aan een of meerdere
laagspannings- (LT) en hoogspanningsdistributienetwerken (HTA).
Het MICS Kerys systeem bestaat uit de volgende modules:
• module Interface Mens Machine (IMM),
• basismodule (hart van het systeem),
• regelmodule,
• beveiligingsmodule,
• module met logische ingangen en uitgangen,
• module met analoge ingangen en uitgangen,
• module met ingangen voor de temperatuur.
Voor de werking van een aggregaat zijn, in een zo veel mogelijk gereduceerde architectuur, minimaal de volgende elementen
nodig:
• een module Interface Mens Machine,
• een basismodule,
• een regelmodule.

1.1.

Integratie in de lessenaar

De lessenaar heeft, zoals de naam al aangeeft, een recht deel en een hellend deel waarin zich de IMM-module met touchscreen
bevindt. Aan de voorkant zit een verwijderbare plaat die toegang geeft tot de binnenkant van de lessenaar, het hellende deel heeft
eveneens een scharnierbare deur die toegang geeft tot de binnenkant.
De lessenaar is meestal gemonteerd op het frame van het aggregaat, in de buurt van de wisselstroomgenerator, ongeacht het type
aggregaat (met kap, in container). De lessenaar is in het algemeen bedoeld voor "standaard" handelingen, voor zover de
beschikpare plaats voor integratie van de componenten beperkt is. Toch is er plaats voor ieder onderdeel van de Kerys.

Optie

BASISMODULE

REGELMODULE

Opmerking: de twee lessenaars zijn even groot.

Opmerking: optioneel kunnen er maximaal 3 E/S-modules gemonteerd worden.
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1.2.

Integratie in de kast

De kast is groter dan het bedieningspaneel. In het algemeen wordt de kast uitgevoerd met een of meerdere naast elkaar liggende
cellen, om een compleet apparaat te verkrijgen. Iedere cel bevat de apparatuur voor een enkel aggregaat. Niet zelden is er een
extra cel (nog gemeenschappelijk deel genoemd) In het algemeen, bij meerdere aggregaten, zijn de cellen even groot, maar
afhankelijk van de te realiseren installaties kan het gemeenschappelijke deel uit een of meerdere cellen bestaan. Iedere cel is
voorzien van een afsluitbare deur. Op de voorkant zit een schema dat een algemeen overzicht geeft van de installatie.
De kast bevindt zich meestal in een technische ruimte, ver verwijderd van het aggregaat. In zeldzame gevallen kan de kast op het
frame van het aggregaat geïnstalleerd worden.
Cel IROISE

BASISMODULE

BEVEILIGINGS
MODULE

I/O MODULE

I/O MODULE

I/O MODULE

Opmerking 1: het aantal E/S-modules is niet beperkt tot
3.
is
mogelijk
om
twee
Opmerking 2: het
beveiligingsmodules toe te passen (HTtoepassingen).

I/O MODULE

BASISMODULE

REGELMODULE

Cel IROISE (gemeenschappelijk deel)

BEVEILIGINGS
MODULE

I/O MODULE

I/O MODULE

I/O MODULE

I/O MODULE

REGELMODULE

Cel IROISE (deel aggregaat)

Opmerking 3: Een enkele regelmodule, ongeacht het
aantal netwerken.
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IROISE-kast geassembleerd (deel aggr en gemeenschappelijk deel)
Bij de meeste gangbare toepassingen wordt er een combinatie van cellen gebruikt om een kast samen te stellen (zie de twee
voorbeelden hieronder).
IROISE-kast, bestaande uit twee "Aggr"-cellen en een cel voor het "gemeenschappelijke deel"
VOORZIJDE

VOORZIJDE

VOORZIJDE

Optie

Optie

CEL IROISE AGGREGAAT

BASISMODULE

REGELMODULE
I/O MODULE

Optie

I/O MODULE

BASISMODULE
Optie

CEL IROISE AGGREGAAT

IMM-MODULE

BEVEILIGINGS
MODULE

I/O MODULE

I/O MODULE

I/O MODULE

I/O MODULE

BASISMODULE

REGELMODULE

IMM-MODULE

BEVEILIGINGS
MODULE

I/O MODULE

I/O MODULE

I/O MODULE

I/O MODULE

REGELMODULE

IMM-MODULE

Optie
CEL IROISE ALGEMEEN DEEL

IROISE-kast, bestaande uit vier "Aggr"-cellen en een "hulp"-cel
VOORZIJDE

Optie
CEL IROISE AGGREGAAT 1

Optie
CEL IROISE AGGREGAAT 2

I/O MODULE

I/O MODULE

I/O MODULE

I/O MODULE

I/O MODULE

I/O MODULE

I/O MODULE

I/O MODULE

I/O MODULE

I/O MODULE

I/O MODULE

Optie
CEL IROISE AGGREGAAT 3

BASISMODULE

REGELMODULE

IMM-MODULE

BASISMODULE

REGELMODULE
I/O MODULE

I/O MODULE

I/O MODULE

I/O MODULE

I/O MODULE

I/O MODULE

IMM-MODULE

BASISMODULE

REGELMODULE

IMM-MODULE

BASISMODULE
I/O MODULE

I/O MODULE

I/O MODULE

I/O MODULE

REGELMODULE

IMM-MODULE

VOORZIJDE

I/O MODULE

VOORZIJDE

I/O MODULE

VOORZIJDE

Optie
CEL IROISE AGGREGAAT 4

HULPCEL

Het is mogelijk om een of meerdere "hulp"-cellen te vinden die overeenkomen met de implementatie van apparatuur die hetzelfde is
voor alle aggregaten.
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1.3.

1.4.

Voorwaarden voor het gebruik
9

Bedrijfstemperatuur

- 20 °C Ù + 70 °C

9

Opslagtemperatuur:

- 20 °C Ù + 70 °C

9

Relatieve vochtigheid tijdens bedrijf:

10 % tot 95 % zonder condensatie
volgens IEC 1131-2 en equivalent UL/CSA

9

Relatieve vochtigheid tijdens opslag:

5 % tot 95% zonder condensatie
volgens IEC 1131-2 en equivalent UL/CSA

9

Hoogte:

2000 m tijdens bedrijf (transport 3000 m)

9

Beschermingsgraad:

- Uitwendig: IP54 (voorzijde modules IMM).
- Inwendig: IP20 (BASE, ESTOR, ESANA, ETEMP, achterzijde IMM).

9

Mechanische stevigheid:

Vrije val (met verpakking) 5 wisselende vrije vallen van:
1 m als p< 10 kg
0,5 m van 10 tot 40 kg
0,25 m >40 kg

Voldoening aan wet- en regelgeving

De verschillende onderdelen van het systeem voldoen aan de volgende normen:
9 Voorschriften voor industriële besturingen:
(Functionele specificatie, sterkte, veiligheid, …)
Ö EN 61131-1/2/3 (IEC 1131-2, IEC 664), EN61326,
Ö CSA 22-2,
Ö UL508.
9 Inachtname van de Europese richtlijnen (laagspanning, elektromagnetische compatibiliteit, machine). CE-markering
volgens de veiligheidsverplichtingen van de norm EN 61131-2 - Programmeerbare automaten, Deel 2 - Specificaties
en testen van apparatuur.
Om precies te weten wat EN 61131-2 voorschrijft kunt u de desbetreffende gedeelten van deze publicatie lezen.
9 Elektrische eigenschappen en zelfdovendheid van de isolatiematerialen:
Ö UL 746C,
Ö UL 94.
9 Verontreinigingsgraad: 2
9 Mechanische stevigheid (details) :
Trillingsbestendigheid:
EN 61131-2 1994 (§2.1.3.2),
Frequentiebereik:
10 tot 57 Hz,
Continue trillingen:
0.0375mm amplitude,
Incidentele trillingen:
0.075mm amplitude.
Frequentiebereik:
57Hz tot 150Hz,
Continu:
0.5 g constante versnelling,
Incidenteel:
1 g constante versnelling,
In overeenstemming met norm IEC 68-2-6, test Fc.
Schokbestendigheid
Incidentele schokken:
15g, 11ms, semi-sinus,
In overeenstemming met norm IEC 68-2-27, test Fa.
9 Emissie: In overeenstemming met norm EN55022 klasse A.
9 Variatie van de voedingsspanning: EN61131-2 §6.3.7.3.
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9 Immuniteit:
In overeenstemming met norm IEC 61000-4-2 :
In overeenstemming met norm IEC 61000-4-3 :
In overeenstemming met norm IEC 61000-4-4 :
In overeenstemming met norm IEC 61000-4-5 :
In overeenstemming met norm IEC 61000-4-6 :
In overeenstemming met norm IEC 61000-4-8 :

Elektrostatische ontlading bij 4kV via contact, 8kV via de lucht.
Stralingsveld 10V/m bij 80MHz tot 1GHz met sinusoïdale modulatie
van AM 1kHz.
Snelle overdracht via pulsen van 2kV naar de vermogenskabels, 1kV
naar de signaalkabels.
Schokgolven van 2kV tussen bedrading en massa, 1kV tussen
voedingskabels en 1kV naar de aarde voor de signalen van lange
circuits (leidingen vanuit een gebouw, of langer dan 30 m).
Immuun voor toegevoerde stroom van 3V bij 150 kHz tot 80 MHz
(kan opgevoerd worden tot 10V).
Immuun voor magnetische velden met de frequentie van het netwerk
bij 30 A/m.

2. Beschrijving van de KERYS
2.1.

Identificatie van de hardwarecomponenten

IMM-touchscreen KERYS

IMM-module
P/N : 31613391001
D346000/B1
S/N : 1800
Partijnr: 08/06

artikelreferentie van de module
D346000 : productreferentie van de fabrikant
B1 : indicatie voor de mondiale ontwikkelingsstatus van de
hardware
1800 : serienummer, niet gekoppeld aan een partijnummer
(1800 = de 1800ste module sinds het begin van de productie)
08 : productiejaar (2008)
06 : week van de productie (week 6)
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Basismodule

Basismodule
P/N : 31613390901
D338000/B8

S/N : 3491
Partijnr: 07/45

artikelreferentie van de module
D338000 : productreferentie van de fabrikant
B8 : indicatie voor de mondiale ontwikkelingsstatus van de
hardware
3491 : serienummer, niet gekoppeld aan een partijnummer
(3491 = de 3491ste module sinds het begin van de
productie)
07 : productiejaar (2007)
45 : week van de productie (week 45)

Regelmodule

Regelmodule
31613391501

artikelreferentie van de module
A44Z1 : productreferentie van de fabrikant
A44Z1-G
G:
"primaire"
indicatie
voor
de
mondiale
ontwikkelingsstatus van de hardware
04 : week van de productie (week 4)
08 : productiejaar (2008)
A : "secundaire" indicatie voor de mondiale
ontwikkelingsstatus van de hardware
0408A519
519 : serienummer gekoppeld aan een partijnummer
(*)
(519 = de 519iste module geproduceerd in week 04
van het jaar 2008)
(*) Er kunnen maximaal 999 modules aan een partijnummer gekoppeld
worden
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Beveiligingsmodule

Beveiligingsmodule
31613391601
artikelreferentie van de module
A44Z2 : productreferentie van de fabrikant
A44Z2-E
E:
"primaire"
indicatie
voor
de
mondiale
ontwikkelingsstatus van de hardware
43 : week van de productie (week 43)
07 : année de fabrication (année 2007)
A : "secundaire" indicatie voor de mondiale
ontwikkelingsstatus van de hardware
4307A035
035 : serienummer gekoppeld aan een partijnummer
(*)
iste
(035 = de 35 module geproduceerd in week 04 van
het jaar 2008)
(*) Er kunnen maximaal 999 modules aan een partijnummer gekoppeld
worden.

Digitale input-outputmodule

Digitale input-/outputmodule (ESTOR)
P/N :
artikelreferentie van de module
31613391201
D341000 : productreferentie van de fabrikant
D341000/B1
B1 : indicatie voor de mondiale ontwikkelingsstatus van de
hardware
0250 : serienummer, niet gekoppeld aan een partijnummer
S/N : 0250
(0250 = de 250 ste module sinds het begin van de productie)
06 : productiejaar (2006)
Partijnr: 06/49
49 : week van de productie (week 49)
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Analoge input-/outputmodule

Analoge input-/outputmodule (ESANA)
P/N :
artikelreferentie van de module
31613391301
D343000 : productreferentie van de fabrikant
D343000/B1
B1 : indicatie voor de mondiale ontwikkelingsstatus van de
hardware
0200 : serienummer, niet gekoppeld aan een partijnummer
S/N : 0200
iste
(0200 = de 200 module sinds het begin van de productie)
06 : productiejaar (2006)
Partijnr: 06/49
49 : week van de productie (week 49)

Inputmodule voor de temperatuur

Inputmodule voor de temperatuur (ETEMP))
P/N :
artikelreferentie van de module
31613391401
D344000 : productreferentie van de fabrikant
D344000/B1
B1 : indicatie voor de mondiale ontwikkelingsstatus van de
hardware
0150 : serienummer, niet gekoppeld aan een partijnummer
S/N : 0150
ste
(0150 = de 150 module sinds het begin van de productie)
06 : productiejaar (2006)
Partijnr: 06/49
49 : week van de productie (week 49)

2.2.

Identificatie van de softwarecomponenten

Alleen de volgende onderdelen zijn voorzien van meegeleverde software: basismodule, IMM-module, regelmodule en
beveiligingsmodule.
De "softwareversie" wordt gebruikt om een programma dat in een van de onderdelen is geïmplementeerd te identificeren.

V1.05c1

2007_02_12

V: staat voor Versie van de software
1.05: dit is de revisie, die bestaat uit 3 cijfers
c: aanduiding van een belangrijke revisie
1 : aanduiding van een minder belangrijke revisie, gebruikt voor specifieke
zaken
De datum van de softwareversie is in de Engelse notatie (jaar, maand, dag)

Na een wijziging van de softwareversie tijdens de levensduur van een van de
producten (ontwikkelingen, correcties, ...) wordt de nieuwe softwareversie die
geïmplementeerd is met de hand in een daartoe bestemde ruimte geschreven. De
oude softwareversie wordt dan doorgestreept.
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factory soft version
V1.05c 2007 02 12

Plaats van de versie-etiketten
factory soft version
V1.05c 2007 02 12

IMM

factory soft version
V1.05c 2007 02 12

Basismodule

factory soft version
V1.05c 2007 02 12
factory soft version
V1.05c 2007 02 12

Regelmodule

Beveiligingsmodule
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3. Beschrijving van de Interface Mens Machine (IMM)
3.1.

De Interface Mens Machine
Toetsen voor het
beheer van de
signaleringen

Toetsen voor de besturing
van het aggregaat

Navigatietoetsen

Alfanumeriek toetsenbord
Display met aanraakvlak en
achtergrondverlichting

Led voor de werking van de
I.M.M. (knipperend)

3.1.1 Het display
Het display heeft de volgende kenmerken:
¾ 7" TFT-kleurendisplay, formaat 16: 9, 65536 kleuren,
¾ afmetingen 154 mm x 86 mm,
¾ retro neonverlichting,
¾ resolutie 480 x 234 punten,
¾ aanraakscherm (8 kolommen x 8 regels).
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3.1.2 De toetsen voor de besturing van het aggregaat
1

3

2

4

15

5
14
13

12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

11

10

9

8

7

6

Selectie van handbediende modus. De brandende led geeft aan dat de modus actief is
Selectie van de Stopmodus. De brandende led geeft aan dat de modus actief is
Selectie van de automodus. De brandende led geeft aan dat de modus actief is.
LED test bezig
In automodus: commando van de testsequenties (onbelaste / belaste test) (*)
In handbediende modus: starten en stoppen van de motor
Commando openen aggregaatschakelaar
LED aggregaatschakelaar open
Commando openen netwerkschakelaar
LED netwerkschakelaar open
Commando sluiten netwerkschakelaar
LED netwerkschakelaar gesloten
LED aanwezigheid netspanning
LED aggregaatschakelaar gesloten
Commando sluiten aggregaatschakelaar
LED aanwezigheid spanning aggregaat

(*) Het testverzoek activeert een scherm met de keuze tussen de "belaste test" en de "onbelaste test".

3.1.3 De toetsen voor het beheer van de signaleringen
De toets

dient voor het wissen van storingen.

De toets

stopt het geluidssignaal.

De toets

geeft het commando voor het testen van de lampjes van de voorkant van de IMM.
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3.1.4 De toetsen voor de navigatie
Navigatie door de menu's kan ook worden uitgevoerd vanaf het toetsenbord.
Terug naar bovenliggend niveau of
sluiten van de dialoogvensters

Verplaatsing naar boven

Verplaatsing naar rechts

Verplaatsing naar links

Bevestigt de functie van de
geselecteerde toets

Verplaatsing naar beneden

U kunt een menu ook direct openen door op de numerieke toets te drukken die overeenkomt met het nummer van het menu.

3.1.5 De alfanumerieke toetsen
Hiermee kunnen alfanumerieke tekens ingevoerd worden door achtereenvolgens op de toetsen te drukken. De ingevoerde tekens
verschijnen in de volgorde waarmee ze op de toets zijn aangegeven.

3.2.

Navigatie door de schermen

Er zijn drie types :
¾ welkomstscherm,
¾ navigatieschermen,
¾ schermen voor het gebruik of de configuratie.
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3.2.1 Het welkomstscherm
Dit is het beginscherm van het systeem. Hiermee zijn de belangrijkste functies bereikbaar.

15/10/03

19:10 :00

GS 1

Home

Auto

Faults

-1Operation

Alarms

-6System
-2Fault finding

-5Configuration

-3Archiving & Metering

-4Maintenance

3.2.2 Navigatieschermen
Deze schermen geven toegang tot de verschillende menu's.
Bovenliggend niveau

15/07/09

19:10 :00

GS 1

Naam van het actieve menu

System

Onderliggende niveaus

Auto

Faults

Alarms

-0Welcome
-1Operation
-2Function keys

-7User adjustments

-3Synchro. column

-6Alarms & Faults

-4Central measurements
summary

-5Measurements

Na het selecteren van een toets verschijnt de indeling van het onderliggende niveau, als dat er is, of het bijbehorende
gebruiksscherm.
Een submenu kan ook opgeroepen worden met een druk op de overeenkomende numerieke toets.
Voorbeeld: met een druk op toets 1 van het alfanumerieke toetsenbord kan direct het scherm « Operation » (Besturing) worden
opgeroepen.
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3.2.3 De schermen voor gebruik en configuratie
Deze schermen tonen de informatie en de commando's die betrekking hebben op het actieve menu.
Ze zijn verdeeld in drie zones:
¾ een voor alle schermtypes gemeenschappelijke balk aan de bovenkant.
¾ het centrale gedeelte met daarin de gegevens die specifiek zijn voor het geselecteerde menu.
¾ een balk aan de onderkant.
Bovenbalk

15/07/09

19:10 :00

-1Electrical archive

GS 1

Centraal gedeelte

Event archive

-2Mechanical archive

Auto

Faults

Alarms

-3 –
Event metering

Onderbalk

3.2.3.1.

Bovenbalk

Indicaties
Indicatie van een alarm
op het betreffende aggregaat (knippert oranje)

Systeemdatum
Systeemtijd
Kenmerk van het
aggregaat waarmee de
IMM in dialoog is

Indicatie van een storing op het betreffende
aggregaat (knippert rood)
Indicatie van de bedrijfsmodus van het
betreffende aggregaat
Naam van het actieve scherm

15/10/03

19:10 :00

GS 1

Home
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Auto

Faults

Alarms

Commando's
Toegang tot het scherm "Alarmen &
Storingen"

Toegang tot het scherm "Regionale
Parameters"

Toegang tot het scherm "Regionale
Parameters"

15/10/03

19:10 :00

GS 1

Home

In geval van een centrale-configuratie
met switches kan hiermee een
dialoogvenster opgeroepen worden
waarmee het aggregaat geselecteerd
kan worden waarmee verbinding
gemaakt moet worden.

3.2.3.2.

Toegang tot het scherm "Alarmen &
Storingen"
Toegang tot het scherm
"Besturing"
Of
"TOR Variabelen"

Auto

1ste actie:
2de actie:

Alarms

toegang tot de hoofdpagina
terug naar het menu dat eerder geselecteerd
was (voordat de toets voor het eerst werd
aangeraakt)

Onderbalk

Terugkeren naar het het
navigatiemenu

Een
of
meerdere
snelkoppelingstoetsen naar de
functies van het actieve scherm

-1Function keys

Faults

Oproepen van het laatste
actieve gebruiksscherm

-2Synchro. column

-3–
Measurements

3.2.4 Het dialoogvenster voor opslaan
3.2.4.1.

De dialoogvensters voor opslaan

Om het invoeren van gegevens (parameters, tekst) te vergemakkelijken zijn er speciale schermen, zogenaamde dialoogvensters,
die verschijnen wanneer dat nodig is.

3.2.4.2.

Bevestiging van invoer in een menu

Na wijziging van een waarde in een menu verschijnt het volgende dialoogvenster:
Validation
Validation of data entered
Valid

Esc.

Met de toets "Valid" (Bevestig.) slaat u de wijziging op, met de toets "Esc." annuleert u de wijziging.
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3.2.4.3.

Invoer van een tekst
Naam van de gewijzigde functie

Nieuwe of te wijzigen tekst

Voegt een spatie links van de cursor toe

Title configuration
CDE AERO
Insert
Valid

Copy

Delete title

Paste

Delete a character

Esc.

Wist de door de cursor aangegeven letter

Wist de hele tekst

Sluit het menu zonder de wijzigingen op te slaan

Slaat de wijzigingen op en sluit het dialoogvenster
Het verplaatsen in de tekst gebeurt met de pijlen "rechts of links" van het toetsenbord.
Het invoeren van de tekens gebeurt met de alfanumerieke toetsen van het toetsenbord.

3.2.4.4.

Invoeren van numerieke waarden

De titel van het venster geeft aanwijzingen over het type ingevoerde waarde, de eenheid en de betreffende variabele.
Deze aanwijzingen houden verband met de aard van de gewijzigde parameter.
Indien aanwezig, geeft dit de minimaal mogelijke waarde aan
Indien aanwezig, geeft dit de maximaal mogelijke waarde aan

Time in 1/10 second (6000)
0<=

0000

<=9999

Valid

Esc.

Sluit het scherm zonder de wijzigingen op te slaan
Slaat de wijzigingen op en sluit het scherm
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3.2.4.5.

Keuze in een lijst

De titel van het venster geeft de parameter aan die door de keuze wordt beïnvloed.
Pijltjes waarmee de cursor kan
Lijst met de mogelijke keuzes
worden verplaatst
Type of fault (6000)
Without
General
Alarm

Valid

Esc.

Actieve keuze

Pijltjes die alleen zichtbaar zijn als het aantal
keuzes niet op het scherm past
(hiermee kunt u naar de volgende of vorige
pagina in de lijst gaan)

3.2.5 Opslaan van de wijzigingen

Na wijziging van een parameter worden de nieuwe gegevens opgeslagen in het vluchtige geheugen, waardoor de wijzigingen bij
een stroomonderbreking verloren gaan. Deze waarden moeten daarom worden overgezet naar het permanente geheugen. Dit is de
handeling "Opslaan in flash".
Na een wijziging knippert er een rode melding "Te maken back-up" linksboven op het scherm. Door op deze melding te drukken
verschijnt er een van de volgende dialoogvensters:
Save in flash

Valid

Esc.

Save in flash
3

Customer
Factory

Valid

Esc.

Selecteer altijd "Customer" (Klant)
Met een druk op "Valid" (Bevestig.) bevestigt u de handeling, met een druk op "Esc." annuleert u hem.
Gedurende het opslaan geeft het volgende scherm aan dat de handeling wordt uitgevoerd:

Saving in flash…
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4. Configuraties
4.1.

Werkingsprincipe

De werkwijzen zijn de volgende:
Zonder INS
(A612)

- Werking van een enkel aggregaat zonder koppeling.
- Geen besturing van de omschakelaar normaal / nood INS
door de Kerys.

Met INS
(A622)

- Werking van een enkel aggregaat zonder koppeling.
- Besturing van de omschakelaar normaal / nood INS door de
Kerys.

Zonder
netwerkkoppeling

Productie
(P
aggregaat)
(A641)

STANDALONE

aggregaat

Productie
(P netwerk)
(A642)

- Werking van een enkel aggregaat in geforceerd bedrijf.
- Permanente koppeling met vast vermogen bepaald door
advieswaarde.

- Werking van een standalone aggregaat in geforceerd bedrijf.
- Permanente koppeling met netvermogen bepaald door
advieswaarde.

Met
netwerkkoppeling

Kortstondige
koppeling
(A651)

Permanente
koppeling
(A661)

Zonder INS
(A632)

- Werking van een standalone aggregaat in automatisch bedrijf.
- Kortstondige koppeling bij herstel van het netwerk, na een
onderbreking van het netwerk.

- Werking van een standalone aggregaat in automatisch bedrijf.
- Permanente netwerkkoppeling met beheer van de
advieswaarden
voor
vermogen
en
verschillende
regelmethoden.

- Werking van een centrale zonder netwerkkoppeling.
- Geen besturing van de omschakelaar normaal / nood INS
door de Kerys.
-Verbinding tussen de aggregaten van de centrale via parallelle
leidingen.

Zonder
netwerkkoppeling

Zonder INS
(A633)

- Werking van een centrale zonder netwerkkoppeling.
- Geen besturing van de omschakelaar normaal / nood INS
door de Kerys.
- Verbinding tussen de aggregaten van de centrale via CAN-bus

Centrale

Met INS
(A635)

- Werking van een centrale met een algemeen deel.
- Tijdelijke of permanente netwerkkoppeling.

Met
netwerkkoppeling

Met INS
Generiek

- Werking van een centrale met een algemeen deel.
- Permanente netwerkkoppeling met beheer van de
advieswaarden
voor
vermogen
en
verschillende
regelmethoden.

Opmerking:
Zonder koppeling: de omschakelaar is voorzien van een elektrische en mechanische vergrendeling.
Met koppeling: de omschakelaar is niet voorzien van een elektrische en mechanische vergrendeling.
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4.2.

Legenda

M

Elektrisch bediende schakelaar

Informatie uitwisselen van A naar B en van B naar A
A

B

3 PH
3F+N

4.3.

Versturen van informatie, uitsluitend van A naar B
Informatie "Stroom" 3 F = 3 Fasen
Informatie "Spanning" 3 F + N = 3 Fasen + Neutraal

Configuratie als standalone aggregaat

4.3.1 Zonder omschakelaar Normaal/Nood(A612)
Deze configuratie is bedoeld om het volgende te garanderen:
9
9

De elektrische energieproductie van een installatie na een extern startcommando (droog contact).
De energieproductie van een installatie in geforceerd bedrijf.
3PH

Regelmodule

3PH + N

M
Basismodule

Toepassing
(belasting)

IMM-module

Automatisch bedrijf (Kerys in "AUTO"-modus)
Uitval van de netspanning
• Startverzoek van het aggregaat (droog contact, schakelaar, klok, …).
• De snelheid en spanning van het aggregaat nemen toe.
• Sluiten van het vermogensdeel van het aggregaat na stabilisatie van de spanning en de frequentie.
Herstel van de netspanning
• Openen van droog contact, schakelaar, klok, …
• Afkoelvertraging.
• Aggregaat stopt en schakelt in stand-by.
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Werking bij GEFORCEERD BEDRIJF (Kerys in "AUTO"-modus)
Begin van GEFORCEERD BEDRIJF
• Startverzoek van het aggregaat (droog contact, schakelaar, klok, …).
• De snelheid en spanning van het aggregaat nemen toe.
• Sluiten van het vermogensdeel van het aggregaat na stabilisatie van de spanning en de frequentie.
De installatie wordt gevoed door het aggregaat
Beëindiging GEFORCEERD BEDRIJF
• Openen van droog contact, schakelaar, klok, …
• Openen van het vermogensdeel van het aggregaat.
• Afkoelvertraging.
• Aggregaat stopt en schakelt in stand-by.
De Kerys blijft in "AUTO"-modus
Handbediening aggregaat
Deze bedrijfsmodus wordt geselecteerd met een druk op de toets "MANU" (HAND) (aan de voorkant van de IMM-module). De
operator kan het aggregaat starten en stoppen met het toetsenbord van de IMM-module. Het vermogensdeel van het aggregaat
wordt gesloten met behulp van de toetsen van de IMM. De beveiligingen van het aggregaat blijven actief in deze bedrijfsmodus.
Deze bedrijfsmodus valt onder de verantwoordelijkheid van de operator

4.3.2 Met omschakelaar Normaal/Nood(A622)
Deze configuratie is bedoeld om het volgende te garanderen:
9
9
9

Elektrische noodvoeding van een installatie na uitval van het net. Terugkeer naar het net door middel van een Normaal /
Nood omschakeling met stroomonderbreking.
Een werking in GEFORCEERD BEDRIJF per aggregaat.
Een werking volgens EJP* of andere tarieven (informatie wordt doorgegeven via droog contact).
Netwerk

3PH

3PH + N

Detectie
spanning
lichtnet

Basismodule

Ethernet

Schakelaar
Handbediening
Optie

CAN-bus

Regelmodule

IMM-module

M

M

Toepassing
(belasting)

Optie: Volgens de afstand tussen de omschakelaar en het aggregaat
(*) EJP (Effacement Jour de Pointe) is een bedrijfsmodus speciaal voor het Franse elektriciteitsnet.
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Automatisch bedrijf (Kerys in "AUTO"-modus)
Uitval van de netspanning
• Instelbare vertraging voor het vastleggen van de netuitval (beheerd door de detectiemodule van het lichtnet of door de
Kerys).
• Startverzoek van het aggregaat.
• De snelheid en spanning van het aggregaat nemen toe.
• Openen van het vermogensdeel aan netwerkzijde.
• Sluiten van het vermogensdeel van het aggregaat na stabilisatie van de spanning en de frequentie.
Herstel van de netspanning
• Instelbare vertraging voor het vastleggen van de terugkeer van het net (beheerd door de detectiemodule van het lichtnet of
door de Kerys).
• Openen van het vermogensdeel van het aggregaat.
• Sluiten van het vermogensdeel van het elektriciteitsnet.
• Afkoelvertraging.
• Aggregaat stopt en schakelt in stand-by.
De Kerys blijft in "AUTO"-modus
Werking bij GEFORCEERD BEDRIJF (Kerys in "AUTO"-modus)
Begin van GEFORCEERD BEDRIJF
• Startverzoek van het aggregaat (droog contact, schakelaar, klok, …).
• De snelheid en spanning van het aggregaat nemen toe.
• Openen van het vermogensdeel aan de kant van het elektriciteitsnet.
• Sluiten van het vermogensdeel van het aggregaat na stabilisatie van de spanning en de frequentie.
De installatie wordt gevoed door het aggregaat
Einde GEFORCEERD BEDRIJF
• Openen van droog contact, schakelaar, klok, …
• Openen van het vermogensdeel van het aggregaat.
• Sluiten van het vermogensdeel van het elektriciteitsnet.
• Afkoelvertraging.
• Aggregaat stopt en schakelt in stand-by.
De Kerys blijft in "AUTO"-modus
De installatie wordt gevoed door het elektriciteitsnet
De werking bij EJP is hetzelfde als bij geforceerd bedrijf. Het startverzoek en einde bedrijf worden geregeld door contacten die
specifiek zijn voor de EJP-toepassing.
Handbediening aggregaat
Deze bedrijfsmodus wordt geselecteerd met een druk op de toets "MANU" (HAND) (aan de voorkant van de IMM-module). De
operator kan het aggregaat starten en stoppen met het toetsenbord van de IMM-module. Het vermogensdeel van het aggregaat
wordt gestopt met behulp van de toetsen van de IMM. De beveiligingen van het aggregaat blijven actief in deze bedrijfsmodus.
Deze bedrijfsmodus valt onder de verantwoordelijkheid van de operator
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4.3.3 Koppeling met vermogen op aggregaat (A641)
Deze configuratie is bedoeld om het volgende te garanderen:
9

Een werking in GEFORCEERD BEDRIJF per aggregaat dat permanent aan het netwerk gekoppeld is met een vermogen
dat bepaald wordt door de waarde die ingevoerd is op het toetsenbord van de IMM.

Opmerking: Elektrische noodvoeding van een installatie na uitval van het elektriciteitsnet is niet mogelijk in deze configuratie.
Netwerk

3PH

3PH + N

CAN-bus

Regelmodule

3PH

M
Ethernet

Basismodule

IMM-module

M

Toepassing
(belasting)

Automatisch bedrijf (Kerys in "AUTO"-modus)
Uitval van de netspanning
Het aggregaat blijft stand-by
Herstel van de netspanning
Het aggregaat blijft stand-by
Werking bij GEFORCEERD BEDRIJF (Kerys in "AUTO"-modus)
Begin van GEFORCEERD BEDRIJF
• Startverzoek van het aggregaat (droog contact, schakelaar, klok, …).
• De snelheid en spanning van het aggregaat nemen toe.
• Na stabilisatie van snelheid en spanning, verzoek om synchronisatie met het netwerk.
• Na synchronisatie, sluiten van het vermogensdeel van het aggregaat.
• Overdracht van het actief vermogen van het netwerk naar het aggregaat tot aan de vooraf ingestelde advieswaarde De
advieswaarde voor het actief vermogen van het aggregaat is een vaste waarde en de cos phi van de
wisselstroomgenerator is constant.
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Bijzonderheden van deze bedrijfsmodus
1 – Als de grenswaarde voor het vermogen van het aggregaat lager is dan het gevraagde vermogen, levert het netwerk het
benodigde extra vermogen.
P netwerk = 300 kW
P advieswaarde = 500 kW

Netwerk

Belasting
800 kW

2 – Als de grenswaarde voor het vermogen van het aggregaat hoger is dan het gevraagde vermogen, levert het aggregaat
vermogen aan het netwerk.

In dat geval is het noodzakelijk om te weten of de leverancier van elektriciteit het terugvoeden van vermogen naar het netwerk
toestaat.
Einde GEFORCEERD BEDRIJF
• Openen van droog contact, schakelaar, klok, …
• Overdracht van het actief vermogen op het net.
• Openen van het vermogensdeel van het aggregaat.
• Afkoelvertraging.
• Aggregaat stopt en schakelt in stand-by.
De Kerys blijft in "AUTO"-modus
De installatie wordt gevoed door het elektriciteitsnet
Handbediening aggregaat
Deze bedrijfsmodus wordt geselecteerd door op de toets "MANU" (HAND) te drukken. De operator kan het aggregaat starten en
stoppen met het toetsenbord van de IMM-module. Het vermogensdeel van het aggregaat wordt handmatig gesloten door middel
van de synchronisatie van ieder aggregaat op de contactstaven, met de toetsen "+F", "-F", "+U" en "-U". De overdracht van de
belasting blijft automatisch. De beveiligingen van het aggregaat blijven actief in deze bedrijfsmodus.
Deze bedrijfsmodus valt onder de verantwoordelijkheid van de operator
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4.3.4 Koppeling met vermogen op net (A642)
Deze configuratie is bedoeld om het volgende te garanderen:
9

Een werking in GEFORCEERD BEDRIJF per aggregaat dat permanent aan het netwerk gekoppeld is met een vermogen
van het netwerk dat bepaald wordt door de waarde die ingevoerd is op het toetsenbord van de IMM.
Elektrische noodvoeding van een installatie na uitval van het elektriciteitsnet is niet mogelijk in deze configuratie.

Ethernet

CAN-bus

Opmerking:

Automatisch bedrijf (Kerys in "AUTO"-modus)
Uitval van de netspanning
Het aggregaat blijft stand-by
Herstel van de netspanning
Het aggregaat blijft stand-by
Werking bij GEFORCEERD BEDRIJF (Kerys in "AUTO"-modus)
Begin van GEFORCEERD BEDRIJF
• Startverzoek van het aggregaat (droog contact, schakelaar, klok, …).
• De snelheid en spanning van het aggregaat nemen toe.
• Na stabilisatie van snelheid en spanning, verzoek om synchronisatie met het netwerk.
• Na synchronisatie, sluiten van het vermogensdeel van het aggregaat.
• Overdracht van het actief vermogen van het netwerk naar het aggregaat tot aan de vooraf ingestelde advieswaarde. Het
actief vermogen van het netwerk is constant. De cos phi van de wisselstroomgenerator is constant.
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Bijzonderheden van deze bedrijfsmodus
1 – Als de grenswaarde voor het vermogen van het netwerk lager is dan het gevraagde vermogen, levert het aggregaat het
benodigde extra vermogen.

2 – Als de grenswaarde voor het vermogen van het netwerk hoger is dan het gevraagde vermogen, levert het aggregaat het
maximale vermogen aan het netwerk. Het netwerk levert alle belasting minus de ondergrens in kW aggr.
P netwerk =
400 kW – ondergrens aggr
P aggr = ondergrens aggr

Netwerk

Belasting
400 kW

Einde GEFORCEERD BEDRIJF
• Openen van droog contact, schakelaar, klok, …
• Overdracht van het actief vermogen op het net.
• Openen van het vermogensdeel van het aggregaat.
• Afkoelvertraging.
• Aggregaat stopt en schakelt in stand-by.
De Kerys blijft in "AUTO"-modus
De installatie wordt gevoed door het elektriciteitsnet
Handbediening aggregaat
Deze bedrijfsmodus wordt geselecteerd door op de toets "MANU" (HAND) te drukken. De operator kan het aggregaat starten en
stoppen met het toetsenbord van de IMM-module. Het vermogensdeel van het aggregaat wordt handmatig gesloten door middel
van de synchronisatie van ieder aggregaat op de contactstaven, met de toetsen "+F", "-F", "+U" en "-U". De overdracht van de
belasting blijft automatisch. De beveiligingen van het aggregaat blijven actief in deze bedrijfsmodus.
Deze bedrijfsmodus valt onder de verantwoordelijkheid van de operator
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4.3.5 Kortstondige koppeling met net (A651)
Deze configuratie is bedoeld om het volgende te garanderen:
9
9
9

Elektrische noodvoeding van een installatie na uitval van het elektriciteitsnet Het herstel van de netspanning vindt plaats
door middel van een kortstondige koppeling met overdracht van de belasting van het aggregaat op het netwerk.
Een werking in GEFORCEERD BEDRIJF per aggregaat.
Een werking met kortstondige koppeling volgens EJP* of andere tarieven (informatie wordt doorgegeven via droog
contact).

(*) EJP (Effacement Jour de Pointe) is een bedrijfsmodus speciaal voor het Franse elektriciteitsnet
Automatisch bedrijf (Kerys in "AUTO"-modus) (kortstondige koppeling "terug naar het net")
Uitval van de netspanning
• Instelbare vertraging voor detectie van netwerkuitval. (beheerd door de Kerys of door een netdetectiemodule).
• Startverzoek van het aggregaat.
• De snelheid en spanning van het aggregaat nemen toe.
• Openen van het vermogensdeel aan netwerkzijde.
• Sluiten van het vermogensdeel van het aggregaat na stabilisatie van de spanning en de frequentie.
Herstel van de netspanning
• Instelbare vertraging voor detectie van netwerkherstel. (beheerd door de Kerys of door een netdetectiemodule).
• Synchronisatie van het aggregaat met het netwerk.
• Na synchronisatie, sluiten van het vermogensdeel aan netwerkzijde.
• Overdracht van het actief en reactief vermogen van het aggregaat op het netwerk volgens een vooraf ingestelde
geleidelijke toename. De gelijkmatige toename duurt niet langer dan 10 seconden voor de overdracht van het nominale
vermogen van het aggregaat. Het vermogensdeel wordt gesloten wanneer het vermogen van het aggregaat de ondergrens
bereikt heeft.
• Openen van het vermogensdeel van het aggregaat.
• Afkoelvertraging.
• Aggregaat stopt en schakelt in stand-by.
De Kerys blijft in "AUTO"-modus
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Werking in GEFORCEERD BEDRIJF (Alle Kerys in "AUTO-modus") (kortstondige koppeling "heen en weer")
Begin van GEFORCEERD BEDRIJF
• Startverzoek van het aggregaat.
• De snelheid en spanning van het aggregaat nemen toe.
• Na stabilisatie van snelheid en spanning, verzoek om synchronisatie met het netwerk.
• Na synchronisatie, sluiten van het vermogensdeel van het aggregaat.
• Overdracht van het actief en reactief vermogen van het netwerk naar het aggregaat volgens een vooraf ingestelde
geleidelijke toename. De gelijkmatige toename duurt niet langer dan 10 seconden voor de overdracht van het nominale
vermogen van het aggregaat. Het vermogensdeel wordt gesloten wanneer het vermogen van het aggregaat de ondergrens
bereikt heeft.
• Openen van het vermogensdeel aan netwerkzijde.
De installatie wordt gevoed door het aggregaat
Einde GEFORCEERD BEDRIJF
• Afgeven van het commando tot geforceerd bedrijf.
• Synchronisatie van het aggregaat met het netwerk.
• Sluiten van het vermogensdeel van het elektriciteitsnet.
• Overdracht van het actief en reactief vermogen van het aggregaat op het netwerk.
• Openen van het vermogensdeel van het aggregaat.
• Afkoelvertraging.
• Aggregaat stopt en schakelt in stand-by.
De Kerys blijft in "AUTO"-modus
De installatie wordt gevoed door het elektriciteitsnet
Handbediening aggregaat
Deze bedrijfsmodus wordt geselecteerd door op de toets "MANU" (HAND) te drukken. De operator kan het aggregaat starten en
stoppen met het toetsenbord van de IMM-module. Het vermogensdeel wordt handmatig gesloten door middel van de handmatige
synchronisatie van ieder aggregaat met de contactstaven, met de toetsen "+F", "-F", "+U" en "-U". De overdracht van de belasting
blijft automatisch. De beveiligingen van het aggregaat zijn actief in deze bedrijfsmodus.
Deze bedrijfsmodus valt onder de verantwoordelijkheid van de operator
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4.3.6 Permanente koppeling met net (A661)
Deze configuratie is bedoeld om het volgende te garanderen:
9
9

Elektrische noodvoeding van een installatie na uitval van het elektriciteitsnet De terugkeer naar het netwerk vindt plaats
door middel van een permanente koppeling.
Een werking in GEFORCEERD BEDRIJF per aggregaat.
Netwerk

3PH

Regelmodule

3PH

3PH + N

M

3PH

Basismodule

IMM-module

M

Optionele
schakelaar
handmatig
of
gemotorise
erd

M

Toepassing
(belasting)

Automatisch bedrijf (Kerys in "AUTO"-modus) (permanente koppeling met het net)
Uitval van de netspanning
• Instelbare vertraging voor detectie van netwerkuitval. (beheerd door de Kerys of door een netdetectiemodule).
• Openen van het vermogensdeel aan netwerkzijde.
• Startverzoek van het aggregaat.
• De snelheid en spanning van het aggregaat nemen toe.
• Sluiten van het vermogensdeel van het aggregaat na stabilisatie van de spanning en de frequentie.
Herstel van de netspanning
• Instelbare vertraging voor detectie van netwerkherstel. (beheerd door de Kerys of door een netdetectiemodule).
• Synchronisatie van het aggregaat met het netwerk.
• Na synchronisatie, sluiten van het vermogensdeel aan netwerkzijde.
Afhankelijk van de instellingen die gedaan zijn met behulp van het toetsenbord (grenswaarde voor het vermogen van het
netwerk) wordt nu de actieve en reactieve belasting van het aggregaat geheel of gedeeltelijk overgedragen op het net.
• Afkoelvertraging.
• Aggregaat stopt en schakelt in stand-by.
De Kerys blijft in "AUTO"-modus
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Werking in GEFORCEERD BEDRIJF (Kerys in "AUTO-modus") (permanente koppeling met het net)
Begin van GEFORCEERD BEDRIJF
• Startverzoek van het aggregaat.
• De snelheid en spanning van het aggregaat nemen toe.
• Na stabilisatie van snelheid en spanning, verzoek om synchronisatie met het netwerk.
• Na synchronisatie, sluiten van het vermogensdeel van het aggregaat.
• Overdracht van het actief en reactief vermogen op het aggregaat volgens een vooraf ingestelde geleidelijke toename. In
tegenstelling tot bij de kortstondige koppeling kan de geleidelijke toename van het vermogen wel 30 seconden of langer
duren, afhankelijk van het gevraagde vermogen. Er kunnen twee bedrijfsmodi worden gedefinieerd afhankelijk van het
vermogen van het aggregaat dat energie moet leveren aan de installatie.
Afhankelijk van de instellingen die gedaan zijn met de IMM zijn er meerdere bedrijfsmodi.
Permanente koppeling bij spanningloos elektriciteitsnet
Het aggregaat kan de voor het gebruik benodigde voeding leveren en kan geen elektrische energie terugvoeren naar het net.
Permanente koppeling bij constant aggregaatvermogen
Het aggregaat kan niet de voor het gebruik benodigde voeding leveren of kan geen elektrische energie terugvoeren naar het
net.
Einde GEFORCEERD BEDRIJF
• Overdracht van het actief en reactief vermogen van het aggregaat op het netwerk.
• Openen van het vermogensdeel van het aggregaat.
• Afkoelvertraging.
• Aggregaat stopt en schakelt in stand-by.
De Kerys blijft in "AUTO"-modus
De installatie wordt gevoed door het elektriciteitsnet
Handbediening aggregaat
Deze bedrijfsmodus wordt geselecteerd door op de toets "MANU" (HAND) te drukken. De operator kan het aggregaat starten en
stoppen met het toetsenbord van de IMM-module. Het vermogensdeel wordt handmatig gesloten door middel van de handmatige
synchronisatie van ieder aggregaat met het elektriciteitsnet, met de toetsen "+F", "-F", "+U" en "-U". De overdracht van de belasting
blijft automatisch. De beveiligingen van het aggregaat blijven actief in deze bedrijfsmodus.
Deze bedrijfsmodus valt onder de verantwoordelijkheid van de operator
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4.4.

Configuratie als centrale (meerdere aggregaten parallel aangesloten)

4.4.1 Zonder gemeenschappelijk deel en zonder omschakelaar Normaal/Nood (A632)
Deze configuratie is bedoeld om het volgende te garanderen:

Ethernet

Ethernet

CAN-bus

9
9
9

Elektrische noodvoeding van een installatie na uitval van het elektriciteitsnet (Een uitval van het net wordt niet beheerd
door de Kerys). De terugkeer naar het net gebeurt door een Normaal / Nood omschakeling door middel van een
automatische omschakelaar (niet beheerd door de Kerys).
Een werking in GEFORCEERD BEDRIJF per aggregaat.
Een werking volgens EJP* of andere tarieven. (Informatie wordt doorgegeven via droog contact).
Een regeling van het actieve vermogen (toerentallen van de aggregaten) door middel van parallelle leidingen tussen de
regelmodules.

CAN-bus

9

(*) EJP (Effacement Jour de Pointe) is een bedrijfsmodus speciaal voor het Franse elektriciteitsnet
Opmerking 1:

In deze bedrijfsmodus wordt het reactief vermogen (spanning van de aggregaten) niet geregeld, de aggregaten
bevinden zich in statische toestand.

Opmerking 2:

In een installatie van het type centrale (meerdere aggregaten in parallel), zijn er twee koppelinsmodi mogelijk
tussen aggregaten:
• Koppeling tijdens stilstand.
• Koppeling tijdens bedrijf.

Principe van koppeling tijdens stilstand
- sluiten van alle vermogensdelen van de aggregaten,
- starten van alle aggregaten,
- wanneer het toerental 1450 t/min bereikt, wordt het opwekkingscommando geactiveerd voor alle aggregaten,
- de spanning die door ieder aggregaat gegenereerd wordt stijgt geleidelijk; op die manier is de spanning hetzelfde op
alle aggregaten.
- de aggregaten hebben dus een toerental van 1500 t/min en een spanning van 400 V bij 50 Hz.
Aan het einde van gezamenlijk bedrijf worden, als het vermogen dat de installatie verbruikt niet vereist dat alle aggregaten
van de centrale in bedrijf zijn, een of meerdere aggregaten stilgezet afhankelijk van het Wattmetrisch beheer.
Het starten van dit of deze aggrega(a)t(en) hangt af van de belasting en het Wattmetrisch beheer daarvan.
Als een aggregaat echter gekoppeld wordt aan een set contactstaven waarop al een belasting werkt, wordt de
"herkoppeling" uiteraard tijdens bedrijf uitgevoerd en niet tijdens stilstand.
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Principe van de koppeling tijdens bedrijf
Door middel van de koppeling tijdens bedrijf kunnen, zoals de naam al aangeeft, alle aggregaten (onder spanning en
frequentie) gekoppeld worden op een set contactstaven die gevoed wordt door een aggregaat dat vantevoren als
hoofdaggregaat is aangewezen.
Aan elke Kerys wordt een nummer (1 tot 15) toegewezen. Dit nummer dient uitsluitend om het IP-adres van iedere Kerys
vast te stellen voor de communicatie via Ethernet en het laden van de programma's.
Er wordt aan iedere Kerys ook een tweede nummer (van 1 tot 15) toegewezen, dat de prioriteit bepaalt.
Voorbeeld: een centrale van 8 aggregaten
Aggr

1

2

3

4

5

6

7

8

Prioriteit

08

07

06

05

04

03

02

01

Met de nummers in de eerste rij kan het IP-adres aan iedere Kerys worden toegewezen. De nummers in de tweede rij
bepalen de prioriteit.
Zo wordt Kerys Nr 8 met prioriteit 01 beschouwd als het hoofdaggregaat; het stopt het eerst met de vermogensafgifte. De
andere aggregaten worden dan een voor een gesynchroniseerd op de set contactstaven, waarbij de gegevens over de
spanning, frequentie en faseverschuiving uit deze set contactstaven worden verkregen (zie afbeelding).

GE2

GE1

GE3
U2

U1

DJ2

DJ1

U3

DJ3
U set contactstaven

Voorbeeld voor 3 Aggr:
• DJ1 (schakelaar 1) is gesloten, de set contactstaven staat onder spanning.
• Kerys 2 analyseert de verschillen tussen U2 en U van de set contactstaven voordat gekoppeld wordt.
• Kerys 3 analyseert de verschillen tussen U3 en U van de set contactstaven voordat gekoppeld wordt.
Elke Kerys zal onafhankelijk van het aggregaat ernaast de vermogensafgifte aan de set contactstaven sluiten.
Wattmetrisch beheer
Het wattmetrisch beheer wordt gebruikt zodra twee aggregaten gekoppeld zijn. Door middel van het wattmetrisch beheer kan het
aantal in bedrijf zijnde aggregaten het beste beheerd worden, door permanent het vermogen dat door de gebruiker gevraagd wordt
te analyseren.
Als voorbeeld nemen we een centrale met vier aggregaten van 600 kW.
Het scherm voor het instellen van de drempelwaarden (1-7-3-3) laat de volgende gegevens zien:
Drempel 1 aggr => 2 aggr

75%

450 kW

Drempel 2 aggr => 1 aggr

30 %

360 kW

Drempel 2 aggr => 3 aggr

75%

900 kW

Drempel 3 aggr => 2 aggr

30 %

540 kW

Drempel 3 aggr => 4 aggr

75%

1350 kW

Drempel 4 aggr => 3 aggr

30 %

720 kW

Het maximaal beschikbare vermogen is 600 x 4 = 2400 kW. Als er maar één aggregaat in bedrijf is, is er de volgende reeks bij een
lineair voortschrijdende belasting.
Als het vermogen dat door de gebruiker gevraagd wordt 75% bereikt van het vermogen van het in bedrijf zijnde aggr (met prioriteit
01), oftewel 450 kW, wordt het tweede aggr (met prioriteit 02) gestart en gesynchroniseerd met aggr 1. Vervolgens wordt het debiet
van het tweede aggr gesloten.
Het tweede aggr dat aldus gekoppeld is voert zijn (instelbare) inschakelvertraging uit en daarna wordt het vermogen verdeeld over
de twee aggregaten. Elk aggregaat levert dan 50% van het gevraagde vermogen, 225 kW.
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Als het vermogen dat door de gebruiker gevraagd wordt 75% bereikt van het vermogen van de in bedrijf zijnde twee aggr (met
prioriteit 01 en 02), oftewel 900 kW, wordt het derde aggr (met prioriteit 03) gestart en gesynchroniseerd met aggr 1 en aggr 2.
Vervolgens wordt het debiet van het derde aggr gesloten. Het derde aggr dat aldus gekoppeld is voert zijn (instelbare)
inschakelvertraging uit en daarna wordt het vermogen verdeeld over de drie aggregaten.
Elk aggregaat levert dan 33.33% van het gevraagde vermogen, 300 kW. Dit komt overeen met 50% van het nominale vermogen
(600 kW).
Als het vermogen dat door de gebruiker gevraagd wordt 75% bereikt van het vermogen van de in bedrijf zijnde drie aggr (met
prioriteit 01, 02 en 03), oftewel 1350 kW, wordt het vierde aggr (met prioriteit 04) gestart en gesynchroniseerd met aggr 1, aggr 2 en
aggr 3. Vervolgens wordt het debiet van het vierde aggr gesloten. Het vierde aggr dat aldus gekoppeld is voert zijn (instelbare)
inschakelvertraging uit en daarna wordt het vermogen verdeeld over de vier aggregaten. Elk aggregaat levert dan 25 % van het
gevraagde vermogen, 337,5 kW. Dit komt overeen met 56.25% van het nominale vermogen (600 kW).
Het gevraagde vermogen kan blijven stijgen tot de centrale bovengrens (95%) van 2400 kW), of 2280 kW (de regeling kan worden
gewijzigd). Dit komt overeen met de bovengrens van het aggregaat, namelijk 570 kW (95% van 600 kW).
Automatisch bedrijf (Alle Kerys in "AUTO-modus") (koppeling tijdens stilstand)
Uitval van de netspanning
• Vertraging voor het vastleggen van de netuitval (beheerd door de detectiemodule van het lichtnet).
• Sluiten van de vermogensdelen van de aggregaten.
• Startverzoek van de aggregaten.
• Het toerental van de aggregaten neemt toe.
• Vertraging voor stabilisatie van het toerental.
• Opwekkingscommando aan ieder aggregaat met een normaal toerental; er komt dan snel spanning op de set
contactstaven.
• In werking stellen van de verdeling van het actief vermogen.
• Hervatten van het gebruik bij nominale spanning en frequentie.
Wattmetrisch beheer
Het wattmetrisch beheer wordt geactiveerd na een algemene startvertraging. Dankzij deze algemene startvertraging kan de
toepassinig weer gaan draaien na inschakeling van de verschillende outputs en is er zekerheid over de stabiliteit van de belasting
voordat het wattmetrisch beheer wordt geactiveerd.
Afhankelijk van het vermogen dat de toepassing vraagt kan het aantal in bedrijf zijnde aggregaten gevarieerd worden om de
productie optimaal af te stemmen op het verbruik.
De procedure is als volgt:
• Einde algemene inschakelvertraging.
• In werking zetten van de analyse van het verbruikte actief vermogen.
9

Voorbeeld: een aggregaat moet gestopt worden volgens de ingestelde drempelwaarden.
• Afschakelen van het niet-prioritaire aggregaat, overdracht van het vermogen op het aggregaat of de aggregaten die in
productie blijven.
• Loskoppelen van het niet-prioritaire aggregaat, onbelast, door het openen van het vermogensdeel van het aggregaat.
• Afkoelvertraging.
• Aggregaat stopt en schakelt in stand-by.

9

Voorbeeld van vermogenstoename:
• Startverzoek aggregaat.
• Het toerental van het aggregaat neemt toe.
• Opwekking wisselstroomgenerator, het aggregaat komt op spanning.
• Verzoek van het aggregaat om synchronisatie op de set contactstaven (oftewel de andere gekoppelde aggregaten).
• Sluiten van het vermogensdeel van het aggregaat.

Herstel van de netspanning
• Vertraging voor het vastleggen van de netuitval (beheerd door de detectiemodule van het lichtnet).
• Afschakelen van de vermogensdelen van de aggregaten.
• Afkoelvertraging.
• Aggregaten stoppen en schakelen in stand-by.
De Kerys blijven in "AUTO"-modus
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Werking bij GEFORCEERD BEDRIJF
Begin van GEFORCEERD BEDRIJF
• Sluiten van de vermogensdelen van de aggregaten.
• Startverzoek van de aggregaten.
• Het toerental van de aggregaten neemt toe.
• Vertraging voor stabilisatie van het toerental.
• Opwekkingscommando aan ieder aggregaat met een normaal toerental; er komt dan snel spanning op de set
contactstaven.
• In werking stellen van de verdeling van het actief vermogen.
• Hervatten van het gebruik bij nominale spanning en frequentie.
De Kerys blijven in "AUTO"-modus
De installatie wordt gevoed door de aggregaten
Einde GEFORCEERD BEDRIJF
• Openen van de vermogensdelen van de aggregaten.
• Afkoelvertraging.
• Aggregaten stoppen en schakelen in stand-by.
De Kerys blijven in "AUTO"-modus
De installatie wordt gevoed door het elektriciteitsnet
Centrale handbediening
Deze bedrijfsmodus wordt geselecteerd door op de toets "MANU" (HAND) te drukken. Door middel van het toetsenbord van de
IMM's kan de operator de aggregaten een voor een starten en stoppen. Het vermogensdeel van het aggregaat wordt handmatig
gesloten door middel van de synchronisatie van ieder aggregaat op de set contactstaven, via de toetsen "+F", "-F", "+U" en "-U". De
verdeling van het vermogen tussen de aggregaten blijft automatisch. De beveiligingen van de aggregaten blijven actief in deze
bedrijfsmodus.
Deze bedrijfsmodus valt onder de verantwoordelijkheid van de operator
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4.4.2 Zonder gemeenschappelijk deel en zonder omschakelaar Normaal/Nood (A633)
Deze configuratie is bedoeld om het volgende te garanderen:
9

Ethernet

Ethernet

CAN-bus

CAN-bus

9
9
9

Elektrische noodvoeding van een installatie na uitval van het elektriciteitsnet (Een uitval van het net wordt niet beheerd
door de Kerys). De terugkeer naar het net gebeurt door een Normaal / Nood omschakeling door middel van een
automatische omschakelaar (niet beheerd door de Kerys).
Een werking in GEFORCEERD BEDRIJF per aggregaat.
Een werking volgens EJP* of andere tarieven. (Informatie wordt doorgegeven via droog contact).
Een regeling van het actief vermogen (toerental van de aggregaten) door middel van digitale bussen tussen de
regelmodules.

(*) EJP (Effacement Jour de Pointe) is een bedrijfsmodus speciaal voor het Franse elektriciteitsnet
Opmerking 1:

In deze bedrijfsmodus worden het actieve en reactieve vermogen verdeeld door middel van een digitale bus tussen
de regelmodules (spanning van de aggregaten).

Opmerking 2:

In een installatie van het type centrale (meerdere aggregaten per digitale bus) zijn er twee koppelinsmethoden
mogelijk tussen aggregaten:
• Koppeling tijdens stilstand.
• Koppeling tijdens bedrijf.

Principe van koppeling tijdens stilstand
- sluiten van alle vermogensdelen van de aggregaten,
- starten van alle aggregaten,
- wanneer het toerental 1450 t/min bereikt, wordt het opwekkingscommando geactiveerd voor alle aggregaten,
- de spanning die door ieder aggregaat gegenereerd wordt neemt geleidelijk toe; op die manier is de spanning hetzelfde
op alle aggregaten,
- de aggregaten hebben dus een toerental van 1500 t/min en een spanning van 400 V bij 50 Hz.
Aan het einde van totaalbedrijf worden, als het vermogen dat de installatie verbruikt niet vereist dat alle aggregaten van de
centrale in bedrijf zijn, een of meerdere aggregaten stilgezet afhankelijk van het Wattmetrisch beheer.
Het starten van dit of deze aggrega(a)t(en) hangt af van de belasting en het Wattmetrisch beheer daarvan.
Als een aggregaat echter gekoppeld wordt aan een set contactstaven waarop al een belasting werkt, wordt de
"herkoppeling" uiteraard tijdens bedrijf uitgevoerd en niet tijdens stilstand.
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Principe van de koppeling tijdens bedrijf
Door middel van de koppeling tijdens bedrijf kunnen, zoals de naam al aangeeft, alle aggregaten (onder spanning en
frequentie) gekoppeld worden op een set contactstaven die gevoed wordt door een aggregaat dat vantevoren als master is
aangewezen.
Aan elke Kerys wordt een nummer (1 tot 15) toegewezen. Dit nummer dient uitsluitend om het IP-adres van iedere Kerys
vast te stellen voor de communicatie via Ethernet en het laden van de programma's.
Er wordt aan iedere Kerys ook een tweede nummer (van 1 tot 15) toegewezen, dat de prioriteit bepaalt.
Voorbeeld: een centrale van 8 aggregaten
Aggr

1

2

3

4

5

6

7

8

Prioriteit

08

07

06

05

04

03

02

01

Met de nummers in de eerste rij kan het IP-adres aan iedere Kerys worden toegewezen. De nummers in de tweede rij
bepalen de prioriteit.
Zo wordt Kerys Nr 8 met prioriteit 01 beschouwd als het hoofdaggregaat; het stopt het eerst met de vermogensafgifte. De
andere aggregaten worden dan een voor een gesynchroniseerd op de set contactstaven, waarbij de gegevens over de
spanning, frequentie en faseverschuiving uit deze set contactstaven worden verkregen (zie afbeelding).

GE2

GE1

GE3
U2

U1

DJ2

DJ1

U3

DJ3
U set contactstaven

Voorbeeld voor 3 Aggr:
• DJ1 (schakelaar 1) is gesloten, de set contactstaven staat onder spanning.
• Kerys 2 analyseert de verschillen tussen U2 en U van de set contactstaven voordat gekoppeld wordt.
• Kerys 3 analyseert de verschillen tussen U3 en U van de set contactstaven voordat gekoppeld wordt.
Elke Kerys zal onafhankelijk van het aggregaat ernaast het debiet op de set contactstaven sluiten.
Wattmetrisch beheer
Het wattmetrisch beheer wordt gebruikt zodra twee aggregaten gekoppeld zijn. Door middel van het wattmetrisch beheer kan het
aantal in bedrijf zijnde aggregaten het beste beheerd worden, door permanent het vermogen dat door de gebruiker gevraagd wordt
te analyseren.
As voorbeeld nemen we een centrale met vier aggregaten van 600 kW.
Het scherm voor het instellen van de drempelwaarden (1-7-3-3) laat de volgende gegevens zien:
Drempel 1 aggr => 2 aggr

75%

450 kW

Drempel 2 aggr => 1 aggr

30 %

360 kW

Drempel 2 aggr => 3 aggr

75%

900 kW

Drempel 3 aggr => 2 aggr

30 %

540 kW

Drempel 3 aggr => 4 aggr

75%

1350 kW

Drempel 4 aggr => 3 aggr

30 %

720 kW

Het maximaal beschikbare vermogen is 600 x 4 = 2400 kW. Als er maar één aggregaat in bedrijf is, is er de volgende reeks bij een
lineair voortschrijdende belasting.
Als het vermogen dat door de gebruiker gevraagd wordt 75% bereikt van het vermogen van het in bedrijf zijnde aggr (met prioriteit
01), oftewel 450 kW, wordt het tweede aggr (met prioriteit 02) gestart en gesynchroniseerd met aggr 1. Vervolgens wordt het debiet
van het tweede aggr gesloten.
Het tweede aggr dat aldus gekoppeld is voert zijn (instelbare) inschakelvertraging uit en daarna wordt het vermogen verdeeld over
de twee aggregaten. Elk aggregaat levert dan 50% van het gevraagde vermogen, 225 kW.
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Als het vermogen dat door de gebruiker gevraagd wordt 75% bereikt van het vermogen van de in bedrijf zijnde twee aggr (met
prioriteit 01 en 02), oftewel 900 kW, wordt het derde aggr (met prioriteit 03) gestart en gesynchroniseerd met aggr 1 en aggr 2.
Vervolgens wordt het debiet van het derde aggr gesloten. Het derde aggr dat aldus gekoppeld is voert zijn (instelbare)
inschakelvertraging uit en daarna wordt het vermogen verdeeld over de drie aggregaten.
Elk aggregaat levert dan 33.33% van het gevraagde vermogen, 300 kW. Dit komt overeen met 50% van het nominale vermogen
(600 kW).
Als het vermogen dat door de gebruiker gevraagd wordt 75% bereikt van het vermogen van de in bedrijf zijnde drie aggr (met
prioriteit 01, 02 en 03), oftewel 1350 kW, wordt het vierde aggr (met prioriteit 04) gestart en gesynchroniseerd met aggr 1, aggr 2 en
aggr 3. Vervolgens wordt het debiet van het vierde aggr gesloten. Het vierde aggr dat aldus gekoppeld is voert zijn (instelbare)
inschakelvertraging uit en daarna wordt het vermogen verdeeld over de vier aggregaten. Elk aggregaat levert dan 25 % van het
gevraagde vermogen, 337,5 kW. Dit komt overeen met 56.25% van het nominale vermogen (600 kW).
Het vermogen dat door de toepassing wordt gevraagd kan blijven stijgen tot de centrale bovengrens (95%) van 2400 kW), of
2280 kW (de regeling kan worden gewijzigd). Dit komt overeen met de bovengrens van het aggregaat, namelijk 570 kW (95% van
600 kW).
Automatisch bedrijf (Alle Kerys in "AUTO-modus") (koppeling tijdens stilstand)
Uitval van de netspanning
• Vertraging voor het vastleggen van de netuitval (beheerd door de detectiemodule van het lichtnet).
• Sluiten van de vermogensdelen van de aggregaten.
• Startverzoek van de aggregaten.
• Het toerental van de aggregaten neemt toe.
• Vertraging voor stabilisatie van het toerental.
• Opwekkingscommando aan ieder aggregaat met een normaal toerental; er komt dan snel spanning op de set
contactstaven.
• In werking stellen van de verdeling van het actief vermogen.
• De toepassing werkt weer op de nominale spanning en frequentie.
Wattmetrisch beheer
Het wattmetrisch beheer wordt geactiveerd na een algemene startvertraging. Dankzij deze algemene startvertraging kan de
toepassinig weer gaan draaien na inschakeling van de verschillende outputs en is er zekerheid over de stabiliteit van de belasting
voordat het wattmetrisch beheer wordt geactiveerd.
Afhankelijk van het vermogen dat de toepassing vraagt kan het aantal in bedrijf zijnde aggregaten gevarieerd worden om de
productie optimaal af te stemmen op het verbruik.
De procedure is als volgt:
• Einde algemene inschakelvertraging.
• In werking zetten van de analyse van het verbruikte actief vermogen.
9

Voorbeeld: een aggregaat moet gestopt worden volgens de ingestelde drempelwaarden.
• Afschakelen van het niet-prioritaire aggregaat, overdracht van het vermogen op het aggregaat of de aggregaten die in
productie blijven.
• Loskoppelen van het niet-prioritaire aggregaat, onbelast, door het openen van het vermogensdeel van het aggregaat.
• Afkoelvertraging.
• Aggregaat stopt en schakelt in stand-by.

9

Voorbeeld van vermogenstoename:
• Startverzoek aggregaat.
• Het toerental van het aggregaat neemt toe.
• Opwekking wisselstroomgenerator, het aggregaat komt op spanning.
• Verzoek van het aggregaat om synchronisatie op de set contactstaven (oftewel de andere gekoppelde aggregaten).
• Sluiten van het vermogensdeel van het aggregaat.

Herstel van de netspanning
• Vertraging voor het vastleggen van de netuitval (beheerd door de detectiemodule van het lichtnet).
• Openen van de vermogensdelen van de aggregaten.
• Afkoelvertraging.
• Aggregaten stoppen en schakelen in stand-by.
De Kerys blijven in "AUTO"-modus
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Werking bij GEFORCEERD BEDRIJF
Begin van GEFORCEERD BEDRIJF
• Sluiten van de vermogensdelen van de aggregaten.
• Startverzoek van de aggregaten.
• Het toerental van de aggregaten neemt toe.
• Vertraging voor stabilisatie van het toerental.
• Opwekkingscommando aan ieder aggregaat met een normaal toerental; er komt dan snel spanning op de set
contactstaven.
• In werking stellen van de verdeling van het actief vermogen.
• De toepassing werkt weer op nominale spanning en frequentie.
De Kerys blijven in "AUTO"-modus
De installatie wordt gevoed door de aggregaten
Einde GEFORCEERD BEDRIJF
• Openen van de vermogensdelen van de aggregaten.
• Afkoelvertraging.
• Aggregaten stoppen en schakelen in stand-by.
De Kerys blijven in "AUTO"-modus
De installatie wordt gevoed door het elektriciteitsnet
Centrale handbediening
Deze bedrijfsmodus wordt geselecteerd door op de toets "MANU" (HAND) te drukken. Door middel van het toetsenbord van de
IMM's kan de operator de aggregaten een voor een starten en stoppen. Het vermogensdeel van het aggregaat wordt handmatig
gesloten door middel van de synchronisatie van ieder aggregaat met de set contactstaven, via de toetsen "+F", "-F", "+U" en "-U".
De verdeling van het vermogen tussen de aggregaten blijft automatisch. De beveiligingen van de aggregaten blijven actief in deze
bedrijfsmodus.
Deze bedrijfsmodus valt onder de verantwoordelijkheid van de operator
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4.4.3 Met gemeenschappelijk deel CRF (A635)
Deze configuratie is bedoeld om het volgende te garanderen:
9

9
9

Elektrische noodvoeding van een installatie na een uitval van het elektriciteitsnet. De uitval van het elektriciteitsnet kan
veroorzaakt worden door een netdetectiemodule of door een regelmodule in het gemeenschappelijke deel. De terugkeer
naar het net gebeurt door een snelle koppeling met overdracht van de belasting, zonder stroomonderbreking en met
beheer van de omschakelaar Normaal / Nood.
Een werking in GEFORCEERD BEDRIJF per aggregaat.
Een werking volgens EJP* of andere tarieven (informatie wordt doorgegeven via droog contact).
Aggregaat 2

Aggregaat 1
3PH

3PH

Regelmodule

Regelmodule

CAN

M

M

CAN

Basismodule

Bus numérique

Ethernet

3PH 3PH

Regelmodule

Basismodule

3PH + N

Ethernet

Module de
base

Aggregaat x

TC (optioneel)

3PH

M

3PH + N

Ethernet

3PH
+N

CAN

3PH + N

3PH

Regelmodule

M

(*) EJP (Effacement Jour de Pointe) is een bedrijfsmodus speciaal voor het Franse elektriciteitsnet.
Opmerking:

In een installatie van het type centrale (meerdere aggregaten parallel aangesloten), zijn er twee koppelinsmodi
mogelijk tussen aggregaten:
• Koppeling tijdens stilstand.
• Koppeling tijdens bedrijf.

Automatisch bedrijf (Alle Kerys in "AUTO-modus") (koppeling tijdens stilstand)
Uitval van de netspanning
• Vertraging voor het vastleggen van de netuitval (beheerd door Kerys voor het gemeenschappelijke deel of door de
netdetectiemodule).
• Sluiten van de vermogensdelen van de aggregaten.
• Startverzoek van de aggregaten.
• Het toerental van de aggregaten neemt toe.
• Vertraging voor stabilisatie van het toerental.
• Opwekkingscommando aan ieder aggregaat met een normaal toerental; er komt dan snel spanning op de set
contactstaven.
• In werking stellen van de verdeling van het actief en reactief vermogen.
• Openen van het vermogensdeel aan netwerkzijde (dit kan ook al open zijn).
• Sluiten van het centrale vermogensdeel.
• Hervatten van het gebruik bij nominale spanning en frequentie.
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Wattmetrisch beheer
Het wattmetrisch beheer wordt geactiveerd na een algemene startvertraging. Dankzij deze algemene startvertraging kan het
gebruik hervat worden na inschakeling van de verschillende outputs en is er zekerheid over de stabiliteit van de belasting voordat
het wattmetrisch beheer wordt geactiveerd.
Afhankelijk van het benodigde vermogen kan het aantal in bedrijf zijnde aggregaten gevarieerd worden om de productie optimaal af
te stemmen op het verbruik (zie het principe van wattmetrisch beheer).
De procedure is als volgt:
• Einde algemene inschakelvertraging.
• In werking zetten van de analyse van het verbruikte actief vermogen.
9

Voorbeeld: een aggregaat moet gestopt worden volgens de ingestelde drempelwaarden.

•
•
•
•

Afschakelen van het niet-prioritaire aggregaat, overdracht van het vermogen op het aggregaat of de aggregaten die in
productie blijven.
Loskoppelen van het niet-prioritaire aggregaat, onbelast, door het openen van het vermogensdeel van het aggregaat.
Afkoelvertraging.
Aggregaat stopt en schakelt in stand-by.
De Kerys blijven in "AUTO"-modus

9

Voorbeeld van vermogenstoename:

•
•
•
•
•

Startverzoek van het aggregaat.
Het toerental van het aggregaat neemt toe.
Opwekking wisselstroomgenerator, het aggregaat komt op spanning.
Verzoek van het aggregaat om synchronisatie op de set contactstaven (oftewel de andere gekoppelde aggregaten).
Sluiten van het vermogensdeel van het aggregaat.

Herstel van de netspanning
• Vertraging voor het vastleggen van de netuitval (beheerd door de Kerys voor het gemeenschappelijke deel of door een
netdetectiemodule).
• Synchronisatie van de aggregatencentrale met het netwerk.
• Na synchronisatie van de centrale met het netwerk, sluiten van het vermogensdeel aan netwerkzijde door de Kerys voor
het gemeenschappelijke deel (PC) volgens een vooraf ingestelde gelijkmatige toename. De gelijkmatige afname van het
vermogen duurt niet langer dan 10 seconden voor de overdracht van het nominale vermogen van het aggregaat. Het
vermogensdeel wordt gesloten wanneer het vermogen van het aggregaat de ondergrens bereikt heeft.
• Overdracht van het actief en reactief vermogen op het net.
• Openen van het centrale vermogensdeel van de aggregaten.
• Openen van de vermogensdelen van de aggregaten.
• Afkoelvertraging.
• Aggregaten stoppen en schakelen in stand-by.
De Kerys blijven in "AUTO"-modus

41/144

Automatisch bedrijf (Alle Kerys in "AUTO-modus") (kortstondige koppeling heen en weer)
Begin van GEFORCEERD BEDRIJF
• Sluiten van de vermogensdelen van de aggregaten.
• Startverzoek van de aggregaten.
• Het toerental van de aggregaten neemt toe.
• Vertraging voor stabilisatie van het toerental.
• Opwekkingscommando aan ieder aggregaat met een toerental van 1450 t/min; er komt dan snel spanning op de
contactstaven.
• In werking stellen van de verdeling van het actief en reactief vermogen.
• Synchronisatie van de aggregatencentrale met het netwerk.
• Sluiten van het centrale vermogensdeel van de aggregatencentrale door middel van de regelmodule van het
gemeenschappelijke deel.
• Overdracht van het actief en reactief vermogen op de aggregaten.
• Openen van het vermogensdeel aan netwerkzijde.
• Hervatten van het gebruik bij nominale spanning en frequentie.
De installatie wordt gevoed door de aggregaten
Einde GEFORCEERD BEDRIJF

•
•
•
•
•
•
•
•

Afgeven van het commando tot geforceerd bedrijf.
Synchronisatie van de aggregatencentrale met het netwerk.
Sluiten van het vermogensdeel aan netwerkzijde door middel van de regelmodule van het gemeenschappelijke deel.
Overdracht van het actief en reactief vermogen van de centrale op het netwerk.
Openen van het centrale vermogensdeel van de aggregaten.
Openen van de vermogensdelen van de aggregaten.
Afkoelvertraging.
Aggregaten stoppen en schakelen in stand-by.
De Kerys blijven in "AUTO"-modus
De installatie wordt gevoed door het elektriciteitsnet

Centrale handbediening
Deze bedrijfsmodus wordt geselecteerd door op de toets "MANU" (HAND) te drukken op de KERYS van het gemeenschappelijke
deel (PC) en op de KERYS van de aggregaten. De operator kan de aggregaten starten en stoppen met het toetsenbord van de
IMM-module. De vermogensdelen worden handmatig gesloten door middel van de handmatige synchronisatie van ieder aggregaat
met de contactstaven en vervolgens de handmatige synchronisatie van de centrale met het netwerk, hetgeen handmatig gedaan
wordt via het algemene deel (PC). De beveiligingen van de aggregaten blijven actief in deze bedrijfsmodus.
Deze bedrijfsmodus valt onder de verantwoordelijkheid van de operator

5. Aansluitingen van de aggregaten
5.1.

Voorzorgsmaatregelen voor het aansluiten
Koppel de accukabels los voordat u werkzaamheden aan het aggregaat uitvoert.
Koppel eerst de negatieve (-) accukabel los.

Waarschuwing
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Standalone aggregaat Koppeling CRP (A661)

X

X

X

X

X

Aansluiting externe noodvoeding

O

O

O

O

O

O

X

X

X

O

O

O

X

X

Verbindingskabels tussen de aggregaten (CAN-BUS)
Verbindingskabels tussen de aggregaten (parallellijn)

X

Sterkstroomkabels

Centrale met gemeenschappelijk deel CRF (A635)

Standalone aggregaat Koppeling CRF (A651)

X

Aansluitdoos aarding

Centrale zonder gemeenschappelijk deel en zonder
omschakelaar (A632)
Centrale zonder gemeenschappelijk deel en zonder
omschakelaar (A633)

Standalone aggregaat met omschakelaar (A622)

Aarding

Standalone aggregaat Koppeling vermogen op aggregaat
(A641)
Standalone aggregaat Koppeling vermogen op
elektriciteitsnet (A642)

Aansluitingen volgens de configuratie

Standalone aggregaat zonder omschakelaar (A612)

5.2.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Starten op afstand

z

z

z

z

z

z

z

z

z

Externe noodstop

z

z

z

z

z

z

z

z

z

EJP

z

z

z

z

z

z

z

z

z

Netdetectie via contact (1)

z

z

z

z

z

Netdetectie via regelkaart (1)

z

z

X

X

X

X

z

z

z

INS noodcommando

z

z

z

z

z

z

Noodschakelaar

z

z

z

z

z

z

INS normaal commando

z

z

z

z

z

z

Aansluitingen klant:

Overzicht van storingen en alarmen

z

z

z

z

z

z

z

z

z

Bedrijf aggregaat

z

z

z

z

z

z

z

z

z

Aggregaat beschikbaar in Auto

z

z

z

z

z

z

z

z

z

X: aansluiten
(1)

O: indien aanwezig

z: indien aanwezig

Slechts één van de netdetecties moet bekabeld worden.

43/144

5.3.

•

Aardingsmethode (alleen standaard)

Het is noodzakelijk om de massa van het aggregaat op de aarde aan te sluiten. Gebruik daarvoor een koperkabel (groen / geel)
van minimaal 25 mm² voor een kabel zonder mantel en 16 mm² voor een geïsoleerde kabel en sluit die aan op de massaaansluiting van het aggregaat en op een gegalvaniseerde aardingspen die verticaal in de grond gedreven is.

Voor een standaard spanning van 25 V en een standaard stroomsterkte van 30 mA.
Lengte van de
pen in meters

Aard van het terrein
Vruchtbare bouwgrond, compacte en
vochtige ophogingen
Onvruchtbare bouwgrond
Onvruchtbare bouwgrond, grind, groffe
ophogingen
Kale
steengrond,
ondoorlaatbare rotsen

droog

zand,

1
1
1
Om een equivalente lengte te verkrijgen kunnen meerdere
parallel geplaatste aardingspennen gebruikt worden, met een
tussenafstand die minstens de lengte van de aardingspen
bedraagt. Voorbeeld: 4 aardingspennen van 1 meter die
onderling verbonden zijn en een waartussen de afstand 1
meter bedraagt.

3,6

•

Controleer de aarding voordat u het aggregaat in gebruik neemt.

•

Controleer of de beveiliging van de aarding werkt.

5.3.1 Standalone aggregaat
Aardingsmethode: IT
Controller voor isolatie actief
Verbindingsstaaf
voor aarding van
de aggregaten

Neutraal geïsoleerd

DISJONCTEUR
SCHAKELAAR

Torus
Massa

N

Aardingspen
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R

S

T

Aardingsmethode: TNS
Verbindingsstaaf
voor aarding van
de aggregaten

Neutraal aangesloten op massa

DISJONCTEUR
SCHAKELAAR

Torus
Massa

N

R

S

T

Aardingspen
Aardingsmethode: TT
Differentiaalschakelaar actief
Verbindingsstaaf
voor aarding van
de aggregaten

Neutraal

DISJONCTEUR
SCHAKELAAR

Torus

Massa

N

R

S

T

Aardingspen

Type neutraalaansluiting: Toepassing EDF (Alleen op aggregaat huurder)
Differentiaalschakelaar actief
Verbindingsstaaf
voor aarding van
de aggregaten

Neutraal

DISJONCTEUR
SCHAKELAAR

Torus

Massa

N

R

S

T

Aardingspen
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5.3.2 Centrale
Aansluiting van de aggregaten op de aansluitdoos (alleen huurdertoepassing)

Aggregaat 2

Aggregaat x

Neutraal

Torus-aansluiting Aggr x

Torus-aansluiting Aggr 2

Torus-aansluiting Aggr 1

Aggregaat 1

1 torus per Aggr

Aansluitdoos
aarding

Aardingspen

Aggregaat 1

Aggregaat 2

Eén enkele pen voor een aggregatencentrale
Opgelet
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Aggregaat x

Aansluiting van de aggregaten op de aansluitdoos (geen huurdertoepassing)

Torus-aansluiting Aggr 1

Torus-aansluiting Aggr 2

Aggregaat 2

Neutraal – min.
35mm²

Aggregaat 1

Aggregaat 2

Eén enkele pen voor een aggregatencentrale
Opgelet
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Aggregaat x

Torus-aansluiting Aggr x

Aggregaat 1

Aardingspen

Aggregaat x

Aardingsmethode: IT
Neutraal geïsoleerd

DISJONCTEUR
SCHAKELAAR

Torus

Massa

R

N

S

T

Aardingspen
Aardingsmethode: TNS
Neutraal aangesloten op massa

SCHAKELAAR
DISJONCTEUR
Torus

Massa

R

N

S

T

Aardingspen

Aardingsmethode: TT
Neutraal

SCHAKELAAR
DISJONCTEUR
Torus

Massa

N

R

S

T

Indien aanwezig
Aardingspen

Aansluitdoos
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7

Xcbc3

Xcbc3

Aansluiting van de aggregaten op de aansluitklemmen van de klant

28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

29 31 33 35 37 39 41 43 45 47

7

28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

29 31 33 35 37 39 41 43 45 47

Aansluitdoos
Verwijders de shunts uit de
klemmen 45-48 en 46-47

Plaats de shunts terug in de klemmen 45 en 46, nadat u de torus van de aansluitdoos heeft losgekoppeld.
Opgelet

5.4.

Aansluiting externe noodvoeding

Via de aansluiting voor externe noodvoeding (indien aanwezig) kan het aggregaat door een externe elektrische bron van
noodvoeding voorzien worden. Zo kunnen de verschillende componenten (voorverwarming, lessenaar,…) gevoed worden zonder
de accu's van het aggregaat te gebruiken.
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5.5.

Verbindingskabel tussen de aggregaten (centrale)
2 Aggregaten
Aggregaat 1
019x04

019x12

Aggregaat 2
019x04

019x12

3 Aggregaten en meer
Aggregaat 1
019x04

019x12

Aggregaat 3

Aggregaat 2
019x04

019x04

019x12

019x12

Aggregaat x
019x04

019x12

Verbindingskabel
De sterkstroomkabels en de verbindingskabel van het aggregaat
kunnen elkaar kruisen.

Sterkstroom
kabel

Opgelet
Verbindingskabel
Huurderapplicatie

MINIMAAL 1 meter.

De sterkstroomkabels en de verbindingskabel van het aggregaat
kunnen niet op minder dan 1 meter parallel geplaatst worden.

Sterkstroomkabel
Geïnstalleerde applicatie
Opgelet

Verbindingskabel

De sterkstroomkabels en de verbindingskabel van het aggregaat
kunnen niet parallel worden geplaatst op minder dan 5 cm, in
overeenstemming met de geldende normen in het land waar het
aggregaat wordt gebruikt (444.3.6.23 van de NFC 15.100/A1
van augustus 2008 voor Frankrijk)

Sterkstroomkabel

5 cm

Kabelloop

De sterkstroomkabels, de verbindingskabel van het aggregaat en de verbindingen moeten in perfecte staat
verkeren; vervang ze indien nodig.
Opgelet
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5.6.

Vermogen

1. Voer de sterkstroomkabels door de toegangsopening naar de vermogenskast van het aggregaat (AIPR of lessenaar afhankelijk
van het aggregaat).
2. Sluit de sterkstroomkabels aan op de contactstaven.
3. Sluit de sterkstroomkabels aan op de toepassing.
N

AGGREGAAT

R

GEBRUIK

S
T

N

R

S

T

Verifieer dat de draairichting van de fasen van het aggregaat en de toepassing gelijk zijn.
Opgelet
Kabeltypen:

5.7.

Gebruik kabels van het type H07RNF, in overeenstemming met de geldende normen in het land waar het
aggregaat gebruikt wordt (Voor Frankrijk wordt verwezen naar norm C15.100).

Aansluitklem klant

Zie de elektrische schema's afhankelijk van de gekozen configuratie en de behoeften.
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6. Menu's voor besturing en instelling van parameters
6.1.

Menustructuur

De figuur hieronder toont de organisatie van de belangrijkste menu's.
-0Welcom

-1Gebruik

-2Diagnose

-3Archiveringen
& Tellingen

-4Onderhoud

-5Configuraties

-6Systeem

- 1.1 Besturing

- 2.1 Variabelen
TOR

- 3.1 Gebeurtenissen
archiveringen

- 4.1 Provider

- 5.1 Gereedschap

- 6.1 Regionale
parameters

- 1.2 Functietoetsen

- 2.2 Variabelen
ANA

- 3.2 Elektrische
archiveringen

- 4.2 De e-mails

- 5.2 Applicaties

- 6.2 Identificatie
applicatie

- 1.3 Kolom
Synchro.

- 2.3 Variabelen REG
& PRO

- 3.3 Mechanische
archiveringen

- 4.3 De intervallen

- 5.3 Regelingen

- 6.3 Softwareversies

- 1.4 Synthese
metingen centrale

- 2.4 Krommen

- 3.4 Gebeurtenis
tellingen

- 5.4 Beschermingen

- 6.4 Afdrukken

- 1.5 Metingen

- 2.5 Elektrische
storingen

- 3.5 Mechanische
tellingen

- 1.6 Alarmen
& storingen

- 2.6 Help

- 3.6 Elektrische
tellingen

- 1.7 Instellingen
gebruikers

**

**

**

- 4.4 De verbruiksmiddelen

- 4.5 De staten van
voortgang

- 5.5 Elektronica

**

* Op de Kerys
van het
gemeenschappel
ijke deel

In dit handboek worden alleen de functies behandeld met een lichte ondergrond.
Opgelet
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- 6.5 Beheer van de
toegang

- 6.6 Beheer van de
webtoegang

- 4.6 De rapporten

** Op de Kerys
van het
aggregaat

- 2.7 Visualisatie
regelmodus

*

- 6.7 Fabriek

6.2.

Instelling van regionale parameters

Zonder toegangscode voor invoer kan op dit scherm:
¾
¾

de weergavetaal ingevoerd worden
de datum en tijd ingesteld worden

Navigatiekenmerk:

15/07/09

6.1

19 :10 :00

GS 1

Regional parameters

Stop

Faults

Français

English

Espanol

Deutsch

Portugues

Language
option

Day

Month

Year

hours

Minutes

Seconds

22

10

07

17

10

00

Alarms

Inhibit the keys
-1–
Identification
application

-2Software versions

-3Printing

Om het toetsenpaneel te kunnen reinigen (stof, koolwaterstoffen, enz.) kan met behulp van de functie toetsblokkering gedurende
ongeveer twintig seconden de registratie van toetsaanraking op het scherm worden onderbroken. Het verloop van de tijd wordt
getoond op een apart scherm.
Wanneer er een toegangscode van voldoende hoog niveau wordt ingevoerd kan op dit scherm bovendien:
¾
¾

de synchronisatietijd van de modules worden ingesteld
het logo worden gekozen dat weergegeven wordt op de hoofdpagina van de Kerys
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Als de tijdsinstelling niet verloopt volgens het SNTP-protocol ziet het scherm er zo uit.
15/07/09

19 :10 :00

GS 1

Regional parameters

Stop

Faults

Français

English

Espanol

Deutsch

Portugues

Language
option

Day

Month

Year

hours

Minutes

Seconds

22

10

07

17

10

00

Inhibit the keys

SDMO welcome logo

KOHLER welcome logo

-1Identification
application

-2Software versions

-3Printing

Alarms

In dit geval wordt de signaalafgifte aan de bus voor het gelijkzetten van de verschillende realtime klokken bepaald door de
synchronisatietijd.
Met een druk op de knop "KOHLER welcome logo" (Welkomstlogo KOHLER) verandert het uiterlijk van het scherm en wordt het
KOHLER-logo weergegeven in plaats van het standaard SDMO-logo. Het hoofdscherm ziet er dan als volgt uit:

15/07/09

19 :10 :00

GS 1

Welcome

Auto

Faults

-1Operation

Alarms

-6System
-2Fault finding

-5Configuration

-3Archiving/Metering
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-4Maintenance

In het tweede geval ziet het scherm er zo uit.
15/07/09

6.3.

19 :10 :00

GS 1

Regional parameters

Stop

Faults

Français

English

Espanol

Deutsch

Portugues

Language
option

Day

Month

Year

hours

Minutes

Seconds

22

10

07

17

10

00

Inhibit the keys

SDMO welcome logo

KOHLER welcome logo

-1Identification
application

-2Software versions

-3Printing

Alarms

Informatie over de KERYS

6.3.1 Identificatie van de applicatie
Navigatiekenmerk :

6.2

In dit scherm kan de toepassing worden geïdentificeerd voor SDMO.
Deze informatie is noodzakelijk bij vragen met ondersteuning van SDMO, zodat het betreffende bestand geraadpleegd kan worden.
15/07/09

19 :10 :00

Identification
application

GS 1

Stop

Faults

Alarms

Site name
Dealership number

000000

OM number

000000

Connection number

000000

-1Software versions

-2Printing

-3Access management

Zaaknummer (Dealership number):

gegeven uit het fabricagedossier van het besturingsapparaat

OM-nummer (OM number):

gegeven uit het fabricagedossier van het aggregaat

Nummer van de aansluiting (Connection number): referentie die wordt gebruikt om de locatie te identificeren tijdens telefonische
verbinding.
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6.3.2 Softwareversie
Navigatiekenmerk:

6.3

In dit menu kunnen de softwareversies van de verschillende modules opgevraagd worden.
Alleen de regels die betrekking hebben op de geïnstalleerde apparatuur worden getoond.
15/07/09

19 :10 :00

GS 1

Stop

Faults

Module

Software versions

Software version dates

IHM

0.00

00/00/00

Base

0.00

00/00/00

Resident logic

0.00

00/00/00

Regulation

0.00

Protection

0.00

Engine

0.00

-1Identification
application

6.4.

Software versions

-2Printing

Alarms

-3Access management

Gebruiksmenu's

In de gebruiksmenu's zijn alle menu's gegroepeerd die nodig zijn voor de besturing van het aggregaat.
Navigatiekenmerk:

1

Bedrijfsmodi:
¾ A 633 – A635

15/07/09

19 :10 :00

GS 1

Operation

Auto

Faults

Alarms

-0Welcome
-1Operation
-2Function keys

-7User adjustments

-3Synchro. column

-6Alarms & Faults

-4Central unit measure.
summary

-5Measurements
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Bedrijfsmodi:
¾ A 612 – A 622 – A642

15/07/09

19 :10 :00

GS 1

Operation

Auto

Faults

Alarms

-0Welcome
-1Operation
-2Function keys

-7User adjustments

-3Synchro. column

-6Alarms & Faults
-5Measurements

Bedrijfsmodus:
¾ A 641 – A 651 – A661
15/07/09

19 :10 :00

GS 1

Operation

Stop

Faults

Alarms

-0Welcome
-1Operation
-2Function keys

-7User adjustements

-3Synchro. column

-6Alarms & Faults
-5Measurements
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6.4.1 Besturing
Dit algemene scherm toont alle belangrijke elektrische parameters van het aggregaat.
Het is het algemene scherm van de besturing en de bewaking van het aggregaat.
Dit scherm kan ook worden weergegeven door te drukken op het waarschuwingslampje dat de bedrijfsmodus van het aggregaat
aangeeft.
De frequentie, spanning U23 en het actief en reactief vermogen kunnen analoog of digitaal worden weergegeven. Schakelen
tussen modi wordt gedaan door op de gewenste indicator te drukken.
Navigatiekenmerk:

15/07/09

1.1

19:10 :00

GS 1
I1 (A)

Operation
2701

Manu

P.F.

Faults

Alarms

0,9 L

Status messages

Q (kVAr)
Speed (rpm)

1505

Operating time:

10 :05

+F
-1Function keys

-F

+V

765
-V

-3Central unit measure.
summary

-2Synchro. column

Commando voor de spanning
van de wisselstroomgenerator
van de
Commando voor het toerental
van de motor

Indicatie van de startpositie van het aggregaat

Boven 46Hz vindt de schaalverdeling van het kwadrant automatisch plaats
Op wijzerplaten worden de nominale waarden in blauw aangegeven

De toetsen voor de regeling van het toerental en de spanning verschijnen alleen bij de gekoppelde
applicaties in handbediende modus.
Opgelet
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6.4.2 Functietoetsen
Het drukken op een van deze toetsen activeert een bijzondere in de fabriek geprogrammeerde functie, naargelang de door de
gebruiker gekozen gebruiksconfiguratie van het aggregaat.
Dit menu biedt aanvullende en noodzakelijke commando's voor de besturing van het aggregaat.
De meest frequent gebruikte commando's zijn:
¾ Hestel lichtnet in EJP
¾ Bevestigen netretour
¾ Geforceerde totaalbedrijf
¾ Uitschakelen
van
de
beveiligingen
¾ Sluiten noodschakelaar
¾ Openen normaalschakelaar

¾ Onderhoud van de normaal
¾ Openen noodschakelaar
¾ Sluiten normaalschakelaar

De tekst die de toetsfunctie aangeeft kan worden gewijzigd.
De procedure is als volgt: druk op de toets "Configuration of the text" (Titelconfiguratie), selecteer de in te drukken toets en het
invoervenster voor tekst verschijnt.
Navigatiekenmerk:

1.2

Bedrijfsmodi:
¾ A 612 – A622 – A641 – A642 – A651 – A661 – A632
Actieve en geselecteerde toets

Actieve toets

15/07/09

19 :10 :00

GS 1

Function keys

U23(V)

0

I1 (A)

0

P.F.

Stop

Faults

Alarms

0L

F (Hz)

0

Status messages
TCH FCT 1 (3710)

TCH FCT 5 (3714)

TCH FCT 2 (3711)

TCH FCT 6 (3715)

TCH FCT 3 (3712)

TCH FCT 7 (3716)

TCH FCT 4 (3713)

Operating time :

0 : 00

Title configuration
-1Synchro. column

-3Measurements
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TCH FCT 8 (3717)

Navigatiekenmerk:

1.2

Bedrijfsmodus:
¾ A633 – A635
Actieve en geselecteerde toets

Toets actief

15/07/09

19 :10 :00

GS 1

Function keys

U23(V)

0

I 1(A)

0

F.P.

Stop

Faults

Alarms

0L

F (Hz)

0

Status messages
GLOBAL OPERATION

TCH FCT 5 (3714)

TCH FCT 2 (3711)

TCH FCT 6 (3715)

TCH FCT 3 (3712)

TCH FCT 7 (3716)

TCH FCT 4 (3713)

Operating time

0 : 00

TCH FCT 8 (3717)

Title configuration
-3Measurements
Totaalbedrijf:

Door op de toets totaalbedrijf te drukken wordt de productie van de hele centrale geforceerd.
¾ Hiermee kan de werking van de aggregaten getest worden
¾ Er kan ook mee geanticipeerd worden op een verzoek om hoog vermogen
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6.4.3 Kolom synchro
Op dit scherm wordt de lopende synchronisatie weergegeven van twee verschillende bronnen (2 aggregaten of 1 aggregaat en 1
netwerk) (frequentie-, spannings- en faseverschillen).
Navigatiekenmerk:

1.3

Indicatie van het frequentieverschil
15/07/09

19 :10 :00

Indicatie van het spanningsverschil

GS 1

Synchro. column

Manu

Faults

Alarms

0°

+20°

-20°

Delta F

-

Delta V

+

-

0,00Hz

+F

+
0%

TOP COUPLAGE
-V

-F

+V

+

-

Synchro in progress
-1Function keys

-2Central unit measure.
summary

-3Mesurements
Staafdiagram voor het spanningsverschil
(Correctie toegepast op de spanningsregelaar)

Staafdiagraam met het frequentieverschil
(Correctie toegepast op de snelheidsregelaar)

-

-

+

Als het verschil (delta) zich aan de linkerkant bevindt,
druk dan op + om het verschil te vergroten.

+

Als het verschil (delta) zich aan de rechterkant bevindt,
druk dan op - om het verschil te verkleinen.

De toets "TOP COUPLAGE" (OPTIMALE KOPPELING) en de commando's "+ F, – F" en "+V, –V"
verschijnen alleen in handbediende modus.
Opgelet

61/144

6.4.4 Synthese metingen centrale
Dit scherm is alleen beschikbaar in de bedrijfsmodus "centrale" en dient voor het tonen van de waarden van de elektrische
metingen voor ieder aggregaat van de centrale en de vermogens van de centrale.
Navigatiekenmerk:

1.4

Bedrijfsmodi:
¾ A633 – A635

15/07/09

Central unit
Measure. summary

19 :10 :00

GS 1

Stop

Faults

Alarms

Selection gen. Sets to
be displayed

P(kW)

Q(kvar)

S(kVA)

I1(A)

P.F.

01

0

0

0

0

0L

gen set no.

02

0

0

0

0

0L

gen set no.

03

0

0

0

0

0L

0

0

0

F(Hz)

0

U23(V)

gen set no.

Central

-1Function keys

-2Synchro. column

0

-3Mesurements

Als de centrale meer dan 3 aggregaten omvat:
• druk dan op een van de aggregaatnummers "01", "02", "3",
• voer het nummer in van het aggregaat waarvan u de elektrische metingen wilt zien.
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6.4.5 Metingen
Dit commando activeert een submenu waarmee de volgende metingen kunnen worden gedaan:
Navigatiekenmerk:

1.5

Bedrijfsmodi:
¾ A633 – A635 – A641 – A642 – A651 – A661

15/07/09

19 :10 :00

GS 1

Mesurements

Auto

Faults

Alarms

-0Operation
-1Electrical measurements
-2BUSBAR/Grid(x) elect.
measurements

-7Customised analogue
display

-3Mechanical
measurements

-6Phase Rotation

-4Harmonics

-5Grid(s) harmonics

Wordt niet weergegeven op een KERYS gemeenschappelijk deel.
Dit scherm wordt getoond als er in de fabriek gepersonaliseerde analoge
weergaven geprogrammeerd zijn.
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6.4.5.1.

Elektrische metingen stroomaggregaat

Dit scherm toont alle elektrische metingen van het aggregaat:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

De spanning van de startaccu in Volt (Ubat)
de spanningen tussen de fasen uitgedrukt in Volt (U12, U23 en U31)
de stroomsterktes van de fases uitgedrukt in Ampère (I12, I23 en I31)
de vermogensfactor (power factor, P.F.)
de frequentie F uitgedrukt in Hertz
het actieve vermogen per fase (P1, P2 en P3) uitgedrukt in kW
het totale actieve vermogen (PT1) uitgedrukt in kW
het reactieve vermogen per fase (Q1, Q2 en Q3) uitgedrukt in kVAr
het totale reactieve vermogen (QT) uitgedrukt in kVAr

Navigatiekenmerk:

15/07/09

1.5.1

19 :10 :00

GS 1

Electrical
measurements

Stop

Faults

Alarms

Display the
Line Voltage
U12(V)

0

I1(A)

0

P1(kW)

0

Q1(kvar)

0

U23(V)

0

I2(A)

0

P2(kW)

0

Q2(kvar)

0

U31(V)

0

I3(A)

0

P3(kW)

0

Q3(kvar)

0

P.F.

0L

F(Hz)

0

TP(kW)

0

QT(kvar)

0

UBat(V)

24,02

-1BUSBAR/Grid(x) elect.
measurements

-2Mechanical
measurements

-3Harmonics

Deze toets geeft toegang tot het scherm met fasespanningen.
Na een druk op de toets verschijnt "samengestelde spanningen tonen"..
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6.4.5.2.

Elektrische metingen JdB of netwerk(en)

Dit scherm toont alle elektrische metingen van het netwerk:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

De spanning van de startaccu in Volt (Ubat)
de spanningen tussen de fasen uitgedrukt in Volt (U12, U23 en U31)
de stroomsterktes van de fases uitgedrukt in Ampère (I12, I23 en I31)
de vermogensfactor (power factor, P.F.)
de frequentie F uitgedrukt in Hertz
het actieve vermogen per fase (P1, P2 en P3) uitgedrukt in kW
het totale actieve vermogen (PT1) uitgedrukt in kW
het reactieve vermogen per fase (Q1, Q2 en Q3) uitgedrukt in kVAr
het totale reactieve vermogen (QT) uitgedrukt in kVAr

Navigatiekenmerk:

1.5.2

15/07/09

19 :10 :00

GS 1

BUSBAR/Grid(x)
Elect. measurements

Display the
Line Voltage

Stop

Faults

Alarms

01

U12(V)

0

I1(A)

0

P1(kW)

0

Q1(kvar)

0

U23(V)

0

I2(A)

0

P2(kW)

0

Q2(kvar)

0

U31(V)

0

I3(A)

0

P3(kW)

0

Q3(kvar)

0

P.F.

0L

F(Hz)

0

TP(kW)

0

QT(kvar)

0

UBat(V)

24,02

-1Electrical measurements

-2Mechanical
measurements

-3Grid(s) harmonics

Deze toets geeft toegang tot het scherm met fasespanningen.
Na een druk op de toets verschijnt "Afficher les tensions composées" (samengestelde spanningen tonen).
Deze selectie van elektrische metingen wordt weergegeven bij een stand-alone KERYS met meerdere
netwerkaansluitingen, of bij een gemeenschapelijke KERYS met meerdere netwerkaansluitingen.

•

A612 & A622:

Geen van de vorige waarden wordt getoond

•

A641 – A642 – A632 – A633 – A634 – A635:

Alleen de fasespanningen worden getoond

•

A651 & A661:

Alle aangehaalde waarden worden getoond

Het selectievenster voor het netwerk is alleen beschikbaar als de installatie meerdere bronnen beheert
Opgelet
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6.4.5.3.

Mechanische metingen

Op dit scherm worden de waarden van de belangrijkste mechanische motorparameters weergegeven.
Dit scherm wordt niet weergegeven in het gemeenschappelijke deel van de KERYS.
Navigatiekenmerk:

15/07/09

1.5.3

19 :10 :00

Mechanical
measurements

GE 1

Stop

Faults

Alarms

Temp. LT coolant (°C)

0.00

Oil pres. (bar)

0.00

Temp. HT Coolant (°C)

0.00

Air intake pres. (bar)

0.00

Air intake Temp. (°C)

0.00

Common rail pres. (bar)

0.00

Fuel temp. (°C)

0.00

Fuel pres. (bar)

0.00

Oil temp. (°C)

0.00
°F display

-1
Electrical measurements

Display in PSI

-2BUSBAR/Grid(x) elect.
measurements

-3Harmonics

In deze zone verschijnt storingsinformatie die afkomstig is van de
elektronische motorbesturing.
Zie de paragraaf "Storingslijst motoren"

De aard van de getoonde waarden is afhankelijk van de geselecteerde motor.
Opgelet
Met behulp van de toetsen "Display in ..." (Weergave in …) kan gekozen worden tussen een weergave in graden Celsius of
Fahrenheit voor de temperatuur en in bar of PSI voor de druk.
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6.4.5.4.

Indicatie van de harmonischen van het aggregaat

Dit scherm toont het percentage harmonischen van rang 3, 5 en 7 op de spanningen en stromen van het aggregaat.
Navigatiekenmerk:

15/07/09

1.5.4

19 :10 :00

GS 1

Harmonics

Stop

Voltages

Faults

Alarms

Currents

0%

0%

0% 0%

0%

0%

0%

0%

0% 0%

0%

0%

0%

0%

0% 0%

0%

0%

L1

1

L2

L3

Rows

3

5

-1
Electrical measurements

7

3

-2Mechanical
measurements

5

7

-3Grid(s) harmonics

Deze selectie wordt getoond bij een stand-alone aggregaat met meerdere netwerken,
of bij het gemeenschappelijke deel van de KERYS met meerdere netwerken.
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6.4.5.5.

Indicatie van de harmonsichen van JdB of netwerk(en)

Dit scherm toont de harmonischen van de set noodcontactstaven of van het netwerk.
Navigatiekenmerk:

15/07/09

1.5.5

19 :10 :00

GS 1

Grid(s) harmonics

Voltages

Stop

Faults

Alarms

Currents

0%

0%

0% 0%

0%

0%

0%

0%

0% 0%

0%

0%

0%

0%

0% 0%

0%

0%

L1

1

L2

L3

Rows

3

-1
BUSBAR/Grid(x) elect.
measurements

5

7

3

-2Mechanical
measurements

5

7

-3Harmonics

Deze selectie wordt getoond bij een standalone aggregaat met
meerdere netwerken, of bij het gemeenschappelijke deel van de
KERYS met meerdere netwerken.
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6.4.5.6.

Metingen van de draaiende velden

Op dit scherm kunnen de draairichtingen van de velden van elk van de bronnen worden vergeleken.
Navigatiekenmerk:

15/07/09

1.5.6

19 :10 :00

GS 1

Phase Rotation

Stop

Grid(s)

Faults

Alarms

Generating set

R

S

T

R

S

T

A

B

C

A

B

C

1

Phase
sequence
Inverse
-1BUSBAR/Grid(x) elect.
measurements

Phase
sequence
Normal

-2Mechanical
measurements

Inverse

Normal

-3Harmonics

De drie leds R, S en T geven aan dat er spanning is.
Deze selectie wordt getoond bij een standalone aggregaat met meerdere netwerken, of bij het gemeenschappelijke
deel van de KERYS met meerdere netwerken.
¾

Als de fasevolgorde wordt omgedraaid is de led "inverse" (omgekeerd) rood.

¾

Als de fasevolgorde correct is, is de led "normal" (normaal) groen.

Opgelet

De informatie die verschaft wordt hangt direct af van een goede aansluiting van de sterkstroomkabels en de
spanningen op de ingangen van de regelmodule.
De gebruiker moet altijd controleren of de indicatie klopt.
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6.4.6 Alarmen en storingen
Dit menu kan ook direct worden opgeroepen door op de knipperende toetsen "Alarms" (Alarmen) en "Faults" (Storingen) te
drukken op de bovenbalk.
Dit scherm toont de storingen die in de installatie aanwezig zijn.
De twee eerste kolommen geven de datum en de tijd aan waarop de gebeurtenis plaatsvond.
De kolom "Status" geeft aan of de onregelmatigheid nog aanwezig is "1", of niet "0".
De kolom "@" geeft het adres van de bij de onregelmatigheid behorende variabele aan.
De kolom "Title" (Titel) geeft de aard van de storing aan.
Een regel met een rode achtergrond geeft een storing aan, een regel met een oranje achtergrond een alarm.
Navigatiekenmerk:

1.6

15/07/09

19 :10 :00

GS 1

Date

Time

Status

@

Title

26/11/03

11:11:12’55

1

6131

HT LOW COOLANT LEVEL FAULT

26/11/03

10:35:16’28

0

6017

INSULATION 1 ALARM

26/11/03

10:10:10’10

0

60C3

CIRCUIT BREAKER FAULT ON GENERATING SET
OUTPUT

-1Function keys
Actieve regel

Alarms & Faults

-2Synchro. column

Stop

Faults

Alarms

-3Central unit measure.
summary

Scroll-toetsen als de lijst langer is
dan het aantal regels van het scherm, dat wil zeggen 4 regels

Om een storing te wissen, moet u:
¾ controleren of de onregelmatigheid is verdwenen (status 0) en indien nodig de oorzaken van de onregelmatigheid
wegnemen
¾ de betreffende regel selecteren; de tekst van de regel wordt in witte letters getoond
¾ op de "Reset" toets drukken op het toetsenbord, de regel wordt gewist.
Als een storing wordt getoond, blijft deze van invloed op de werking, zelfs als de oorzaak ervan is
verdwenen.
Als de gebruiker, in de werkmodus Hand of Auto, een storing met een wismodus "stop" wil wissen,
waarschuwt een scherm dat er overgeschakeld moet worden naar de stopmodus.
Opgelet
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6.4.7 Instellingen gebruikers
Dit commando biedt de volgende keuzen:
Navigatiekenmerk:

1.7

Bedrijfsmodi:
¾ A612 – A622 – A641 – A642 – A651 – A661
15/07/09

19 :10 :00

GS 1

User adjustments

Auto

Faults

Alarms

-0Operation
-1Set point
-2Output threshold

-5User parameters (2/2)

-4User parameters (1/2)

Bedrijfsmodi:
¾ A632 – A633 – A635

15/07/09

19 :10 :00

GS 1

User adjustments

Auto

Faults

Alarms

-0Operation
-1Set point
-2Output threshold
-3Wattmetric Control
-4User parameters (1/2)

-5User parameters (2/2)

Dit scherm wordt alleen getoond als:
9
9
9

of,
of,

er 2 brandstofpompen geconfigureerd zijn
als er 2 startmotoren geconfigureerd zijn
als men de selectie maakt
. kortstondige netwerkkoppeling
. permanente netwerkkoppeling
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6.4.7.1.

Advieswaarden

Met dit menu worden de advieswaarden vastgelegd voor de regeling van het aggregaat of de centrale.
Navigatiekenmerk:

15/07/09

1.7.1

19 :10 :00

GS 1

Set point

Stop

Grid(s)

P (kW)

40

Faults

Generating set

80

40

Alarms

EANA

80

0

Q(kvar)

0

0

0

P.F.

+ 0,80

+ 0,80

0

U (V)

380

390

400

410

420

430

0

Un BUS(V)

380

390

400

410

420

430

0

-1Wattmetric Control

-2Generating set priority

-3User parameters (1/2)

¾

De op dit scherm geselecteerde advieswaarden zijn groen aangegeven op de IMM.

¾

In de kolom ANALOGE INVOER kan een dynamische advieswaarde weergegeven worden.
U en Un Bus zijn de instellingen voor de nominale spanningen (in Volt).
Met deze advieswaarden kan de regeling gestuurd worden wanneer de centrale aan het net gekoppeld is.
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6.4.7.2.

Vermogensdrempels

In dit menu worden de drempelwaarden gedefinieerd die gekoppeld zijn aan digitale variabelen en waarmee extra functionaliteit
gecreëerd kan worden die verband houdt met het vermogen van het aggregaat of de centrale.
De groene achtergrond geeft aan dat de drempelwaarde bereikt of overschreden is. Wanneer een drempel bereikt of overschreden
wordt, verandert het vakje met het nummer van de variabele van kleur.
Navigatiekenmerk:

15/07/2009

1.7.2

19:10 :00

GS 1

Output threshold

Stop

Faults

Alarms

Gen set P thresholds as % of gen set Pn
4780

4781

4782

4783

4784

4785

4786

4787

15

30

45

60

75

90

105

120

CPU P threshold as % of central unit Pn
4788

4789

478A

478B

478C

478D

478E

478F

15

30

45

60

75

90

105

120

-1Set point

-2User parameters (1/2)
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-3Wattmetric Control

6.4.7.3.

Menu wattmetrisch beheer

Op dit scherm kan het wattmetrisch beheer worden bekeken.
Navigatiekenmerk:

1.7.3

Bedrijfsmodi:
¾ A633 – A635

15/07/09

19:10 :00

GS 1

Wattmetric Control

-0User adjustments
-1General parameters
-2Generating set priority
-3Thresholds
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Auto

Faults

Alarms

Wattmetrisch beheer - Algemene parameters
Navigatiekenmerk:

1.7.3.1

Bedrijfsmodus:
¾ A633 – A635
Met deze sectie kunnen de criteria worden vastgelegd voor het inschakelen van de aggregaten van de centrale naar gelang de
vermogensbehoefte van de installatie.
De invoergebieden voor de instellingen (menu's “generating set priority” (prioriteit van de aggregaten) en "thresholds" (drempels))
verschijnen alleen als de keuze "With" (Met) wattmetrisch beheer bevestigd is.

15/07/09

19 : 10 :00

GS 1

General parameters

Stop

Faults

Alarms

With

Wattmetric
Global operation time delay (sec):

70

Power on time delay adjust. (sec)

10

Cut-off time delay adjustement (sec)

10

Minimum number of GS

01

Maximum number of GS

05

Number of additional GS

0

-1Generating set priority

-2Thresholds

Global operation time delay (Inschakelvertraging totaalbedrijf):
Tijd gedurende welke alle aggregaten gestart worden en de belasting van de installatie over de aggregaten verdeeld wordt.
Power on time delay (Tijdsduur belastingtoename):
Tijd gedurende welke het aggregaat geleidelijk meer belasting opneemt om de installatie over te nemen.
Power off time delay (Tijdsduur belastingafname):
Tijd gedurende welke het aggregaat geleidelijk minder belasting opneemt om de belasting van de installatie over te geven.
Minimum number of generating sets (Minimum aantal aggregaten):
Hiermee kan het minimum aantal aggregaten worden bepaald dat gestart moet worden om overname van de installatie toe te staan
(de minimale waarde is 1).
Maximum number of generating sets (Maximum aantal aggregaten):
In een noodsituatie starten alle aggregaten; het wattmetrisch beheer grijpt pas in na een bepaalde werkingsduur waardoor de
belasting stabiel overgenomen kan worden. De maximale waarde komt overeen met het aantal aggregaten dat voor de toepassing
is geprogrammeerd.
Met deze instelling kan het aantal aggregaten dat in deze situatie start worden beperkt.
Number of additional generating sets (Aantal extra aggregaten):
Geeft het aantal aggregaten dat start naast het minimum aantal aggregaten dat de belasting van de installatie kan overnemen.
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Prioriteit van de aggregaten
1.7.3.2

Navigatiekenmerk:

Met deze functie kan de volgorde worden geselecteerd waarin de aggregaten worden ingeschakeld door het wattmetrisch beheer.
Dit scherm is alleen beschikbaar als het wattmetrisch beheer is ingeschakeld (menu 1.7.3.1).

Selectie van het aggregaat waarvan u het prioriteitsniveau wilt veranderen
Keuze van het nieuwe prioriteitsniveau

15/07/09

19 : 10 :00

GS 1

Generating set priority

Stop

Faults

Alarms

Modification
GS select.

Priority
Select.

01

04

Return to the previous
priorities

Valid

Display
GS

1

2

3

4

5

6

7

PRI

04

02

03

01

05

06

07

-1General parameters

-2Thresholds

Weergave van het prioriteitsniveau van ieder aggregaat
Het aantal weergegeven aggregaten hangt af van het aantal aggregaten dat bij de centrale is
aangemeld na selectie van de configuratie (paragraaf "Keuze van de gebruiksconfiguratie")
Om het prioriteitsniveau van een aggregaat te wijzigen:
¾ Selecteer het aggregaat.
¾ Bevestig.
¾ Selecteer de nieuwe prioriteit.
¾ Bevestig.
De prioriteit van het gewijzigde aggregaat wordt toegewezen aan het aggregaat dat eerder het nieuwe niveau van het gewijzigde
aggregaat had.
Aggr

1

2

3

4

5

6

7

04

05

06

07

01

05

06

07

Voor
Prioriteiten

01

02

03
Na

Gewijzigde
prioriteiten

04

02

03

Met de toets "Return to previous priorities" (Wijzigingen annuleren) kunnen de eerdere instellingen worden hersteld.
Dit commando is geldig tot aan het opslaan in flash.
Wijziging van de prioriteitsvolgorde op een aggregaat leidt automatisch tot wijziging van de prioriteitsvolgorde op de andere
aggregaten van de installatie (inter-base bus verplicht). De laatste prioriteit die ingesteld is op een aggregaat van de centrale wordt
als prioriteit beschouwd.
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Wattmetrisch beheer- Drempels
Navigatiekenmerk:

1.7.3.3

Bedrijfsmodus:
¾ A633 – A635
Ballastdrempels
Deze parameters zijn te vinden op de linkerhelft van de configuratiezone op het scherm.
Ze bepalen de drempel van het actief vermogen waaraan het verzoek om een extra aggregaat te starten wordt gekoppeld.
Het inschakelen is onderhevig aan een bepaalde vertraging, om te voorkomen dat wordt gestart bij een kortstondige overbelasting
van de installatie, bijvoorbeeld doordat een motor wordt ingeschakeld.
Ontlastingsdrempels
Deze parameters bevinden zich op de rechterhelft van de configuratiezone van het scherm.
Ze stellen de drempel van het actief vermogen vast met het verzoek om een aggregaat te stoppen als het verbruik van de installatie
vermindert.
Als de drempel wordt bereikt, is het uitschakelen onderhevig aan een instelbare vertraging.

15/07/09

19 : 10 :00

GS 1

Thresholds

Stop

Faults

Alarms

Threshold 1 GS => 2 GS

0%

0 kW

Threshold 2 GS => 1 GS

0%

0 kW

Threshold 2 GS => 3 GS

0%

0 kW

Threshold 3 GS => 2 GS

0%

0 kW

Threshold 3 GS => 4 GS

0%

0 kW

Threshold 4 GS => 3 GS

0%

0 kW

Threshold 4 GS => 5 GS

0%

0 kW

Threshold 5 GS=> 4 GS

0%

0 kW

Threshold 5 GS => 6 GS

0%

0 kW

Threshold 6 GS => 5 GS

0%

0 kW

Threshold 6 GS => 7 GS

0%

0 kW

Threshold 7 GS => 6 GS

0%

0 kW

-1General parameters

-2Generating set priority

-3Thresholds 2

Ze zijn alleen zichtbaar wanneer er meer dan 7 aggregaten zijn.
Opmerking: Het scherm voor de drempelwaarden toont de instellingen voor de aggregaten 1 t/m 7. Bij meer dan 7 aggregaten
kunnen met toets -3- Drempels 2 de instellingen voor de drempelwaarden van de aggregaten 8 t/m 13 bekeken
worden. Bij meer dan 13 aggregaten kunnen met toets -2- Drempels 3 de instellingen voor de drempelwaarden van de
aggregaten 14 en 15 opgevraagd worden.
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Navigatiekenmerk:

1.7.3.3

Scherm voor de startdrempels van de aggregaten 8 t/m 13.

15/07/09

19 : 10 :00

GS 1

Thresholds 2

Stop

Faults

Alarms

Threshold 7 GS => 8 GS

0%

0 kW

Threshold 7 GS => 8 GS

0%

0 kW

Threshold 8 GS => 9 GS

0%

0 kW

Threshold 9 GS => 8 GS

0%

0 kW

Threshold 9 GS => 10 GS

0%

0 kW

Threshold 10 GS => 9 GS

0%

0 kW

Threshold 10 GE => 11 GS

0%

0 kW

Threshold 11 GS => 10 GS

0%

0 kW

Threshold 11 GE => 12 GS

0%

0 kW

Threshold 12 GS => 11 GS

0%

0 kW

Threshold 12 GS => 13 GS

0%

0 kW

Threshold 13 GS => 12 GS

0%

0 kW

Faults

Alarms

-1Thresholds

-2Thresholds 3

Alleen zichtbaar wanneer er meer dan 13 aggregaten zijn.
Scherm voor de startdrempels van de aggregaten 1 en 14.
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GS 1

Threshold 3

Stop

Threshold 13 GS => 14 GS

0%

0 kW

Threshold 13 GS => 14 GS

0%

0 kW

Threshold 14 GS => 15 GS

0%

0 kW

Threshold 14 GS => 15 GS

0%

0 kW

-1Thresholds

-2Thresholds 2
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6.4.7.4.

Gebruikers parameters (1/2)

Navigatiekenmerk:

1.7.4

In dit menu kan de gebruiker bepaalde instellingen wijzigen om de werking van zijn aggregaat aan zijn behoeften aan te passen.

15/07/09

19 : 10 :00

Power return
Confirmation request

GS 1

User parameters
(1/2)

Sans
Without

No load test time delay
(sec):

Power 1

Power 2

Power loss time delay
(sec) :

3

3

Power return time delay
(sec) :

30

30

Inversion in non-coupl.
in emergency mode

Without

Without

Inversion in non-coupl.
in normal mode

Without

Without

-1Set point

Stop

-2Wattmetric Control

Faults

Alarms

600

-3Generating set priority

Afhankelijk van het aantal door het systeem
beheerde netwerken (tot 5 netwerken).
Power return Confirmation request (Verzoek bevestiging terugkeer lichtnet):
Als de keuze "With" (Met) is bij de terugkeer van de netspanning, wordt de sequentie van de terugkeer bepaald door aanvullende
informatie.
Controleer voordat u deze keuze bevestigt of de apparatuur hiervoor bedoeld is en of het vereiste
commando wel bestaat.
Opgelet
Power loss time delay (Tijd netuitval):
Definieert de tijd tussen het daadwerkelijk uitvallen van de netspanning en het begin van de opstartcyclus.
Power return time delay (Tijd netretour):
Definieert de tijd tussen het effectief herstel van de netspanning en het begin van de opstartcyclus.
Als de keuze "with mains return confirmation" (met bevestiging terugkeer lichtnet) actief is, wordt de uitschakelcyclus
daardoor in gang gezet.
Inversion in non-coupl. in emergency mode (Omkering indien geen koppeling van de nood):
Hiermee kan de te voeren strategie worden gekozen wanneer de synchronisatie met het netwerk mislukt. Als de keuze "Without"
(Zonder) actief is, blijft de installatie gevoed door het netwerk, als dit niet zo is dan schakelt de installatie over op de
vervangingsbron met een onderbreking van de voeding.
Inversion in non-coupl. in normal mode (Omkering indien geen koppeling van de normaal):
Hiermee kan de te voeren strategie worden gekozen wanneer de synchronisatie met het netwerk mislukt. Als de keuze "Without"
(Zonder) actief is, blijft de installatie gevoed door de vervangingsbron, als dit niet zo is dan schakelt de installatie over op het
netwerk met een onderbreking van de voeding.
No load test time delay (Tijdsduur test onbelast):
Definieert de tijdsduur van een onbelaste starttest van de aggregaten.
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6.4.7.5.

Gebruikers parameters (2/2)

Navigatiekenmerk:

1.7.5

Dit scherm is alleen beschikbaar als een van de volgende configuraties geselecteerd is:
•
•
•

A661 (CRF) voor standalone aggregaat,
Generiek voor standalone aggregaat,
Generiek voor algemeen deel.

15/07/09

19 : 10 :00

Function

User parameters
(2/2)

GS 1

Short
term synch

Pump priority

Sans
1

Starting mode

Sans
Non alterning

Starter priority

Sans
1

-1Set point

Faults

Alarms

Long
Term synch
10.0

Load on ramp (sec)

Stop

Load off ramp (sec)

10.0

-2Wattmeter control

•
Deze selectie wordt alleen weergegeven als er 2 startmotoren geconfigureerd zijn.
Deze selectie wordt alleen weergegeven als er 2 brandstofpompen geprogrammeerd zijn.
Deze invoer wordt alleen gedaan als de centrale geconfigureerd is met een permanente netwerkkoppeling.
Hiermee kan de gebruiker selecteren of de netwerkkoppeling permanent of tijdelijk is.
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7. Standaardconfiguraties
7.1.

Keuze van de gebruikte configuratie

Dit algemene scherm toont alle mogelijke configuraties van het aggregaat.
Het is het algemene scherm van de configuratiemodellen van het stroomaggregaat.
Navigatiekenmerk:

15/07/09

5.2.1

19 : 10 :00

GS 1

Models

Stop

Faults

Alarms

A612

Single genset without ATS

A622

Solo generating set norm/emerg
ATI+DJA

A641

Production single genset (P
genset)

A632

Power plant without ATI PC
parallel line

A642

Production solo unit (P Grid)

A633

Power plant without ATI PC

A651

Short term synch solo generat.
unit

A634

Power plant with ATI PC

A661

Long tern synch solo unit

A635

Power plant with Short term synch
common part

-1General

Rental application

-2Sources

-3Miscellaneous

Afhankelijk van de geselecteerde configuratie moeten bepaalde parameters geïntegreerd worden (bv: aantal aggregaten in
configuratie A633).
De te integreren parameters worden in de volgende paragrafen genoemd.
Om de configuratie van het aggregaat te wijzigen heeft u een toegangscode nodig, die u kunt
verkrijgen bij SDMO of een vertegenwoordiger.
De code wordt alleen gegeven aan personen die een opleiding gevolgd hebben en die toestemming
hebben van SDMO.
Waarschuwing
Na het kiezen van de configuratie verschijnt het volgende scherm:

Confirm the selected application
Valid

Esc.

Na bevestiging van de configuraties van de centrale (A632-A633-A635) verschijnt het volgende scherm:
Number of gen sets in power plant
0<=

01

Valid

<=15
Esc.
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7.2.

Lijst met te configureren parameters

Afhankelijk van de configuratie die de gebruiker selecteert moeten bepaalde parameters ingevoerd worden om de gewenste werking
te bereiken.
Standalone aggregaat
Configuraties
A612

A622

A641

A642

A651

A661

Parameters
Op
de IMM van het
aggregaat
scherm 1-7-1
(1)
Op de IMM van het
Op de IMM van het Op de IMM van het
aggregaat
aggregaat
aggregaat
scherm 1-7-1
scherm 1-7-1
scherm 1-7-1
(1)
Op de IMM van het Op de IMM van het
Op de IMM van het
aggregaat
aggregaat
aggregaat
scherm 1-7-1
scherm 1-7-1
scherm 1-7-1
Op
de IMM van het
aggregaat
scherm 1-7-1

aanbevolen kW
aggregaat
(scherm 1)

-

-

aanbevolen kW netwerk
(scherm 2)

-

-

-

-

-

-

-

-

Op de IMM van het
aggregaat
scherm 5-3-2-1

-

-

-

-

-

-

Op de IMM van het
aggregaat
scherm 5-3-2-1

aanbevolen cos Ø
aggregaat
(scherm 3)
geleidelijke
vermogenstoename en afname (10")
(scherm 4 + code)
geleidelijke
vermogenstoename en afname (30")
(scherm 4 + code)
Centrale

Configuraties
Parameters
aanbevolen kW aggregaat
(scherm 1)
aanbevolen kW netwerk
(scherm 2)
aanbevolen cos Ø aggregaat
(scherm 3)
geleidelijke
vermogenstoename en afname (10")
(scherm 4 + code)
geleidelijke
vermogenstoename en afname (30")
(scherm 4 + code)
aantal aggregaten in de
centrale tussen 2 en 15
(scherm 5)
nummer van het aggregaat
(scherm 6 + code)

A632

A633

A635

generiek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Op de IMM van de PC
scherm 5-3-2-1

-

-

-

-

Op de IMM van de PC
scherm 5-3-2-1

Op de IMM van elk
aggregaat
automatische
aanvulling
Op de IMM van elk
aggregaat
scherm 5-1-5

Op de IMM van elk
aggregaat
automatische
aanvulling
Op de IMM van elk
aggregaat
scherm 5-1-5

Op de IMM van elk
aggregaat
automatische
aanvulling
Op de IMM van elk
aggregaat
scherm 5-1-5

Op de IMM van elk
aggregaat
automatische
aanvulling
Op de IMM van elk
aggregaat
scherm 5-1-5

Op de IMM van de PC Op de IMM van de PC
scherm 1-7-1
scherm 1-7-1
Op de IMM van het
Op de IMM van het
aggregaat
aggregaat
scherm 1-7-1
scherm 1-7-1

instelmodus
Op de IMM van de PC Op de IMM van de PC
"cos Ø aggregaten" op de PC
scherm 5-3-2-1
scherm 5-3-2-1
(scherm 7 + code)
instelmodus
Op de IMM van het
Op de IMM van het
"cos Ø aggregaten" op de
aggregaat
aggregaat
aggregaten
scherm 5-3-2-1
scherm 5-3-2-1
(scherm 8 + code)
Bv: Op de IMM van het aggregaat, scherm 1-7-1 verplichte invoer van parameters in menu 1-7-1 van de IMM op het aggregaat
- : geen invoer nodig
(1) : twee mogelijkheden
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8. Configuraties huurders
8.1.

Keuze van de gebruikte configuratie

8.1.1 Standalone aggregaat zonder omschakelaar (A612)
1. Sluit de stroomverbreker van de accu.
2. Controleer of alle noodstopknoppen ontgrendeld zijn.
3. Druk op de toets ‘’STOP‘’ van de KERYS.
4. Zet de schakelaar in stand 1.
1 : STANDALONE AGGREGAAT ZONDER KOPPELING MET ELEKTRICITEITSNET
TOEPASSING: A612

1

2 : PRODUCTIECENTRALE ZONDER KOPPELING MET ELEKTRICITEITSNET
TOEPASSING: A632 / A633

2

4

3 : NIET VAN TOEPASSING
4 : ENKEL AGGREGAAT GEKOPPELD AAN ELEKTRICITEITSNET
TOEPASSING:A651

3

((Als de schakelaar al op stand ‘’1’’ staat, draai dan de schakelaar en keer terug naar stand ‘’1’’)
Na omschakeling verschijnt het volgende scherm.

15/07/09

19:10 :00

GS 1

Rental application

A612: Single Genset without N/E

Mains supply detection using the adjustment card
Validation
Mains supply detection using an external contact
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Stop

Faults

Alarms

5. Kies de configuratie voor detectie van het lichtnet door het aggregaat, door rechtstreeks op het touchscreen te tikken.
9 Voor een netdetectie via de regelkaart, moet de configuratie «Mains supply detection using the adjustment card»
(Netdetectie via regelkaart) gekozen worden en dient de referentiespanning te worden aangesloten op de klemmen Xcbc1
- 1-2-3.
9 Voor een netdetectie via een extern contact, moet de configuratie «Mains supply detection using an external contact»
(Netdetectie via extern contact) gekozen worden en dient het externe contact te worden aangesloten op de klemmen
Xcbc3 - 34-35.
9 Voor een start via een extern contact, moet de configuratie «Mains supply detection using an external contact»
(Netdetectie via extern contact) gekozen worden en dient het externe contact te worden aangesloten op de klemmen
Xcbc3 - 32-33.
9 Voor een enkele start moet, en als er geen aansluiting is op het net, de configuratie «Mains supply detection using an
external contact» (Netdetectie via extern contact) gekozen worden. Er is geen enkele aansluiting nodig.

Let op: de keuze voor een detectiemethode hangt af van de aansluiting die gemaakt is volgens
paragraaf 5 "Aansluiten van de aggregaten".
Opgelet

15/07/09

19:10 :00

GS 1

Rental application

A612: Single Genset without N/E

Mains supply detection using the adjustment card
Validation
Mains supply detection using an external contact

6. Druk op « validation » (bevestigen) op het touchscreen.
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Stop

Faults

Alarms

Back-up to perform

GS 1

Rental application

Stop

Faults

Alarms

A612: Single Genset without N/E

Mains supply detection using the adjustment card
Validation
Saving in
flash …
Mains supply detection using an external contact

7. De KERYS slaat uw nieuwe configuratie op.
8. Daarna keert de KERYS terug naar het hoofdscherm,

De configuratie is pas verwerkt nadat de volgende handelingen zijn uitgevoerd:
9 Open de stroomverbreker van de accu.
9 Wacht 5 seconden.
9 Sluit de stroomverbreker van de accu.
Opgelet

8.1.2 Standalone aggregaat Koppeling CRF (A651)
1. Sluit de stroomverbreker van de accu.
2. Controleer of alle noodstopknoppen ontgrendeld zijn.
3. Druk op de toets ‘’STOP‘’ van de KERYS.
4. Zet de schakelaar in stand 4.

1 : STANDALONE AGGREGAAT ZONDER KOPPELING MET ELEKTRICITEITSNET
TOEPASSING: A612
2 : PRODUCTIECENTRALE ZONDER KOPPELING MET ELEKTRICITEITSNET
TOEPASSING: A632 / A633
3 : NIET VAN TOEPASSING
4 : ENKEL AGGREGAAT GEKOPPELD AAN ELEKTRICITEITSNET
TOEPASSING:A651

1

2

4

3

(Als de schakelaar al op stand ‘’4’’staat, draai dan de schakelaar en keer terug naar stand ‘’4’’)
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Na omschakeling verschijnt het volgende scherm.

15/07/09

19:10 :00

GS 1

Rental application

Stop

Faults

Alarms

A651: Temporary power grid single Genset
coupling

Validation

Grid CT ratio

20.0

5. Om de rapportwaarde van de transformatoren van de netstroom in te voeren: drukt u op de toets “GRID CT RATIO”
(RAPPORT TC NETWERK) op het touchscreen.
9 Voer met behulp van de alfanumerieke toetsen van de MICS KERYS: de waarde van het TC rapport in vermenigvuldigd met
tien.
Voorbeeld: TC = 100A/5A (berekening:100/5 =20 ; 20x10=200) in te voeren waarde 200.

CT BUSBAR/Grid setting 1 (1/10)
0<=

0200

Valid

<=32767
Esc.

6. Druk daarna op de toets ‘‘VALID’’ (BEVESTIG.)
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15/07/09

19:10 :00

GS 1

Rental application

Stop

Faults

Alarms

Stop

Faults

Alarms

A651: Temporary power grid single Genset
coupling

Validation

Grid CT ratio

20.0

7. Druk op de toets "Validation" (Bevestigen) op het touchscreen.

15/07/09

19:10 :00

GS 1

Rental application

A651: Temporary power grid single Genset
coupling

Saving in flash
…
Validation

Grid CT ratio

20.0

8. De KERYS slaat uw nieuwe configuratie op.
9. Daarna keert de KERYS terug naar het hoofdscherm,

De configuratie is pas verwerkt nadat de volgende handelingen zijn uitgevoerd:
9 Open de stroomverbreker van de accu.
9 Wacht 5 seconden.
9 Sluit de stroomverbreker van de accu.
Opgelet
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8.1.3 Centrale zonder gemeenschappelijk deel en zonder omschakelaar (A632-A633)
1. Sluit de stroomverbreker van de accu.
2. Controleer of alle noodstopknoppen ontgrendeld zijn.
3. Druk op de toets ‘’STOP‘’ van de KERYS.
4. Zet de schakelaar in stand 2.

1 : STANDALONE AGGREGAAT ZONDER KOPPELING MET ELEKTRICITEITSNET
TOEPASSING: A612

1

2 : PRODUCTIECENTRALE ZONDER KOPPELING MET ELEKTRICITEITSNET
TOEPASSING: A632 / A633

2

4

3 : NIET VAN TOEPASSING
4 : ENKEL AGGREGAAT GEKOPPELD AAN ELEKTRICITEITSNET
TOEPASSING:A651

3

((Als de schakelaar al op stand ‘’2’’staat, draai dan de schakelaar en keer terug naar stand ‘’2’’)
Na omschakeling verschijnt het volgende scherm.
Choix configuration centrale loueur

A632: Power plant without shared switching unit without Normal/Emergency parallel line
A633: Power plant without shared switching unit without Normal/Emergency Digital Bus

5. Kies de configuratie « A632: Power plant without shared switching unit without Normal/Emergency parallel line »
(Centrale zonder gemeenschappelijk deel en zonder N/S parallellijn) door direct op het touchscreen te tikken.
Kies de configuratie « A633: Power plant without shared switching unit without Normal/Emergency Digital Bus »
(Centrale zonder gemeenschappelijk deel en zonder N/S parallellijn) door direct op het touchscreen te tikken.

Let op: de keuze voor een detectiemethode hangt af van de aansluiting die gemaakt is volgens
paragraaf 5 "Aansluiten van de aggregaten".
Opgelet
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Back-up to perform

GS 1

Rental application

Stop

Faults

Alarms

Stop

Faults

Alarms

A633: Power plant without shared switching unit
without Normal/Emergency Digital Bus
Number of gen sets in power plant

2

Genset number

1
Validation

6. Druk op het aggregaatnummer op het touchscreen.

Back-up to perform

GS 1

Rental application

A633: Power plant without shared switching unit
without Normal/Emergency Digital Bus
Number of gen sets in power plant

2

Number of gen sets in power plant
Genset number
1
0<=

02

Validation<=15

Valid

Esc.

7. Voer het aantal aggregaten in met behulp van het numerieke toetsenbord.
Begin bji 0 als het aantal lager is dan 10 aggregaten.
Bv.: 2 aggregatenÖ tik 0 en dan 2 10 aggregaten Ö tik 1 en dan 0
8. Druk op « Valid » (Bevestig.) om de invoer te bevestigen.
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Back-up to perform

GS 1

Rental application

Stop

Faults

Alarms

Stop

Faults

Alarms

A633: Power plant without shared switching unit
without Normal/Emergency Digital Bus
Number of gen sets in power plant

2

Genset number

1
Validation

9. Druk op het aggregaatnummer op het touchscreen.

Back-up to perform

GS 1

Rental application

A633: Power plant without shared switching unit
Base identification
without Normal/Emergency
Digital Bus

1 power plant
Number of gen sets in

2

Genset number

1

2

Validation

Valid

Esc.

10. Selecteer het aggregaatnummer met behulp van de pijltjes op het scherm.

Het aggregaatnummer bepaalt het type aansluiting ervan, zie de paragraaf "Elektrische
aansluitingen".
Opgelet
11. Druk op « Valid » (Bevestig.) om de invoer te bevestigen.
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Back-up to perform

GS 1

Rental application

Stop

Faults

Alarms

Stop

Faults

Alarms

A633: Power plant without shared switching unit
without Normal/Emergency Digital Bus
Number of gen sets in power plant

2

Genset number

1
Validation

12. Druk op « validation » (bevestigen) op het touchscreen.

Back-up to perform

GS 1

Rental application

A633: Power plant without shared switching unit
without Normal/Emergency Digital Bus
Number of gen sets in power plant

2

Genset number

1
Validation

Saving in flash …

13. De Kerys slaat uw nieuwe configuratie op.
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14. Daarna keert de KERYS terug naar het hoofdscherm,

De configuratie is pas verwerkt nadat de volgende handelingen zijn uitgevoerd:
9 Open de stroomverbreker van de accu.
9 Wacht 5 seconden.
9 Sluit de stroomverbreker van de accu.
Opgelet

Deze handelingen moeten voor elk aggregaat van de centrale worden uitgevoerd.
Opgelet

9. Toepassing
9.1.

Keuze van de prioritaire groep van de centrale (indien aanwezig)
Technische notatie van de menuvolgorde :
"1"– "7" – "4" – "3" – "Keuze aggr" "Voorkeurskeuze" "Bevestig"

15/07/09

19:10 :00

GS 1

Welcome

Stop

Faults

-1Operation

-6System
-2Fault finding

-5Configuration

-3Archiving & Metering
1.

Alarms

Druk op "Operation" (Gebruik) op het touchscreen.
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-4Maintenance

15/07/09

19:10 :00

GS 1

Welcome

Stop

Faults

Alarms

-0Welcome
-1Operation

2.

-2Function keys

-7User adjustments

-3Synchro. column

-6Alarms & Faults

-4Central unit measure.
summary

-5Measurements

Druk op "User adjustments" (Gebruikersinstellingen) op het touchscreen.

15/07/09

19:10 :00

GS 1

User adjustments

Stop

-0Operation
-1Set point
-2Output threshold
-3Wattmetric Control
-4User parameters (1/2)

3.

Druk op "User parameters (1/2)" (Parameters gebruiker (1/2)) op het touchscreen.
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Faults

Alarms

15/07/09

19:10 :00

Power return
Confirmation request

User parameters
(1/2)

GS 1

Stop

No load test time delay
(sec) :

Without

Faults

Alarms

600

Power 1
Power loss time delay
(sec) :

3

Power return time delay
(sec) :

180

Inversion in non-coupl.
In emergency mode

Whithout

Inversion in non-coupl.
In normal mode

Whithout

-1Set point

4.

-2Wattmetric COntrol

-3Generating set priority

Druk op "Generating set priority" (Prioriteit van de aggregaten) op het touchscreen.

15/07/09

19:10 :00

Generating set
priority

GS 1

Stop

Faults

Modification
GS select.

Priority
select

01
Valid

Return to the previous
priorities
Display

GS

1

2

PRI

02

01

-1General parameters
5.

-2Thresholds

Druk op de selectiepijltjes op het touchscreen om het aggregaat te kiezen.
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02

Alarms

15/07/09

19:10 :00

Generating set
priority

GS 1

Stop

Faults

Alarms

Modification
GS select.

Priority
select

01
Valid

02

Return to the previous
priorities
Display

GS

1

2

PRI

02

01

-1General parameters
6.

-2Thresholds

Druk op de selectiepijltjes op het touchscreen om prioriteit te selecteren voor het geselecteerde aggregaat.

15/07/09

19:10 :00

Generating set
priority

GS 1

Stop

Faults

Modification
GS select.

Priority
select

01
Valid

Return to the previous
priorities
Display

GS

1

2

PRI

02

01

-1General parameters
7.

-2Thresholds

Druk op "Valid" (Bevestig) op het touchscreen.
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02

Alarms

Back-up to perform

Generating set
priority

GS 1

Stop

Faults

Alarms

Modification
GS select.

Priority
select

01

02

Return to the previous
priorities

Valid

Display
GS

1

2

PRI

02

01

-1General parameters
8.

-2Thresholds

Druk op "Back-up to perform" (Bevestig) op het touchscreen.

Back-up to perform

Generating set
priority

GS 1

Stop

Faults

Modification
GS select.

Priority
select

01

Save in flash

Valid

Valid
GS

1

2

PRI

02

01

-1General parameters
9.

Return to the previous
priorities
Display

-2Thresholds

Druk op "Valid" (Bevestig) op het touchscreen.
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Esc.

02

Alarms

Back-up to perform

Generating set
priority

GS 1

Stop

Faults

Alarms

Modification
GS select.

Priority
select

01
Valid

02

Return to the previous
priorities

Saving in flash …
Display
GS

1

2

PRI

02

01

-1General parameters

-2Thresholds

10. De Kerys slaat uw nieuwe configuratie op.

15/07/09

19:10 :00

Generating set
priority

GS 1

Stop

Faults

Alarms

Modification
GS select.

Priority
select

01
Valid

02

Return to the previous
priorities
Display

GS

1

2

PRI

02

01

-1General parameters
11.

-2Thresholds

Druk op "Generating set priority" (Prioriteit van de aggregaten) op het touchscreen om terug te keren naar het hoofdscherm.

De configuratie is pas verwerkt nadat de volgende handelingen zijn uitgevoerd:
9 Open de stroomverbreker van de accu.
9 Wacht 5 seconden.
9 Sluit de stroomverbreker van de accu.
Opgelet
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9.2.

Starten, testen en stoppen

9.2.1 In handbediende modus
9.2.1.1.

Controleer of er geen
onregelmatigheden zijn:

Starten

grijs: geen storingen
rood: storing aanwezig
grijs: geen alarmen
oranje: alarm aanwezig

Als er onregelmatigheden zijn kan het scherm voor het beheren van onregelmatigheden
worden opgeroepen met een druk op de resettoets.
Zie voor het oplossen van onregelmatigheden de
paragraaf "Alarmen en storingen" in het menu
"Gebruik".

Als er geen storingen zijn kan de handbediende modus geactiveerd worden met een druk
op de toets Hand.

98/144

De handmatige start wordt in gang gezet na een druk op toets 1 van het testpaneel.

Het startverzoek wordt automatisch in stand gehouden tot de werkelijke start van het
aggregaat (toets 1 hoeft niet continu ingedrukt te worden).
Deze methode mag beslist niet worden gebruikt om de motor rond te draaien.

Tijdens de startfase en totdat de spanning van de wisselstroomgenerator en het toerental
van het aggregaat gestabiliseerd zijn, knippert de groene LED onder het symbool van het
aggregaat. Na deze fase gaat de groene LED continu branden.

9.2.1.2.

Testen

Als er geen storingen zijn wordt automatische modus ingeschakeld door op de Autotoets te drukken.

Vervolgens wordt de fase van de teststart in gang gezet met een druk op toets 1 van het
testpaneel.
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Na een druk op toets 1 van het testpaneel verschijnt het volgende venster, waarin het testtype geselecteerd kan worden.

15/07/09

19 : 10 :00

GS 1
I1(A)

Operation
2701

Manu

F.P

Faults

Alarms

0,9 L

Test selected
Select the test to be carried out
Under load
test
Speed (rpm)

1505

Operating time:

10 :05

+ Speed
-1Function keys

No load
test

Esc

- Speed

+U

Q (kVAr)

765
-U

-3-2Power plant
Synchronisation column measurements summary

De belaste test wordt gestart vanaf het touchscreen van de
IMM van de KERYS, door op de bijbehorende toets te
drukken.

De onbelaste test wordt gestart vanaf het touchscreen van de
IMM van de KERYS, door op de bijbehorende toets te
drukken.

Na bevestiging van de test gaat de la oranje LED van het testpaneel continu branden.

Tijdens de startfase en tot aan de stabilisatie van de spanning van de
wisselstroomdynamo en van het toerental van het aggregaat, knippert de groene LED
onder het symbool van het aggregaat; na het aflopen van de startfase gaat de LED
continu branden.

Vervolgens neemt de automatische besturing de regeling van de installatie over volgens de toegepaste configuratie:
¾ omkeren van de bron normaal /nood
¾ koppeling netwerk(en)
¾ enz
Omkeren van Normaal/Nood met koppeling aan het net kan alleen bij een belaste test.
Met de onbelaste test wordt een enkel aggregaat gestart of wordt een centrale (x aggregaten) gekoppeld
aan de contactstaven voor de noodvoeding..
Opgelet
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Het aggregaat kan op ieder moment gestopt worden met een druk op de stoptoets of
toets 0 op het testpaneel.

Opgelet

Drukken op de stoptoets kan een onderbreking van de voeding tot gevolg hebben afhankelijk van de
status van de voeding op het moment dat de stoptoets werd ingedrukt (bv. werking geïsoleerd van het
netwerk)
Het aggregaat stopt na het verstrijken van de afkoelvertraging (standaard 180 sec).

Het stoppen van het aggregaat wordt aangegeven door het doven van de groene LED
onder het symbool van het aggregaat.

9.2.1.3.

Stilleggen

Het aggregaat kan op ieder moment worden gestopt met een druk op de stoptoets of
toets 0 op het testpaneel.
Het stoppen van het aggregaat is te zien aan het doven van de groene LED onder het
symbool van het aggregaat.

Door een druk op de stoptoets stopt het aggregaat onmiddellijk.

Opgelet

Een druk op de toets 0 leidt niet onmiddellijk tot een stop van het aggregaat (vertraging voor stabilisatie
van het aggregaat).
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9.2.2 In automatische modus
9.2.2.1.

Controleer of er geen
onregelmatigheden zijn:

Starten

grijs: geen storingen
rood: storing aanwezig
grijs: geen alarmen
oranje: alarm aanwezig

Als er onregelmatigheden zijn kan het scherm voor het beheren van onregelmatigheden
worden opgeroepen met een druk op de resettoets.
Zie voor het oplossen van onregelmatigheden de
paragraaf "Alarmen en storingen" in het menu
"Gebruik".

Als er geen storingen zijn wordt automatische modus ingeschakeld door op de Autotoets te drukken.

In de AUTO modus, behalve voor de test functie, start het aggregaat door een extern commando dat van diverse bronnen
afkomstig kan zijn:
¾ uitval netspanning
¾ commando EJP (alleen voor Frankrijk)
¾ commando klant.
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Vervolgens neemt de automatische besturing de regeling van de installatie over volgens de toegepaste configuratie:
¾ omkeren van de bron normaal /nood
¾ koppelen netwerk(en)
¾ enz.

9.2.2.2.

Testen

Als er geen storingen zijn wordt automatische modus ingeschakeld door op de Autotoets te drukken.

Vervolgens wordt de fase van de teststart in gang gezet met een druk op toets 1 van het
testpaneel.
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Na een druk op toets 1 van het testpaneel verschijnt het volgende venster, waarin het testtype geselecteerd kan worden.

15/07/09

19 : 10 :00

GS 1
I1(A)

Operation
2701

Manu

F.P

Faults

Alarms

0,9 L

Test selected
Select the test to be carried out
Under load
test
Speed (rpm)

1505

Operating time:

10 :05

+ Speed
-1Function keys

No load
test

Esc

- Speed

+U

Q (kVAr)

765
-U

-3-2Power plant
Synchronisation column measurements summary

De belaste test wordt gestart vanaf het touchscreen van de
IMM van de KERYS, door op de bijbehorende toets te
drukken.

De onbelaste test wordt gestart vanaf het touchscreen van de
IMM van de KERYS, door op de bijbehorende toets te
drukken.

Na bevestiging van de test gaat de la oranje LED van het testpaneel continu branden.

Tijdens de startfase en tot aan de stabilisatie van de spanning van de
wisselstroomdynamo en van het toerental van het aggregaat, knippert de groene LED
onder het symbool van het aggregaat; na het aflopen van de startfase gaat de LED
continu branden.

Vervolgens neemt de automatische besturing de regeling van de installatie over volgens de toegepaste configuratie:
¾ omkeren van de bron normaal /nood
¾ koppeling netwerk(en)
¾ enz
Omkeren van Normaal/Nood met koppeling aan het net kan alleen bij een belaste test.
Met de onbelaste test wordt een enkel aggregaat gestart of wordt een centrale (x aggregaten) gekoppeld
aan de contactstaven voor de noodvoeding..
Opgelet
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Het aggregaat kan op ieder moment gestopt worden met een druk op de stoptoets of
toets 0 op het testpaneel.

Opgelet

Drukken op de stoptoets kan een onderbreking van de voeding tot gevolg hebben afhankelijk van de
status van de voeding op het moment dat de stoptoets werd ingedrukt (bv. werking geïsoleerd van het
netwerk)
Het aggregaat stopt na het verstrijken van de afkoelvertraging (standaard 180 sec).

Het stoppen van het aggregaat wordt aangegeven door het doven van de groene LED
onder het symbool van het aggregaat.

9.2.2.3.

Stilleggen

Het aggregaat kan op ieder moment worden gestopt met een druk op toets 0 van het
testpaneel.

Een druk op de stoptoets kan leiden tot een onderbreking van de voeding afhankelijk van de status ervan
op het moment van indrukken (bijv. werking geïsoleerd van het netwerk).
Het aggregaat stopt na het verstrijken van afkoelvertraging (standaard 180 sec).
Opgelet
Het stoppen van het aggregaat is te zien aan het doven van de groene LED onder het
symbool van het aggregaat.
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9.3.

Opties huurder

9.3.1 Smoorklep (optioneel)
X Als het aggregaat stopt na sluiting van de smoorklep, los dan het probleem op.
Y Roep de storing op volgens paragraaf 6.4.6. "Alarmen en storingen".
Z Hef de storing op na het verhelpen van het probleem door op de toets "Reset" te drukken

[ Als de storingen niet verdwijnen, los ze dan op.

9.3.2 Voorverwarming lucht (optioneel)
Draai de schakelaar op « AAN » om het aggregaat te laten voorverwarmen.
VOORVERWARMING
LUCHT
UIT

AAN

In geval van een energiecentrale moet de stand van de schakelaars voor het voorverwarmen van de
lucht ABSOLUUT hetzelfde zijn op alle schakelaars van de aggregaten van de centrale.
Opgelet

9.3.3 Dubbele frequentie (optioneel)
Draai de schakelaar op de gewenste frequentie en spanning.

FREQUENTIE
50Hz
400V

50Hz
440V
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60Hz
480V

9.3.4 Aardingsmethode
Draai de schakelaar op het gewenste bedrijf voor de nulleiding.
BEDRIJF VAN DE NULLEIDING
TT
IT

TN

1 : IT
2 : TN (TNS)
3 : TT (TT of TOEPASSING EDF)
Als het aggregaat geen schakelaar voor het bedrijf van de nulleiding heeft, configureer dan het bedrijf van de nulleiding zoals
beschreven in paragraaf 5 "Aansluiten van de aggregaten".

Het bedrijf EDF voor de nulleiding wordt alleen gebruikt voor zogenaamde configuraties huurder.
Het is absoluut noodzakelijk dat de schakelaar aangesloten wordt volgens het schema in de paragraaf
"Aansluiting van de aggregaten" .
Opgelet

10. Storingen en alarmen motor
10.1. Tonen
Zie paragraaf 6.4.5.3 "Mechanische metingen" voor het opvragen| van de foutcode van de motor.

SID

PID

PPID

FMI

28

Perkins

CID

Volvo

SPN

John Deere

10.2. Lijst van storingscodes voor de motoren van de merken John Deere, Volvo en Perkins

Omschrijving

14

Positie gaspedaal nr 3
Verhoogde spanning gaspedaal,
kortsluiting naar V+
Verlaagde spanning gaspedaal,
kortsluiting naar VPositie gaspedaal nr 2
Verhoogde spanning gaspedaal,
kortsluiting naar V+
Verlaagde spanning gaspedaal,
kortsluiting naar VSpanning gaspedaal buiten limiet

2

Geen of ongeldig voertuig

31

Onaangepaste voertuigsnelheid

3
4
29
3
4

84

Commentaar

Kortsluiting naar V+
Kortsluiting naar V-

Kortsluiting naar V+
Kortsluiting naar V-

Voertuigsnelheid
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Onmogelijk met toepassing
aggregaat

91

PID

PPID

91

132

FMI

8

Abnormale pulssterkte gaspedaal PWM

9

13

Ongeldig gaspedaal (CAN-waarde)
Spanning gaspedaal beneden
ondergrens
Kalibratie gaspedaal onderbroken

14

Spanning gaspedaal buiten limiet

1

Toevoerdruk brandstof extreem laag

3

Hoge ingangsspanning voedingsraildruk

Kortsluiting naar V+

4

Lage ingangsspanning voedingsraildruk

Kortsluiting naar V-

5

Circuit druksensor voedingsrail open

10

16

Drukverlies voedingsrail gedetecteerd
Druk voedingsrail hoger dan de
verwachte waarde
Brandstoftoevoerdruk tamelijk hoog

17

Druk voedingsrail niet ontwikkeld

18

Toevoerdruk brandstof tamelijk laag

94

97

16

Water-in-brandstof sensor
Continue detectie van water in de
brandstof
Hoge ingangsspanning water-inKortsluiting naar V+
brandstof sensor
Lage ingangsspanning water-in-brandstof
Kortsluiting naar Vsensor
Water gedetecteerd in de brandstof

31

Water gedetecteerd in de brandstof

0
3
4

98

100

Onmogelijk met toepassing
aggregaat, officiële codes
uit protocol CAN/J1587 voor
Volvo.

Druksensor voedingsrail

13

100

FMI niet bepaald voor alle
Volvo's

7

10

98

Commentaar

Verhoogde spanning gaspedaal,
kortsluiting naar V+
Verlaagde spanning gaspedaal,
kortsluiting naar VOngeldige kalibratie gaspedaal

4

97

Omschrijving

Positie van het gaspedaal
3

94

Perkins

91

SID

Volvo

CID

John Deere

SPN

Oliepeilsensor
1

Oliepeil lager dan normaal

3

Hoge ingangsspanning oliepeilsensor

Kortsluiting naar V+

4

Lage ingangsspanning oliepeilsensor

Kortsluiting naar V-

5

Circuit oliepeilsensor open

100

Oliedruksensor
1

Motoroliedruk extreem laag

3

Hoge ingangsspanning oliedruksensor

Kortsluiting naar V+

4

Lage ingangsspanning oliedruksensor

Kortsluiting naar V-

5

Circuit oliedruksensor open

17

Motoroliedruk laag

18

Motoroliedruk tamelijk laag
Oliedruk gedetecteerd bij stilstaande
motor

31
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273

PID

PPID

FMI

102
0

Luchtdruk spruitstuk hoger dan normaal

1

Luchtdruk spruitstuk lager dan normaal

2

15

Inconsistente meting luchtdruk
Hoge ingangsspanning luchtdruksensor
spruitstuk
Lage ingangsspanning luchtdruksensor
spruitstuk
Luchtdruk spruitstuk tamelijk laag

16

Luchtdruk spruitstuk laag

0

Te hoog toerental turbo

5

Circuit toerentalsensor turbo open

6

Sensor maakt massasluiting

8

Ongeldig toerentalsignaal
Tijdelijk
probleem
met
de
toerentalgegevens
Luchttemperatuursensor spruitstuk

4

103

105
0
3
4
5
15
16
106
0
3
5

107

Commentaar

Kortsluiting naar V+
Kortsluiting naar V-

Toerentalsensor turbo

31

106

Omschrijving

Luchtdruksensor spruitstuk

3

105

Perkins

102

SID

Volvo

CID

John Deere

SPN

107

Extreem hoge temperatuur spruitstuk
Hoge ingangsspanning
luchttemperatuursensor spruitstuk
Lage ingangsspanning
luchttemperatuursensor spruitstuk
Circuit luchttemperatuursensor spruitstuk
open
Zeer hoge luchttemperatuur
Tamelijk hoge luchttemperatuur
spruitstuk
Druksensor inlaatlucht
Druk inlaatlucht hoger dan normaal
Hoge ingangsspanning druksensor
inlaatlucht
Circuit druksensor inlaatlucht open
Drukverschilsensor luchtfilter

0

5

Hoge weerstand luchtfilter
Hoge ingangsspanning
drukverschilsensor luchtfilter
Lage ingangsspanning
drukverschilsensor luchtfilter
Circuit drukverschilsensor luchtfilter open

31

Hoge weerstand luchtfilter

3
4
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Kortsluiting naar V-

274

PID

PPID

FMI

108

3
4
17
110

110

Hoge atmosferische druk

16
17

Zeer lage watertemperatuur

31

Hoge koelvloeistoftemperatuur

4
5
15

111

Optie elektronische
besturingsmodule, sensor
niet aangesloten

Sensor koelvloeistofpeil
0

Te laag koelvloeistofpeil motor

1

Te laag koelvloeistofpeil motor
Hoge ingangsspanning
koelvloeistofpeilsensor
Lage ingangsspanning
koelvloeistofpeilsensor
Sensor caterdruk motor

3
4
153
0

1

Waarde hoger dan normaal
Hoge ingangsspanning sensor carterdruk
motor
Circuit sensor caterdruk motor open
Sensor brandstofdruk in de common
rail
Te lage brandstofdruk

3

Hoge ingangsspanning druksensor

Kortsluiting naar V+
Kortsluiting naar V-

3
5
157

158

Niet toegepast bij EDC III
en EMS2

Ongeldige luchtdruk
Kortsluiting hoge bovenwaarde van
atmosferische druksensor
Kortsluiting lage bovenwaarde van
atmosferische druksensor

Extreem hoge temperatuur koelvloeistof
Hoge ingangsspanning
koelvloeistoftemperatuursensor
Lage ingangsspanning
koelvloeistoftemperatuursensor
Circuit koelvloeistoftemperatuursensor
open
Hoge koelvloeistoftemperatuur, laagste
alarmniveau
Tamelijk hoge koelvloeistoftemperatuur

3

153

Commentaar

Koelvloeistoftemperatuursensor
0

111

Omschrijving

Atmosferische druksensor
2

110

Perkins

108

SID

Volvo

CID

John Deere

SPN

4

Lage ingangsspanning druksensor

10

Brandstofdrukverlies gedetecteerd

16

Tamelijk hoge brandstofdruk

17

Startdruk brandstof niet bereikt

18

Oliedruk tamelijk laag

158

Sensor accuspanning
1

Spanning hoger dan normaal

17

Storing bij spanning afschakelen ECU

160

Wieltoerentalsensor
2

Ingangsruis wieltoerental
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164
168

PID

PPID

FMI

164
168

172

Omschrijving

Spanning van het elektrisch systeem

172

Zwakke spanning elektrisch systeem
Temperatuursensor omgevingslucht

3

Hoge ingangsspanning
temperatuursensor omgevingslucht

4

Lage ingangsspanning
temperatuursensor omgevingslucht

5

Circuit temperatuursensor
omgevingslucht open

16
174

15

Brandstoftemperatuursensor
Hoge brandstoftemperatuur, hoogste
alarmniveau
Hoge ingangsspanning
brandstoftemperatuursensor
Lage ingangsspanning
brandstoftemperatuursensor
Hoge brandstoftemperatuur

16

Tamelijk hoge brandstoftemperatuur

31

Brandstoftemperatuursensor defect

0

Olietemperatuur extreem hoog
Hoge ingangsspanning
olietemperatuursensor
Lage ingangsspanning
olietemperatuursensor
Circuit olietemperatuursensor open
Temperatuursensor
versnellingsbakolie
Ongeldige temperatuur
versnellingsbakolie
Nominaal toerental

0
3
4

175

175

Olietemperatuursensor

3
4
5
177
9
189

190

190

Temperatuursensor
inlaatlucht voor PERKINS
Hoge ingangsspanning
temperatuursensor
inlaatlucht
Lage ingangsspanning
temperatuursensor
inlaatlucht
Waarschuwing/Alarm hoge
temperatuur inlaatlucht
Actie-alarm/Alarm hoge
temperatuur inlaatlucht

15

174

Commentaar

Controle van de inspuitdruk
2

172

Perkins

SID

Volvo

CID

John Deere

SPN

0

Verlaagd motortoerental

31

Verlaagd motortoerental

190

Motortoerentalsensor

9

Extreem hoog toerental
Intermitterende gegevens
motortoerentalsensor
Abnormale update motortoerentalsensor

11

Signaalverlies motortoerentalsensor

12

Signaalverlies motortoerentalsensor

15

Te hoog toerental

16

Middelmatig verhoogd toerental

0
2
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Onmogelijk met toepassing
aggregaat

261

252

252

PID

PPID

FMI

253
2
281

5

Circuit uitgang actie-alarm open

282

4

Status uitgang te hoog toerental
Uitgang te hoog toerental
open/kortsluiting naar B+
Massasluiting uitgang te hoog toerental
Status uitgang
koelvloeistoftemperatuur
Controlecircuit koelvloeistoftemperatuur
open/kortsluiting naar B+
Massasluiting controlecircuit
koelvloeistoftemperatuur
Status uitgang oliedruk
Uitgang oliedruk open/kortsluiting naar
B+
Massasluiting uitgang oliedruk

5

Circuit uitgang oliedruk open

4
285
3
4
286

286
3

323

324

323

Status uitgang stop
3

Uitgang stop open/kortsluiting naar B+

4

Massasluiting uitgang stop

5

Circuit uitgang stop open

3
4

Status uitgang waarschuwing
Uitgang waarschuwing open/kortsluiting
naar B+
Massasluiting uitgang waarschuwing

5

Circuit uitgang waarschuwing open

324

412

Temperatuursensor in klep EGR.
0

15

Extreem hoge temperatuur in EGR
Hoge ingangsspanning
temperatuursensor
Lage ingangsspanning
temperatuursensor
Hoge temperatuur in EGR

16

Tamelijk hoge temperatuur in EGR

3
4

443

Verkeerde motorsoftware
Controleer de parameters van het
systeem
Incorrecte parameters

4

3

285

Abnormale kalibratie afslaan motor

Status uitgang actie-alarm
Uitgang actie-alarm open/kortsluiting
naar B+
Massasluiting uitgang actie-alarm

3

282

Commentaar

Software
11

281

Omschrijving

Kalibratie toerentalsensor
13

234

Perkins

228

SID

Volvo

CID

John Deere

SPN

443
3
4

Status uitgang MOTORBEDRIJF
Uitgang motorbedrijf open/korstsluiting
naar B+
Uitgang motorbedrijf maakt korstsluiting
naar B-
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Kortsluiting naar V+
Kortsluiting naar V-

PID

PPID

FMI

523

Omschrijving

608

250

608

132

608

98

611
3
4
262

232

626

Ongeldige rapportselectie

3

Sensorvoeding open/kortsluiting naar B+

4

Massasluiting sensorvoeding
Activeringsinrichting voor starten
(onder andere
voorverwarminginrichting inlaatlucht)
Uitgang activeringsinrichting voor starten
maakt kortsluiting naar B+
Uitgang activeringsinrichting voor starten
maakt massasluiting
Circuit activeringsinrichting voor starten
open
Elektrische voeding
Probleem met spanning
verstuivervoeding

45

4
5
627
1
4

Geen berekend vermogen ECU

628

240

Accuspanning lager dan
gebruiksspanning
Geheugenstoring in EMS2

629

254

Storing controller/ECU-status

18

2
8
11
12
13
19
253

632

Onmogelijk met toepassing
aggregaat

Defecte datalink J1587 redundant
bedrijf/stop / communicatiebus J1939
Redundatie van het gaspedaal
Redundantie van de stop/startgegevens
Staat van de verstuiverbekabeling
Verstuiverbekabeling maakt kortsluiting
met de voeding
Verstuiverbekabeling maakt
massasluiting
Voeding sensor 5 V

3

630

Commentaar

Rapportselectie
9

620

Perkins

SID

Volvo

CID

John Deere

SPN

Test RAM-cellen mislukt
Herinitialisatietest controlecircuit
processor mislukt
Test hoofd-ASIC en brandstoftoevoer
mislukt
Test addressering geheugen (RAM)
mislukt
Activering controlecircuit mislukt
Communicatiestoring tussen ECU en
inspuitpomp
EEPROM-gegevens
Status inspuiting

2

Storing onderbreking brandstoftoevoer

5

Onderbreking brandstoftoevoer werkt niet

113/144

FMI niet doorgegeven
door Volvo

Niet gebruikt, activering van
het starten wordt beheerd
door het bedieningspaneel

Alleen voor 6125HF070
Alleen voor 6068HF275
VP44
Voor John DEERE Tiers III

Status CIU-module

Alleen mogelijk bij
6068HF475 VP44

636

PID

PPID

FMI

21
2
3
5
6
8
9
10

637

22
2
3
5
6
7
8
9

639

247

Perkins

SID

Volvo

CID

John Deere

SPN

Omschrijving

Positiesensor pomp/positiesensor
nok/toerentalsensor nokkenas
Ingangsruis positiesensor
pomp/positiesensor nok
Permanent signaalverlies
Hoge impedantie positiesensor of open
circuit
Sensor maakt massasluitinig
Geen ingang positiesensor
pomp/positiesensor nok
Niet doorgegeven door Volvo
Configuratiefout ingang positiesensor
pomp/positiesensor nok
Positiesensor krukas/toerentalsensor
vliegwiel
Ingangsruis krukaspositie
Permanent signaalverlies
Hoge impedantie positiesensor of open
circuit
Sensor maakt massasluitinig
Synchronisatie krukaspositie/nokpositie
verbroken
Geen ingang kruksasstand

10

Niet doorgegeven door Volvo
Configuratiefout ingang positiesensor
krukas
Communicatiestatus

231
2

Storing bus gestopt

9

Storing bus passief

11

Leesfout gegevensregister

12

Storing verlies bericht

13

Storing CAN-bus

640

Stopstatus motor van het voertuig
11

Stopverzoek motor ongeldig

31

Stopverzoek motor
Status van de turbo met variabele
geometrie
Lage voedingsspanning
bekrachtigingsinrichting turbo
Communicatiefout tussen ECU en
bekrachtigingsinrichting TGV
Positiefout TGV
Tamelijk hoge temperatuur
bekrachtigingsinrichting

641
4
12
13
16
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Commentaar

Positie pomp of positie nok
afhankelijk van het
inspuittype

PID

651

1

1

651

PPID

FMI

0

Verstuiver buiten de specificaties

1

Verstuiver buiten de specificaties

2

4

Kortsluiting aan bovenzijde naar B+
Kortsluiting van bovenzijde naar
onderzijde of van onderzijde naar B+
Massasluiting bovenzijde of onderzijde

5

Circuit cilinder nr 1 open

6

Kortsluiting cilinder nr 1
Kalibratiefout/mechanische storing
cilinder nr 1
Onbekende storing/mechanische storing
cilinder nr 1
Status verstuiver cilinder nr 2

7
11
2

2

652
0

Verstuiver buiten de specificaties

1

Verstuiver buiten de specificaties

2

4

Kortsluiting aan bovenzijde naar B+
Kortsluiting van bovenzijde naar
onderzijde of van onderzijde naar B+
Massasluiting bovenzijde of onderzijde

5

Circuit cilinder nr 2 open

6

Kortsluiting cilinder nr 2
Kalibratiefout/mechanische storing
cilinder nr 2
Onbekende storing/mechanische storing
cilinder nr 2
Status verstuiver cilinder nr 3

3

7
11
653

3

3

Omschrijving

Commentaar

Status verstuiver cilinder nr 1

3

652

Perkins

SID

Volvo

CID

John Deere

SPN

653
0

Verstuiver buiten de specificaties

1

Verstuiver buiten de specificaties

2

4

Kortsluiting aan bovenzijde naar B+
Kortsluiting van bovenzijde naar
onderzijde of van onderzijde naar B+
Massasluiting bovenzijde of onderzijde

5

Circuit cilinder nr 3 open

6

Kortsluiting cilinder nr 3
Kalibratiefout/mechanische storing
cilinder nr 3
Onbekende storing/mechanische storing
cilinder nr 3

3

7
11

115/144

Verstuivers moeten opnieuw
gekalibreerd worden
Verstuivers moeten opnieuw
gekalibreerd worden

Verstuivers moeten opnieuw
gekalibreerd worden
Verstuivers moeten opnieuw
gekalibreerd worden

Verstuivers moeten opnieuw
gekalibreerd worden
Verstuivers moeten opnieuw
gekalibreerd worden

PID

654

4

4

654

PPID

FMI

0

Verstuiver buiten de specificaties

1

Verstuiver buiten de specificaties

2

4

Kortsluiting aan bovenzijde naar B+
Kortsluiting van bovenzijde naar
onderzijde of van onderzijde naar B+
Massasluiting bovenzijde of onderzijde

5

Circuit cilinder nr 4 open

6

Kortsluiting cilinder nr 4
Kalibratiefout/mechanische storing
cilinder nr 4
Onbekende storing/mechanische storing
cilinder nr 4
Status verstuiver cilinder nr 5

7
11
5

5

655
0

Verstuiver buiten de specificaties

1

Verstuiver buiten de specificaties

2

4

Kortsluiting aan bovenzijde naar B+
Kortsluiting van bovenzijde naar
onderzijde of van onderzijde naar B+
Massasluiting bovenzijde of onderzijde

5

Circuit cilinder nr 5 open

6

Kortsluiting cilinder nr 5
Kalibratiefout/mechanische storing
cilinder nr 5
Onbekende storing/mechanische storing
cilinder nr 5
Status verstuiver cilinder nr 6

3

7
11
656

6

6

656
0

Verstuiver buiten de specificaties

1

Verstuiver buiten de specificaties

2

4

Kortsluiting aan bovenzijde naar B+
Kortsluiting van bovenzijde naar
onderzijde of van onderzijde naar B+
Massasluiting bovenzijde of onderzijde

5

Circuit cilinder nr 6 open

6

Kortsluiting cilinder nr 6
Kalibratiefout/mechanische storing
cilinder nr 6
Onbekende storing/mechanische storing
cilinder nr 6
Status relais gloeibougie

3

7
11
676

Omschrijving

Commentaar

Status verstuiver cilinder nr 4

3

655

Perkins

SID

Volvo

CID

John Deere

SPN

39
3

Hoge spanning relais gloeibougie

5

Lage spanning relais gloeibougie

116/144

Verstuivers moeten opnieuw
gekalibreerd worden
Verstuivers moeten opnieuw
gekalibreerd worden

Verstuivers moeten opnieuw
gekalibreerd worden
Verstuivers moeten opnieuw
gekalibreerd worden

Verstuivers moeten opnieuw
gekalibreerd worden
Verstuivers moeten opnieuw
gekalibreerd worden

677

39

PID

PPID

FMI

3
3
4
5

678

41
3
4

679
723

42

2
11
12
70
3
5
810
2
861

861
3
4

898

Commentaar

Status startrelais
Kortsluiting hoge waarde van besturing
startrelais
Kortsluiting lage waarde van besturing
startrelais
Circuit besturing startrelais open
Voeding 8 V
Voeding 8 Vcc ACM open/kortsluiting
naar B+
Voeding 8 Vcc ACM open/massasluiting
Sensor secundair toerental
Intermitterende gegevens
motortoerentalsensor
Signaalverlies secundaire
motortoerentalsensor
Signaalverlies/sensorstoring
Signaal voorverwarmingsinrichting
inlaatlucht/detectie voorverwarming
Signaal voorverwarmingsinrichting
inlaatlucht hoog
Signaal voorverwarmingsinrichting
inlaatlucht laag
Voertuigsnelheid
Ingangsruis berekend motortoerental
voertuig
Status uitgang diagnose
Uitgang diagnose open/kortsluiting naar
B+
Massasluiting uitgang diagnose

Onmogelijk met toepassing
aggregaat

Status gaspedaal CAN
9

970

Omschrijving

Sensor inspuitdrukregeling

342

729

Perkins

SID

Volvo

CID

John Deere

SPN

6
2
31

971
31
1069

Geen of ongeldige waarde toerental
Status contact stoppen hulpmotor
EMS
Ongeldig signaal contact stoppen
hulpmotor
Contact stoppen hulpmotor actief
Status contact toerentalreductie
externe motor
Contact toerentalreductie externe motor
actief
Status bandafmetingen

2

Verkeerde bandafmetingen

9

Ongeldige bandafmetingen

31

Verkeerde bandafmetingen

5
6

Brandstofaanvoerpomp
Hoge impedantie aansluitklemmen pomp
of open circuit
Pompbobine maakt massasluiting

12

Pomp defect

1075

117/144

Niet gebruikt

Niet gebruikt

Onmogelijk met toepassing
aggregaat

PID

PPID

FMI

1076

Commentaar

0

Te lange sluittijd pompstuurklep

Inspuiting DE10

1

Te korte sluittijd pompstuurklep

Inspuiting DE10

2

Pompdefect gedetecteerd

Inspuiting VP44

3

Hoge stroom magneetklep

Inspuiting DE10

5

Circuit magneetklep pomp open

Inspuiting DE10

6

Ernstige kortsluiting magneetklep pomp

Inspuiting DE10

7

Inspuiting DE10

11

Sluiting pompstuurklep niet gedetecteerd
Middelmatig ernstige kortsluiting
magneetklep pomp
Afvaltijd pompstroom ongeldig
Status controller
brandstofinspuitpomp
Brandstofinspuitpoging zonder
commando
Voedingsspanning pomp buiten limiet

12

Storing zelftest pomp

19

Communicatiestoring pomp gedetecteerd

31

Motorbeveiliging geactiveerd door pomp

13
1077
7

1078
7
11
31
1079

232

1080

Inspuiting DE10
Inspuiting DE10

Status afstelling pomp/ECU
Afstelling pomp/ECU niet meer helemaal
synchroon
Afgestelde snelheid pomp/ECU niet meer
helemaal synchroon
Afstelling pomp/ECU ernstig uit balans
Voedingsspanning sensor (+5 V)

Referentie analoog
gaspedaal
> 5,5 V

3

Hoge voedingsspanning sensor

4

3

Lage voedingsspanning sensor
< 4,44 V
Voedingsspanning sensor (oliedruk, koelvloeistoftemp.,
brandstofdruk)/ voeding sensor +5 V 2
Hoge voedingsspanning sensor
> 5,5 V

4

Lage voedingsspanning sensor

211

1109

Status motor/ECU
31

1110

1136

Omschrijving

Status brandstofinspuitpomp

10

1111

Perkins

SID

Volvo

CID

John Deere

SPN

Waarschuwing stoppen motor
Motorstatus

31

Stoppen van de motor

2

Controleer de parameters
Ontbrekende geprogrammeerde
parameter
Temperatuur ECU

268

55
0
16

Extreem hoge temperatuur ECU
Middelmatig verhoogde temperatuur
ECU
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< 4,40 V

PID

PPID

FMI

1172
3
4
1180
0
16
1184

173

1239

96

1347

Omschrijving

Ingangstemperatuur compressor TGV
Hoge ingangsspanning
temperatuursensor
Lage ingangsspanning
temperatuursensor
Ingangstemperatuur turbine TGV
Extreem hoge temperatuur turbine
Middelmatig verhoogde temperatuur
turbine
Temperatuursensor uitlaatgassen
Status van de druk van de common
rail
Status pompstuurklep

Kortsluiting op V+
Kortsluiting op V-

Kortsluiting op V+
Kortsluiting op V-

Status pompstuurklep nr 1
voor 6081HF070

Hoge stroom pompstuurklep

5

Storing/geen koppeling pompstuurklep

7

Storing drukcommando voedingsrail
Brandstofdebiet pompstuurklep niet
gedetecteerd
Status pompstuurklep nr 2
Alleen voor 6081HF070
Storing/geen koppeling pompstuurklep nr
2
Brandstofdebiet pompstuurklep nr 2 niet
gedetecteerd
Hoofdrelais ECU van
Status vermogensrelais pomp
Volvo EMS/EDC
Storing vermogensrelais pomp
Kortsluiting hoge waarde
van hoofdrelais ECU
Selectie van de koppelcurve

1348
5
10
1485

Commentaar

3

10

1485

Perkins

SID

Volvo

CID

John Deere

SPN

5
2
3

1568
2

Ongeldige selectie koppelcurve

4

Hoge ingangsspanning koppelcurve

9

Geen selectie koppelcurve

1569

Status brandstoftoevoer
31

1639

Gereduceerde brandstoftoevoer
Toerentalsensor ventilator

1

Geen toerentalsignaal ventilator

2

Onregelmatig signaal toerental ventilator
Toerental ventilator hoger dan de
verwachte waarde
Toerental ventilator lager dan de
verwachte waarde
Status ECU

16
18
2000
6

Geen voertuig-ID

13

Inbreuk op de beveiliging
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Onmogelijk met toepassing
aggregaat

PID

PPID

FMI

Omschrijving

Commentaar

0

Luchttemperatuur aan uitgang
luchtkoeler
Extreem hoge luchttemperatuur

3

Hoge ingangsspanning sensor

Kortsluiting op V+
Kortsluiting op V-

2630

4

Lage ingangsspanning sensor

15

Hoge luchttemperatuur

16

Middelmatig verhoogde luchttemperatuur

2

Berekend debiet EGR ongeldig

15

Berekend debiet EGR licht verhoogd

17

Berekend debiet EGR licht verlaagd
Luchttemperatuur aan uitlaatzijde
turbocompressor
Temperatuur aan uitlaatzijde middelmatig
verhoogd
Status van de EGR-klep

2659

Debiet klep EGR

2790
16
2791

Perkins

SID

Volvo

CID

John Deere

SPN

19
2

Signaal klepstand ongeldig

3

Hoge ingangsspanning positiesensor

Kortsluiting op V+

4

Kortsluiting op V-

13

Lage ingangsspanning positiesensor
EGR-klep kan verwachte stand niet
bereiken
EGR-klep niet gekalibreerd

31

Postiefout EGR-klep

7

2795
7
3509
3

3510
3

3511
3

3512
3

Positie bekrachtigingsinrichting TGV
De bekrachtigingsinrichting reageert niet
of bevindt zich niet in de verwachte
positie
Spanning gemeenschappelijke
voeding, uitgang nr. 1
Voedingsspanning sensor te hoog
Voedingsspanning sensor maakt
massasluiting
Spanning gemeenschappelijke
voeding, uitgang nr. 2
Voedingsspanning sensor te hoog
Voedingsspanning sensor maakt
massasluiting
Spanning gemeenschappelijke
voeding, uitgang nr. 3
Voedingsspanning sensor te hoog
Voedingsspanning sensor maakt
massasluiting
Spanning gemeenschappelijke
voeding, uitgang nr. 4
Voedingsspanning sensor te hoog
Voedingsspanning sensor maakt
massasluiting

120/144

Hoger dan +5Volt

Hoger dan +5Volt

Hoger dan +5Volt

Hoger dan +5Volt

PID

PPID

FMI

Perkins

SID

Volvo

CID

John Deere

SPN

Omschrijving

520192

8

Spanning gemeenschappelijke
voeding, uitgang nr. 5
Voedingsspanning sensor te hoog
Voedingsspanning sensor maakt
massasluiting
Koelingstoestand zuiger

520194

4

Status ingang startverzoek

520195

6

Stopverzoek op CIU

3513
3

Commentaar

Hoger dan +5Volt

SAE J1939-73: maart 2004
FMI en omschrijving

FMI=0–GEGEVENS GELDIG MAAR BOVEN HET NORMALE WERKINGSBEREIK - HOOGSTEALARMNIVEAU
De communicatiegegevens van het signaal vallen binnen een acceptabel en geldig bereik, maar de werkelijke
bedrijfsomstandigheden overschrijden hetgeen in de vooraf gedefinieerde maximale grenswaarden als normaal beschouwd wordt
voor deze specifieke meting van de werkelijke bedrijfsomstandigheden (Zone e in de definitie van het signaalbereik). De
gegevensafgifte gaat gewoon door.
FMI=1–GEGEVENS GELDIG MAAR ONDERHET NORMALE WERKINGSBEREIK - HOOGSTEALARMNIVEAU
De communicatiegegevens van het signaal vallen binnen een acceptabel en geldig bereik, maar de werkelijke
bedrijfsomstandigheden liggen onder hetgeen in de vooraf gedefinieerde maximale grenswaarden als normaal beschouwd wordt
voor deze specifieke meting van de werkelijke bedrijfsomstandigheden (Zone e in de definitie van het signaalbereik).
De gegevensafgifte gaat gewoon door.
FMI=2–ONREGELMATIGE, INTERMITTERENDE OF INCORRECTE GEGEVENS
De onregelmatige of intermitterende gegevens omvatten alle metingen die veranderen in een tempo dat geldt als onmogelijk in de
werkelijke bedrijfsomstandigheden. Ze worden waarschijnlijk veroorzaakt door een onjuiste werking van de meetapparatuur of de
aansluiting daarvan op de module. De meetgegevens worden vervangen door de storingscode.
De onjuiste gegevens omvatten alle niet-ontvangen gegevens en de gegevens die uitsluitend overeenkomen met de situaties die
behandeld worden door FMI 3, 4, 5 en 6. De gegevens kunnen ook als onjuist worden beschouwd als ze inconsistent zijn met
andere gegevens die bekend of verzameld zijn in het systeem.
FMI=3–SPANNINGHOGER DAN NORMAAL, OFKORTSLUITING BIJ HOGE WAARDE
a. Een spanningssignaal, gegevens of anders is/zijn hoger dan de grenswaarden die gedefinieerd zijn voor het bereik (Zone e in
de definitie van het signaalbereik). De meetgegevens worden vervangen door de storingscode.
b. Elk extern signaal naar een elektronische besturingsmodule waarvan de spanning hoog blijft als de besturingsmodule een
commando voor een lage spanningswaarde afgeeft. De meetgegevens worden vervangen door de storingscode.
FMI=4–SPANNINGLAGER DAN NORMAAL, OFKORTSLUITING BIJ LAGE WAARDE
a. Een spanningssignaal, gegevens of anders is/zijn lager dan de grenswaarden die gedefinieerd zijn voor het bereik (Zone e in de
definitie van het signaalbereik). De meetgegevens worden vervangen door de storingscode.
b. Elk extern signaal naar een elektronische besturingsmodule waarvan de spanning laag blijft als de besturingsmodule een
commando voor een hoge spanningswaarde afgeeft. De meetgegevens worden vervangen door de storingscode.
FMI=5–STROOMLAGER DAN NORMAAL OF CIRCUIT OPEN
a. Een sterktesignaal, gegevens of anders is/zijn lager dan de grenswaarden die gedefinieerd zijn voor het bereik (Zone e in de
definitie van het signaalbereik). De meetgegevens worden vervangen door de storingscode.
b. Elk extern signaal naar een elektronische besturingsmodule waarvan de sterkte nul blijft als de besturingsmodule een
commando voor een sterktewaarde afgeeft dat niet gelijk aan nul is. De meetgegevens worden vervangen door de
storingscode.
FMI=6–STROOMLAGER DAN NORMAAL OF MASSASLUITING
a. Een sterktesignaal, gegevens of anders is/zijn hoger dan de grenswaarden die gedefinieerd zijn voor het bereik (Zone e in de
definitie van het signaalbereik). De meetgegevens worden vervangen door de storingscode.
b. Elk extern signaal naar een elektronische besturingsmodule waarvan de sterkte gehandhaafd blijft als de besturingsmodule een
commando voor een sterkte met waarde nul afgeeft. De meetgegevens worden vervangen door de storingscode.
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FMI=7–MECHANISCH SYSTEEM REAGEERT NIET OF IS ONTREGELD
Elke storing die gedetecteerd wordt na een onjuiste mechanische afstelling of onaangepaste actie of reactie van een mechanisch
systeem die, met een redelijke mate van zekerheid, niet veroorzaakt wordt door een elektronicastoring of een storing aan een
elektrisch systeem. Dit type storing kan wel of niet direct verband houden met de waarde van de algemene gegevens die
doorgegeven worden.
FMI=8–FREQUENTIE OF BREEDTE OF AMPLITUDE VANABNORMALE PULS
Moet gezien worden met betrekking tot FMI 4 en 5. Elke frequentie of elk signaal met pulsbreedtemodulatie (PWM) die/dat buiten
de grenswaarden valt die gedefinieerd zijn voor het bereik van het frequentiesignaal of de bedrijfscyclus (buiten Zone b in de
definitie van het signaalbereik). Dit geldt ook als het signaal een uitgang is van de MCE, of elk signaal waarvan de frequentie of de
bedrijfscyclus niet consistent is met het afgegeven signaal. De meetgegevens worden vervangen door de storingscode.
FMI=9–ABNORMALE UPDATE-FREQUENTIE
Elke storing die gedetecteerd wordt als de ontvangst van gegevens via de datalink of de ingang van een bekrachtigingsinrichting of
intelligente sensor niet verloopt volgens de periodiciteit voor updates die door de module wordt verwacht of vereist (buiten Zone c in
de definitie van het signaalbereik). Dit geldt ook voor elke storing waardoor de MCE geen informatie verzendt volgens de
periodiciteit die door het systeem vereist wordt. Dit type storing kan wel of niet direct verband houden met de waarde van de
algemene gegevens die doorgegeven worden.
FMI=10–ABNORMALE VERVERSINGSFREQUENTIE
Alle gegevens, behalve de storingen die door FMI 2 behandeld worden, die als geldig worden beschouwd, maar waarvan de inhoud
verandert met een frequentie die buiten de vooraf gedefinieerde grenswaarden voor periodiciteit vallen voor een systeem dat niet
goed werkt (buiten Zone c in de definitie van het signaalbereik). De gegevensafgifte gaat gewoon door.
FMI=11–ONDERLIGGENDE OORZAAK ONBEKEND
Er is een storing gedetecteerd in een bepaald subsysteem, maar de exacte aard van de storing is onbekend. De meetgegevens
worden vervangen door de storingscode.
FMI=12–INTELLIGENT APPARAAT OF ONDERDEEL DEFECT
Uit de interne diagnostische procedures is gebleken dat de storing vraagt om vervanging van de ECU, waarmee hier de geleverde
unit bedoeld wordt met microprocessor en bijbehorende onderdelen en circuits. Men kan er van uitgaan dat het communicatiesubsysteem niet de storingsbron is en de fabrikant heeft bepaald dat er in verband met de storing geen kleiner onderdeel dan de
ECU is dat gerepareerd kan worden. In voorkomende gevallen wordt de doorgifte van gegevens vervangen door de storingscode,
want er kan wel of geen signaaldoorgifte zijn in dit geval. Deze storing moet alle interne storingscodes van de controller omvatten
die niet veroorzaakt worden door aansluitingen of externe systemen.
FMI=13–BUITEN KALIBRATIEBEREIK
Een storing als gevolg van een onjuiste kalibratie Dit kan optreden als een subsysteem bepaalt dat de kalibratie die gebruikt wordt
door de controller verouderd is. Het kan ook gaan om het mechanische subsysteem dat buiten het kalibratiebereik valt. Dit type
storing houdt geen verband met de definitie van het signaalbereik, in tegenstelling tot veel FMI's.
FMI=14–SPECIALE INSTRUCTIES
De FMI "Speciale instructies" moet gebruikt worden als het gebruikte systeem de storing kan toeschrijven aan een klein aantal
mogelijke oorzaken, maar niet een enkele storingsoorzaak kan bepalen. Het gebruik van deze FMI geeft duidelijk aan dat de
onderhoudstechnicus maatregelen moet nemen om de specifieke diagnose te beëindigen en de fabrikant heeft daarover instructies
gegeven. De procedure kan op twee manieren gebruikt worden: 1. Voor diagnoses in verband met de emissie, wanneer het
onmogelijk is om het onderscheid te bepalen tussen een sensor die buiten bereik is en een werkelijke waarde aan de grens van
een diagnosezone, en 2. Voor de oudere SPN 611 tot 615, wanneer het probleem bestaat uit het bepalen welk van de
verschillende circuits (ze kunnen met elkaar in interactie zijn) er gerepareerd moet worden.
SPN 611 tot 615 worden gedefinieerd als "diagnosecodes van het systeem" en dienen om storingen te identificeren die niet aan
een specifiek vervangbaar onderdeel gekoppeld kunnen worden. Het isoleren van de specifieke storing van het subsysteem is het
doel van ieder diagnosesystem, maar om verschillende redenen kan dit doel niet altijd gerealiseerd worden. De SPN's bieden de
fabrikant enige vrijheid waar het gaat om de communicatie van diagnosegegevens die niet specifiek zijn voor de onderdelen.
Omdat SPN 611-615 het standaard format SPN/FMI gebruiken, kunnen ze gebruik maken van standaard diagnosehulpmiddelen,
elektronische bedieningspanelen, satellietsystemen en andere moderne apparatuur voor het analyseren van groepen parameters in
het SPN/FMI format. Aangezien de door de fabrikant gedefinieerde codes niet wenselijk zijn uit oogpunt van normalisatie, moet het
gebruik van deze codes beperkt worden tot die gevallen waar de communicatie van gegevens als specifieke storingscode voor een
bepaald onderdeel niet mogelijk is.
De volgende mogelijke redenen kunnen het gebruik van een storingscode van het systeem nodig maken:
1. de kosten voor het isoleren van een specifieke storing aan een onderdeel zijn niet gerechtvaardigd,
2. er worden nieuwe concepten ontwikkeld voor de totaaldiagnose van voertuigen of
3. er worden nieuwe diagnosemethoden ontwikkeld voor storingen die niet onderdeelspecifiek zijn
Aangezien SPN 611-615 door de fabrikant gedefinieerd zijn en niet onderdeelspecifiek, zijn FMI 0 tot 13 en 15 tot 31 niet van
toepassing. Daarom wordt FMI 14, "Speciale instructies" gebruikt. Het doel is om het onderhoudspersoneel te verwijzen naar de
reparatiehandleiding van de fabrikant voor meer informatie over de specifieke storingscode. Dit type storing houdt geen verband
met de definitie van het signaalbereik, in tegenstelling tot veel FMI's. Dit type storing kan wel of niet direct verband houden met de
waarde van de algemene gegevens die doorgegeven worden.
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FMI=15–GEGEVENS GELDIG MAAR BOVEN HET NORMALE WERKINGSBEREIK- LAAGSTE ALARMNIVEAU
De communicatiegegevens van het signaal vallen binnen een acceptabel en geldig bereik, maar de werkelijke
bedrijfsomstandigheden overschrijden hetgeen in de vooraf gedefinieerde maximale grenswaarden als normaal beschouwd wordt
voor deze specifieke meting van de werkelijke bedrijfsomstandigheden (Zone i in de definitie van het signaalbereik). De
gegevensafgifte gaat gewoon door.
FMI=16–GEGEVENS GELDIG MAAR BOVEN HET NORMALE WERKINGSBEREIK - MIDDELSTE ALARMNIVEAU
De communicatiegegevens van het signaal vallen binnen een acceptabel en geldig bereik, maar de werkelijke
bedrijfsomstandigheden overschrijden hetgeen in de vooraf gedefinieerde maximale grenswaarden als normaal beschouwd wordt
voor deze specifieke meting van de werkelijke bedrijfsomstandigheden (Zone k in de definitie van het signaalbereik). De
gegevensafgifte gaat gewoon door.
FMI=17–GEGEVENS GELDIG MAAR ONDER HET NORMALE WERKINGSBEREIK - LAAGSTE ALARMNIVEAU
De communicatiegegevens van het signaal vallen binnen een acceptabel en geldig bereik, maar de werkelijke
bedrijfsomstandigheden liggen onder hetgeen in de vooraf gedefinieerde maximale grenswaarden als normaal beschouwd wordt
voor deze specifieke meting van de werkelijke bedrijfsomstandigheden (Zone h in de definitie van het signaalbereik). De
gegevensafgifte gaat gewoon door.
FMI=18–GEGEVENS GELDIG MAAR ONDER HET NORMALE WERKINGSBEREIK - MIDDELSTE ALARMNIVEAU
De communicatiegegevens van het signaal vallen binnen een acceptabel en geldig bereik, maar de werkelijke
bedrijfsomstandigheden liggen onder hetgeen in de vooraf gedefinieerde maximale grenswaarden als normaal beschouwd wordt
voor deze specifieke meting van de werkelijke bedrijfsomstandigheden (Zone j in de definitie van het signaalbereik). De
gegevensafgifte gaat gewoon door.
FMI=19–STORING BIJ ONTVANGST NETWERKGEGEVENS
Elke storing die gedetecteerd wordt wanneer de gegevens die ontvangen zijn via het netwerk vervangen worden door de
storingscode (namelijk FE16, zie J1939-71). Dit storingstype houdt verband met de ontvangen netwerkgegevens. Het onderdeel dat
gebruikt wordt om het werkelijke signaal te meten is direct aangesloten op de module die de gegevens naar het netwerk stuurt en
niet op de module die de gegevens via het netwerk ontvangt. De FMI is van toepassing op Zone f en g in de definitie van het
signaalbereik. Dit type storing kan wel of niet direct verband houden met de waarde van de algemene gegevens die doorgegeven
worden.
FMI=20-30–GERESERVEERD VOOR STORINGEN VAN SAE
FMI=31–BESTAANDE VOORWAARDE
Dient om de voorwaarde aan te geven die geïdentificeerd is door de SPN wanneer er geen toepasselijke FMI meer is, of wanneer
de getoonde SPN-naam het onderdeel aangeeft met een niet-standaard storingstype. Dit type storing kan wel of niet direct verband
houden met de waarde van de algemene gegevens die doorgegeven worden. Deze FMI betekent "niet beschikbaar" wanneer de
desbetreffende SPN ook "niet beschikbaar" is, bijvoorbeeld wanneer de rest van het pakket gevuld is met waarden van 1 na
overdracht van alle gegevens.
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10.3. Lijst van storingscodes voor de MTU-motoren
Weergave van storingen
De storingen van het ADEC- en MDEC-systeem worden als volgt op de apparatuur aangegeven:
9
Tabel
9
9
9
9

Storingscodes (gegenereerd in de ECU of in de besturingsmodule van de motor)
De storingscode die op het display wordt aangegeven is vermeld in de eerste kolom, "Nr.", van de tabel.
De melding wordt toegelicht in de tweede kolom, "Betekenis/Oorzaak", waarin ook de oorzaak van de storing wordt
aangegeven.
In de derde kolom van de tabel, "Correctieve maatregelen" staan de maatregelen die ter plaatse door de operator
genomen kunnen worden, evenals andere informatie over de te volgen handelwijze.
De laatste drie kolommen geven aan of de storing kan optreden bij de motorserie in de titelrij
(MDEC 2000, 4000 of ADEC).
MDEC

Nr

Betekenis/Oorzaak

Correctieve maatregelen

ADEC
2000

003
004
005
006
009

010
015
016

Te hoge brandstoftemperatuur (eerste
grenswaarde overschreden)
Algemene waarschuwing te hoge
brandstoftemperatuur
(eerste
grenswaarde overschreden)
Temperatuur drukvullingslucht te hoog
(eerste grenswaarde overschreden)
Temperatuur drukvullingslucht te hoog
(tweede grenswaarde overschreden)
Temperatuur koelvloeistof voor de
drukvullingslucht te hoog (grenswaarde
1 overschreden)
Algemene waarschuwing voor de
koelvloeistoftemperatuur
in
de
intercooler
(eerste
grenswaarde
overschreden)
Smeeroliedruk onvoldoende (eerste
grenswaarde overschreden)
Smeeroliedruk onvoldoende (tweede
grenswaarde overschreden)→ motor
schakelt uit
Koelvloeistofpeil te laag

023
Koelvloeistofpeil te laag
024
030
033
044
045
051
052
065

Te hoog toerental motor → noodstop
Differentiaaldruk van de brandstof te
hoog
Te
laag
koelvloeistofpeil
drukvullingslucht
Te
laag
koelvloeistofpeil
drukvullingslucht
Temperatuur smeerolie te hoog (eerste
grenswaarde overschreden)
Temperatuur
smeerolie
te
hoog
(tweede grenswaarde overschreden)
Toevoerdruk brandstof te laag (eerste
grenswaarde overschreden)

Raadpleeg de documentatie bij de
motor
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
Controleer het koelvloeistofpeil in het
expansievat
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
Controleer het koelvloeistofpeil in het
expansievat
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
Herstart de motor, neem de oorzaak
van het te hoge toerental weg
Controleer het filter
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
Controleer het vloeistofpeil Raadpleeg
de documentatie bij de motor
Controleer het vloeistofpeil Raadpleeg
de documentatie bij de motor
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
Controleer de lagedrukzijde van het
brandstofcircuit
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
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4000

MDEC
Nr

Betekenis/Oorzaak

Correctieve maatregelen

ADEC
2000

066

Toevoerdruk brandstof te laag (tweede
grenswaarde overschreden)

073

Te
hoge
koelvloeistoftemperatuur
(eerste grenswaarde overschreden);
waarschuwing
Te
hoge
koelvloeistoftemperatuur
(tweede grenswaarde overschreden);
uitschakeling
Alarm
"Eerste
grenswaarde
overschreden" voor spoor 1 ext.
temperatuur
Alarm
"Tweede
grenswaarde
overschreden" voor spoor 1 ext.
temperatuur
Alarm
"Eerste
grenswaarde
overschreden" voor spoor 2 ext.
temperatuur
Alarm
"Tweede
grenswaarde
overschreden" voor spoor 2 ext.
temperatuur
Alarm
"Eerste
grenswaarde
overschreden" voor spoor 1 ext. druk

074

Alarm
"Tweede
grenswaarde
overschreden" voor spoor 1 ext. druk

075

Alarm
"Eerste
grenswaarde
overschreden" voor spoor 2 ext. druk

076

Alarm
"Tweede
grenswaarde
overschreden" voor spoor 2 ext. druk

077

Alarm na controle van het externe
koelvloeistofpeil

067
068
069
070
071
072

079

Alarm
na
controle
van
het
koelvloeistofpeil
voor
de
drukvullingslucht
Alarm vanuit extern logisch spoor 3
(fabriek)

080

Alarm vanuit extern logisch spoor 4
(fabriek)

078

081

Zwakke drukgradiënt bij het starten of
sterke drukgradiënt bij het uitschakelen
Raildruk hoger dan aanbevolen waarde
→ DBR-reductie, inspuiting begint later

082

Controleer de lagedrukzijde van het
brandstofcircuit
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
De gemeten waarde wordt ingelezen
door de CAN-bus. Het alarm wordt
gegenereerd in het MDEC-systeem.
De gemeten waarde wordt ingelezen
door de CAN-bus. Het alarm wordt
gegenereerd in het MDEC-systeem.
De gemeten waarde wordt ingelezen
door de CAN-bus. Het alarm wordt
gegenereerd in het MDEC-systeem.
De gemeten waarde wordt ingelezen
door de CAN-bus. Het alarm wordt
gegenereerd in het MDEC-systeem.
De gemeten waarde wordt ingelezen
door de CAN-bus. Het alarm wordt
gegenereerd in het MDEC-systeem.
De gemeten waarde wordt ingelezen
door de CAN-bus. Het alarm wordt
gegenereerd in het MDEC-systeem.
De gemeten waarde wordt ingelezen
door de CAN-bus. Het alarm wordt
gegenereerd in het MDEC-systeem.
De gemeten waarde wordt ingelezen
door de CAN-bus. Het alarm wordt
gegenereerd in het MDEC-systeem.
De gemeten waarde wordt ingelezen
door de CAN-bus. Het alarm wordt
gegenereerd in het MDEC-systeem.
De gemeten waarde wordt ingelezen
door de CAN-bus. Het alarm wordt
gegenereerd in het MDEC-systeem.
De gemeten waarde wordt ingelezen
door de CAN-bus. Het alarm wordt
gegenereerd in het MDEC-systeem.
De gemeten waarde wordt ingelezen
door de CAN-bus. Het alarm wordt
gegenereerd in het MDEC-systeem.
Lek in het hogedruksysteem; lucht in
het systeem
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
Interfaceomvormer werkt niet goed of
probleem met B48-bekabeling van
interfaceomvormer
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
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4000

MDEC
Nr

Betekenis/Oorzaak

Correctieve maatregelen

ADEC
2000

Raildruk hoger dan aanbevolen waarde
→ DBR-reductie
083

089
090
091

092

093
094

Motortoerental lager dan 200 t/min →
motor stopt
Foutmelding
tijdens
het
starten,
vertraging niet bereikt binnen de
vastgestelde tijd
Foutmelding
tijdens
het
starten,
vertraging niet bereikt binnen de
vastgestelde tijd
Foutmelding m.b.t. starten, toerental
startmotor niet bereikt binnen de
vastgestelde tijd (telling start bij
activeren van de startmotor) → start
wordt afgebroken
Te lage voorverwarmingstemperatuur
koelvloeistof (tweede grenswaarde
overschreden)
Te lage voorverwarmingstemperatuur
koelvloeistof
(eerste
grenswaarde
overschreden)
Periodieke startdruk niet bereikt

095
099
100
101
102
103
104
105
106
107

118

119

Fictief
Meetpuntgegevens - checksumfout in
EDM
Meetpuntgegevens - checksumfout in
EDM
Verhoogd
brandstofverbruik
checksumfout in EDM (redundante
gegevensopslag 1)
Verhoogd
brandstofverbruik
checksumfout in EDM (redundante
gegevensopslag 2)
Bedrijfsurenteller - checksumfout in
EDM
Bedrijfsurenteller - checksumfout in
IDM
Geheugenstoring - checksumfout in
EDM (redundante gegevensopslag 1)
Geheugenstoring - checksumfout in
EDM (redundante gegevensopslag 2)
Als de voedingsspanning lager is dan
de onderste advieswaarde 1, wordt de
waarde die berekend is op basis van de
DBR-curve vermenigvuldigd met 0,8 en
het begin van de inspuiting wordt
vertraagd met 5°
Als de voedingsspanning lager is dan
de onderste advieswaarde 2, wordt de
waarde die berekend is op basis van de
DBR-curve vermenigvuldigd met 0,8 en
het begin van de inspuiting wordt
vertraagd met 5°

Defecte interfaceomvormer of lekken in
het hogedruksysteem
Documentatie
motor
De melding verschijnt ook wanneer er
zeer zware generatoren gebruikt
worden met een uitschakelvertraging
van meer dan 20 s
Storing is niet relevant
Controleer of er andere berichten zijn
Controleer of er andere berichten zijn
Controleer of er andere berichten zijn

Voorverwarmingstemperatuur
bereikt

niet

Voorverwarmingstemperatuur
bereikt

niet

Oliedruksensor
en
startpomp.
Raadpleeg de documentatie bij de
motor.
Reviseer de elektronica
Reviseer de elektronica
Reviseer de elektronica
Reviseer de elektronica
Reviseer de elektronica
Reviseer de elektronica
Reviseer de elektronica
Reviseer de elektronica
Controleer
accu/wisselstroomgenerator

de

Controleer
accu/wisselstroomgenerator

de
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4000

MDEC
Nr

Betekenis/Oorzaak

Correctieve maatregelen

ADEC
2000

120

121
122
134
136

Als de voedingsspanning hoger is dan
de bovenste advieswaarde 1, wordt de
waarde die berekend is op basis van de
DBR-curve vermenigvuldigd met 0,8 en
het begin van de inspuiting wordt
vertraagd met 5°
Als de voedingsspanning lager is dan
de bovenste grenswaarde 2 wordt de
motor gestopt als hij zo geconfigureerd
is
Te hoge temperatuur ECU (eerste
grenswaarde overschreden)
Interne storing in de elektronica →
motor stopt als gevolg van een
elektronische storing
Interne storing in de elektronica →
motor stopt als gevolg van een
elektronische storing
Deze storing kan meerdere oorzaken
hebben:
1. Storing van de druksensor
2. Sensorbekabeling
3. Interne storing van de elektronica

137

Deze storing kan meerdere oorzaken
hebben:
1. Storing van de druksensor
2. Sensorbekabeling
3. Interne storing van de elektronica
138

139

140

142
144
145

Interne storing van de elektronica →
Sensorstoring–
alarm
van
de
betreffende
sensoren,
temperatuurwaarden worden geregeld
volgens de standaardwaarden
Interne storing van de elektronica →
Sensorstoring–
alarm
van
de
betreffende
sensoren,
temperatuurwaarden worden geregeld
volgens de standaardwaarden
Interne storing van de elektronica →
motor start niet, defecte elektronica,
alleen testen met stilstaande motor
Interne storing van de elektronica →
motor start niet, defecte elektronica,
alleen testen met stilstaande motor
Interne storing in de elektronica →
motor stopt als gevolg van een
elektronische storing

Controleer
accu/wisselstroomgenerator

de

Controleer
accu/wisselstroomgenerator

de

Controleer de omgeving
elektronica (warmteopbouw)
Vervang de ECU

van

de

Vervang de ECU
Probeer de interne storing van de
elektronica te bevestigen: koppel de
connectoren X2 en X3 los, de ECU is
defect als de foutmelding voortduurt.
Probeer
de
storing
van
de
druksensoren te bevestigen: koppel de
druksensoren een voor een los om de
sensor te vinden die de storing
veroorzaakt.
Als
deze
twee
maatregelen geen resultaat opleveren,
wordt de storing veroorzaakt door de
bekabeling.
Probeer de interne storing van de
elektronica te bevestigen: koppel de
connectoren X2 en X3 los, de ECU is
defect als de foutmelding voortduurt.
Probeer de storing van de druksensors
te bevestigen: koppel de druksensoren
een voor een los om de sensor te
vinden die de storing veroorzaakt. Als
deze twee maatregelen geen resultaat
opleveren, wordt de storing veroorzaakt
door de bekabeling.
1. Sensorstoring
Reviseer de elektronica
2. Storing van de elektronica
Vervang de ECU
1. Sensorstoring
Reviseer de elektronica
2. Storing van de elektronica
Vervang de ECU
Vervang de ECU
Vervang de ECU
Vervang de ECU
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4000

MDEC
Nr

Betekenis/Oorzaak

Correctieve maatregelen

ADEC
2000

147
149
151
170

Interne storing in de elektronica →
motor stopt als gevolg van een
elektronische storing
Interne storing in de elektronica →
motor stopt als gevolg van een
elektronische storing
Interne storing in de elektronica →
motor stopt als gevolg van een
elektronische storing
Module in onderhoudsindicator defect
of afwezig
Onderhoudsindicator is niet meer actief

171
173

176

177

180

181
182

183

184

185

186

Schrijflimiet EEPROM is bereikt
Geen enkel (geschikt)
LifeDatabeveiligingssysteem beschikbaar, het
beveililgingssysteem
heeft
geen
LifeData-functie wanneer de vertraging
na reïnitialisatie van de motorregulateur
verstreken is of wanneer de verbinding
tussen
de
CAN-bus
en
het
beveiligingssysteem
onderbroken
wordt.
Deze foutmelding wordt gegenereerd
wanneer
een
cyclische
redundantiecontrole (CRC) mislukt
(gedefinieerd voor iedere module) of
wanneer het downloaden niet kan
worden
voltooid
tijdens
een
downloadproces van herstelgegevens
(in ADEC).
Er ontbreekt ten minste een actieve
PDU op CAN 1, die wordt door
bestuurd door de ECU → aangesloten
apparatuur buiten gebruik
Er ontbreekt ten minste een actieve
PDU op CAN 2, die wordt door
bestuurd door de ECU → aangesloten
apparatuur buiten gebruik
Ongeldige waarden voor parameter
200.00 en/of 200.05
De geselecteerde CAN-modus vereist
het intialiseren van de communicatie
met behulp van de gegevensmodule
PU. Maar de gegevensmodule PU is
niet aanwezig of ongeldig.
Er is een programmeerfout opgetreden
in een van de modules of in allebei
tijdens een poging om een PUgegevensmodule te kopiëren die
ontvangen was in de twee EEPROMmodules.
Aantal
gebruiksklare
elektronische
brievenbussen onvoldoende op een
van de CAN-controllers of op allebei
tijdens het initialiseren van de
ontvangstgegevens.
Controller CAN 1 in bus buiten gebruik
→ schakelt automatisch over op CAN 2

Vervang de ECU
Vervang de ECU
Vervang de ECU
Controleer of de MI
geïnstalleerd
Reviseer de elektronica
Controleer of de MI
geïnstalleerd
Reviseer de elektronica
Reviseer de elektronica
Reviseer de elektronica

goed

is

goed

is

Reviseer de elektronica

Controleer indien nodig de CANapparaten en de bekabeling van de
CAN-bus
Controleer indien nodig de CANapparaten en de bekabeling van de
CAN-bus
Stel de juiste parameters in
Test de apparaten die op de CAN zijn
aangesloten
Download opnieuw via BDM
Reviseer de elektronica
Reviseer de elektronica

Reviseer de elektronica

Voorbeelden van mogelijke oorzaken:
kortsluiting; ernstige storingen of
incompatibel debiet (bauds)

128/144

4000

MDEC
Nr

Betekenis/Oorzaak

Correctieve maatregelen

ADEC
2000

187

188

189

201

De controller van CAN 1 heeft een
waarschuwing afgegeven
Controller CAN 2 in bus buiten gebruik
→ schakelt automatisch over op CAN 1
De controller van CAN 2 heeft een
waarschuwing afgegeven
Sensorstoring
(koelvloeistoftemperatuur)
Sensorstoring (brandstoftemperatuur)

202
203

Sensorstoring
drukvullingslucht)

(temperatuur

205

Sensorstoring (koelvloeistoftemperatuur
drukvullingslucht)
Sensorstoring (drukvullingsdruk)

208
Sensorstoring (smeeroliedruk)
211

215

Sensorstoring (raildruk) → noodbedrijf
van de hogedrukregelaar
Sensorstoring (smeerolietemperatuur)

216

219

Sensorstoring
toevoerlucht)

(temperatuur

Sensorstoring (koelvloeistofpeil)

220

Voorbeelden van mogelijke oorzaken:
ontbrekende
knooppunten,
lichte
storingen of tijdelijke overbelasting van
de bus
Voorbeelden van mogelijke oorzaken:
kortsluiting; ernstige storingen of
incompatibel debiet (bauds)
Voorbeelden van mogelijke oorzaken:
ontbrekende
knooppunten,
lichte
storingen of tijdelijke overbelasting van
de bus
Kortsluiting of kabelbreuk, controleer de
sensor en de bekabeling naar B6
Reviseer de elektronica
Kortsluiting of kabelbreuk, controleer de
sensor en de bekabeling naar B33
Reviseer de elektronica
Kortsluiting of kabelbreuk, controleer de
sensor en de bekabeling naar B9.
Reviseer de elektronica.
Kortsluiting of kabelbreuk, controleer de
sensor en de bekabeling naar B26
Reviseer de elektronica
Kortsluiting of kabelbreuk, controleer de
sensor en de bekabeling naar B10
Reviseer de elektronica
Kortsluiting of kabelbreuk, controleer de
sensor en de bekabeling naar B5
Reviseer de elektronica
Kortsluiting of kabelbreuk, controleer de
sensor en de bekabeling naar B48
Reviseer de elektronica
Kortsluiting of kabelbreuk, controleer de
sensor en de bekabeling naar B7
Reviseer de elektronica
Kortsluiting of beschadiging van de
kabel bij C, controleer de sensor en de
bekabeling naar B5
Reviseer de elektronica
Kortsluiting of kabelbreuk, controleer de
sensor en de bekabeling naar B33
Reviseer de elektronica
Opmerking: Als een connector van een
sensorkabel tijdelijk losgekoppeld is
geweest en daarna weer aangesloten
(bv. bij de ECU), wordt deze
foutmelding ongeveer 60 minuten
langer weergegeven. De storing kan
onmiddellijk worden verholpen door de
spanning van het systeem af te
schakelen en vervolgens weer in te
schakelen.
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Sensorstoring
drukvullingslucht)

(koelvloeistofpeil

223

229

Storing
krukastoerentalensor
en
nokkenastoerentalensor
Sensorstoring (krukastoerentalensor)

230

231

Sensorstoring
(nokkenastoerentalensor)
Sensorstoring (brandstofdruk)

240
245
246

250

266

267

269

Interne storing in ECU
Interne storing in ECU
Storing CAN-sensor (snelheidsverzoek)
→ geen signaal voor adviessnelheid,
de snelheid wordt geregeld volgens een
standaardwaarde (MP180.05) of blijft
geregeld worden volgens de waarde
van MP180.14
Sensorstoring
(analoge
snelheidsregeling) → snelheid wordt
geregeld volgens een standaardwaarde
of blijft geregeld worden volgens de
werkelijke
snelheid
(instelbaar,
MP180.14)
Alleen gebruikt in testmodus op een
testbank:
Sensorstoring
(analoge
snelheidsregeling) → snelheid wordt
geregeld volgens een standaardwaarde
of blijft geregeld worden volgens de
werkelijke
snelheid
(instelbaar,
MP180.14)
Analoog
gefilterd
signaal
belastingsimpuls niet beschikbaar
Sensorstoring (frequentieregeling)

270
271
272
273
274

Geen CAN-gegevens (T-EXTERN 1)
Geen CAN-gegevens (T-EXTERN 2)
Geen CAN-gegevens (P-EXTERN 1)
Geen CAN-gegevens (P-EXTERN 2)

Kortsluiting of kabelbreuk, controleer de
sensor en de bekabeling naar F57
Reviseer de elektronica
Opmerking: Als een connector van een
sensorkabel tijdelijk losgekoppeld is
geweest en daarna weer aangesloten
(bv. bij de ECU), wordt deze
foutmelding ongeveer 60 minuten
langer weergegeven. De storing kan
onmiddellijk worden verholpen door de
spanning van het systeem af te
schakelen en vervolgens weer in te
schakelen.
Vergelijk de alarmen 230 en 231
Kortsluiting of kabelbreuk, controleer de
sensor en de bekabeling naar B13
Reviseer de elektronica
Kortsluiting of kabelbreuk, controleer de
sensor en de bekabeling naar B1
Reviseer de elektronica
Kortsluiting of kabelbreuk, controleer de
sensor en de bekabeling naar B43
Reviseer de elektronica
Elektronica is defect. Vervang de ECU.
Elektronica is defect. Vervang de ECU.

Kortsluiting of draadbreuk: controleer
de omvormer van het aanbevolen
toerental en de bekabeling
Reviseer de elektronica
Kortsluiting of draadbreuk: controleer
de omvormer van het aanbevolen
toerental en de bekabeling
Reviseer de elektronica

Kortsluiting of beschadiging van de
bekabeling
Reviseer de elektronica
Kortsluiting of draadbreuk: controleer
de transmitter van het aanbevolen
toerental en de bekabeling
Reviseer de elektronica
Reviseer
de
elektronica
(extern
apparaat defect)
Reviseer
de
elektronica
(extern
apparaat defect)
Reviseer
de
elektronica
(extern
apparaat defect)
Reviseer
de
elektronica
(extern
apparaat defect)
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275
276
277
278
301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

Geen
CAN-gegevens
(EXT.
KOELVLOEISTOFPEIL )
Geen CAN-gegevens (koelvloeistofpeil
drukvullingslucht)
Geen CAN-gegevens (BIN-EXTERN 3)
Geen CAN-gegevens (BIN-EXTERN 4)
Cilinder A1:
Storingsstatus FPGA = 2
Bedrijfsduur t < 600 µs
Bedrijfsduur t > 1400 µs
Cilinder A2:
Storingsstatus FPGA = 2
Bedrijfsduur t < 600 µs
Bedrijfsduur t > 1400 µs
Cilinder A3:
Storingsstatus FPGA = 2
Bedrijfsduur t < 600 µs
of
Bedrijfsduur t > 1400 µs
Cilinder A4:
Storingsstatus FPGA = 2
Bedrijfsduur t < 600 µs
Bedrijfsduur t > 1400 µs
Cilinder A5:
Storingsstatus FPGA = 2
Bedrijfsduur t < 600 µs
Bedrijfsduur t > 1400 µs
Cilinder A6:
Storingsstatus FPGA = 2
Bedrijfsduur t < 600 µs
Bedrijfsduur t > 1400 µs
Cilinder A7:
Storingsstatus FPGA = 2
Bedrijfsduur t < 600 µs
Bedrijfsduur t > 1400 µs
Cilinder A8:
Storingsstatus FPGA = 2
Bedrijfsduur t < 600 µs
Bedrijfsduur t > 1400 µs
Cilinder A9:
Storingsstatus FPGA = 2
Bedrijfsduur t < 600 µs
Bedrijfsduur t > 1400 µs
Cilinder A10:
Storingsstatus FPGA = 2
Bedrijfsduur t < 600 µs
Bedrijfsduur t > 1400 µs
Cilinder B1:
Storingsstatus FPGA = 2
Bedrijfsduur t < 600 µs
Bedrijfsduur t > 1400 µs
Cilinder B2:
Storingsstatus FPGA = 2
Bedrijfsduur t < 600 µs
Bedrijfsduur t > 1400 µs
Cilinder B3:
Storingsstatus FPGA = 2
Bedrijfsduur t < 600 µs
Bedrijfsduur t > 1400 µs

Reviseer
de
elektronica
(extern
apparaat defect)
Reviseer
de
elektronica
(extern
apparaat defect)
Reviseer
de
elektronica
(extern
apparaat defect)
Reviseer
de
elektronica
(extern
apparaat defect)
Vervang de elektromagnetische klep
als deze storing vaak optreedt
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
Vervang de elektromagnetische klep
als deze storing vaak optreedt
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
Vervang de elektromagnetische klep
als deze storing vaak optreedt
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
Vervang de elektromagnetische klep
als deze storing vaak optreedt
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
Vervang de elektromagnetische klep
als deze storing vaak optreedt
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
Vervang de elektromagnetische klep
als deze storing vaak optreedt
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
Vervang de elektromagnetische klep
als deze storing vaak optreedt
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
Vervang de elektromagnetische klep
als deze storing vaak optreedt
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
Vervang de elektromagnetische klep
als deze storing vaak optreedt
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
Vervang de elektromagnetische klep
als deze storing vaak optreedt
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
Vervang de elektromagnetische klep
als deze storing vaak optreedt
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
Vervang de elektromagnetische klep
als deze storing vaak optreedt
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
Vervang de elektromagnetische klep
als deze storing vaak optreedt
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
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314

315

316

317

318

319

320

Cilinder B4:
Storingsstatus FPGA = 2
Bedrijfsduur t < 600 µs
Bedrijfsduur t > 1400 µs
Cilinder B5:
Storingsstatus FPGA = 2
Bedrijfsduur t < 600 µs
Bedrijfsduur t > 1400 µs
Cilinder B6:
Storingsstatus FPGA = 2
Bedrijfsduur t < 600 µs
Bedrijfsduur t > 1400 µs
Cilinder B7:
Storingsstatus FPGA = 2
Bedrijfsduur t < 600 µs
Bedrijfsduur t > 1400 µs
Cilinder B8:
Storingsstatus FPGA = 2
Bedrijfsduur t < 600 µs
Bedrijfsduur t > 1400 µs
Cilinder B9:
Storingsstatus FPGA = 2
Bedrijfsduur t < 600 µs
Bedrijfsduur t > 1400 µs
Cilinder B10:
Storingsstatus FPGA = 2
Bedrijfsduur t < 600 µs
Bedrijfsduur t > 1400 µs
Fout in bekabeling cilinder A1 →
haperende ontsteking

321

Fout in bekabeling cilinder A2 →
haperende ontsteking
322

Fout in bekabeling cilinder A3 →
haperende ontsteking
323

Fout in bekabeling cilinder A4 →
haperende ontsteking
324

Vervang de elektromagnetische klep
als deze storing vaak optreedt
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
Vervang de elektromagnetische klep
als deze storing vaak optreedt
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
Vervang de elektromagnetische klep
als deze storing vaak optreedt
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
Vervang de elektromagnetische klep
als deze storing vaak optreedt
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
Vervang de elektromagnetische klep
als deze storing vaak optreedt
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
Vervang de elektromagnetische klep
als deze storing vaak optreedt
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
Vervang de elektromagnetische klep
als deze storing vaak optreedt
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
Kortsluiting SV of leiding +SV maakt
kortsluiting met de massa van de
elektronica (vereiste: geaard motorblok)
Vervang de elektromagnetische klep of
de kabelbundel
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
Kortsluiting SV of leiding +SV maakt
kortsluiting met de massa van de
elektronica (vereiste: geaard motorblok)
Vervang de elektromagnetische klep of
de kabelbundel
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
Kortsluiting SV of leiding +SV maakt
kortsluiting met de massa van de
elektronica (vereiste: geaard motorblok)
Vervang de elektromagnetische klep of
de kabelbundel
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
Kortsluiting SV of leiding +SV maakt
kortsluiting met de massa van de
elektronica (vereiste: geaard motorblok)
Vervang de elektromagnetische klep of
de kabelbundel
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
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Fout in bekabeling cilinder A5 →
haperende ontsteking
325

Fout in bekabeling cilinder A6 →
haperende ontsteking
326

Fout in bekabeling cilinder A7 →
haperende ontsteking
327

Fout in bekabeling cilinder A8 →
haperende ontsteking
328

Fout in bekabeling cilinder A9 →
haperende ontsteking
329

Fout in bekabeling cilinder A10 →
haperende ontsteking
330

Fout in bekabeling cilinder B1 →
haperende ontsteking
331

Fout in bekabeling cilinder B2 →
haperende ontsteking
332

Kortsluiting SV of leiding +SV maakt
kortsluiting met de massa van de
elektronica (vereiste: geaard motorblok)
Vervang de elektromagnetische klep of
de kabelbundel
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
Kortsluiting SV of leiding +SV maakt
kortsluiting met de massa van de
elektronica (vereiste: geaard motorblok)
Vervang de elektromagnetische klep of
de kabelbundel
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
Kortsluiting SV of leiding +SV maakt
kortsluiting met de massa van de
elektronica (vereiste: geaard motorblok)
Vervang de elektromagnetische klep of
de kabelbundel
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
Kortsluiting SV of leiding +SV maakt
kortsluiting met de massa van de
elektronica (vereiste: geaard motorblok)
Vervang de elektromagnetische klep of
de kabelbundel
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
Kortsluiting SV of leiding +SV maakt
kortsluiting met de massa van de
elektronica (vereiste: geaard motorblok)
Vervang de elektromagnetische klep of
de kabelbundel
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
Kortsluiting SV of leiding +SV maakt
kortsluiting met de massa van de
elektronica (vereiste: geaard motorblok)
Vervang de elektromagnetische klep of
de kabelbundel
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
Kortsluiting SV of leiding +SV maakt
kortsluiting met de massa van de
elektronica (vereiste: geaard motorblok)
Vervang de elektromagnetische klep of
de kabelbundel
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
Kortsluiting SV of leiding +SV maakt
kortsluiting met de massa van de
elektronica (vereiste: geaard motorblok)
Vervang de elektromagnetische klep of
de kabelbundel
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
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Fout in bekabeling cilinder B3 →
haperende ontsteking
333

Fout in bekabeling cilinder B4 →
haperende ontsteking
334

Fout in bekabeling cilinder B5 →
haperende ontsteking
335

Fout in bekabeling cilinder B6 →
haperende ontsteking
336

Fout in bekabeling cilinder B7 →
haperende ontsteking
337

Fout in bekabeling cilinder B8 →
haperende ontsteking
338

Fout in bekabeling cilinder B9 →
haperende ontsteking
339

Fout in bekabeling cilinder B10 →
haperende ontsteking
340

Kortsluiting SV of leiding +SV maakt
kortsluiting met de massa van de
elektronica (vereiste: geaard motorblok)
Vervang de elektromagnetische klep of
de kabelbundel
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
Kortsluiting SV of leiding +SV maakt
kortsluiting met de massa van de
elektronica (vereiste: geaard motorblok)
Vervang de elektromagnetische klep of
de kabelbundel
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
Kortsluiting SV of leiding +SV maakt
kortsluiting met de massa van de
elektronica (vereiste: geaard motorblok)
Vervang de elektromagnetische klep of
de kabelbundel
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
Kortsluiting SV of leiding +SV maakt
kortsluiting met de massa van de
elektronica (vereiste: geaard motorblok)
Vervang de elektromagnetische klep of
de kabelbundel
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
Kortsluiting SV of leiding +SV maakt
kortsluiting met de massa van de
elektronica (vereiste: geaard motorblok)
Vervang de elektromagnetische klep of
de kabelbundel
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
Kortsluiting SV of leiding +SV maakt
kortsluiting met de massa van de
elektronica (vereiste: geaard motorblok)
Vervang de elektromagnetische klep of
de kabelbundel
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
Kortsluiting SV of leiding +SV maakt
kortsluiting met de massa van de
elektronica (vereiste: geaard motorblok)
Vervang de elektromagnetische klep of
de kabelbundel
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
Kortsluiting SV of leiding +SV maakt
kortsluiting met de massa van de
elektronica (vereiste: geaard motorblok)
Vervang de elektromagnetische klep of
de kabelbundel
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
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Storing (onderbreking) in bekabeling
cilinder A1 → haperende ontsteking
341

Storing (onderbreking) in bekabeling
cilinder A2 → haperende ontsteking
342

Storing (onderbreking) in bekabeling
cilinder A3 → haperende ontsteking
343

Storing (onderbreking) in bekabeling
cilinder A4 → haperende ontsteking
344

Storing (onderbreking) in bekabeling
cilinder A5 → haperende ontsteking
345

Storing (onderbreking) in bekabeling
cilinder A6 → haperende ontsteking
346

Storing (onderbreking) in bekabeling
cilinder A7 → haperende ontsteking
347

Storing (onderbreking) in bekabeling
cilinder A8 → haperende ontsteking
348

Kortsluiting SV of leiding +SV maakt
kortsluiting met de massa van de
elektronica (vereiste: geaard motorblok)
Vervang de elektromagnetische klep of
de kabelbundel
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
Kortsluiting SV of leiding +SV maakt
kortsluiting met de massa van de
elektronica (vereiste: geaard motorblok)
Vervang de elektromagnetische klep of
de kabelbundel
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
Kortsluiting SV of leiding +SV maakt
kortsluiting met de massa van de
elektronica (vereiste: geaard motorblok)
Vervang de elektromagnetische klep of
de kabelbundel
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
Kortsluiting SV of leiding +SV maakt
kortsluiting met de massa van de
elektronica (vereiste: geaard motorblok)
Vervang de elektromagnetische klep of
de kabelbundel
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
Kortsluiting SV of leiding +SV maakt
kortsluiting met de massa van de
elektronica (vereiste: geaard motorblok)
Vervang de elektromagnetische klep of
de kabelbundel
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
Controleer op de aanwezigheid van een
onderbreking in de bekabeling en de
elektromagnetische klep
Vervang de elektromagnetische klep of
de kabelbundel
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
Controleer op de aanwezigheid van een
onderbreking in de bekabeling en de
elektromagnetische klep
Vervang de elektromagnetische klep of
de kabelbundel
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
Controleer op de aanwezigheid van een
onderbreking in de bekabeling en de
elektromagnetische klep
Vervang de elektromagnetische klep of
de kabelbundel
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
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Storing (onderbreking) in bekabeling
cilinder A9 → haperende ontsteking
349

Storing (onderbreking) in bekabeling
cilinder A10 → haperende ontsteking
350

Storing (onderbreking) in bekabeling
cilinder B1 → haperende ontsteking
351

Storing (onderbreking) in bekabeling
cilinder B2 → haperende ontsteking
352

Storing (onderbreking) in bekabeling
cilinder B3 → haperende ontsteking
353

Storing (onderbreking) in bekabeling
cilinder B4 → haperende ontsteking
354

Storing (onderbreking) in bekabeling
cilinder B5 → haperende ontsteking
355

Storing (onderbreking) in bekabeling
cilinder B6 → haperende ontsteking
356

Controleer op de aanwezigheid van een
onderbreking in de bekabeling en de
elektromagnetische klep
Vervang de elektromagnetische klep of
de kabelbundel
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
Controleer op de aanwezigheid van een
onderbreking in de bekabeling en de
elektromagnetische klep
Vervang de elektromagnetische klep of
de kabelbundel
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
Controleer op de aanwezigheid van een
onderbreking in de bekabeling en de
elektromagnetische klep
Vervang de elektromagnetische klep of
de kabelbundel
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
Controleer op de aanwezigheid van een
onderbreking in de bekabeling en de
elektromagnetische klep
Vervang de elektromagnetische klep of
de kabelbundel
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
Controleer op de aanwezigheid van een
onderbreking in de bekabeling en de
elektromagnetische klep
Vervang de elektromagnetische klep of
de kabelbundel
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
Controleer op de aanwezigheid van een
onderbreking in de bekabeling en de
elektromagnetische klep
Vervang de elektromagnetische klep of
de kabelbundel
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
Controleer op de aanwezigheid van een
onderbreking in de bekabeling en de
elektromagnetische klep
Vervang de elektromagnetische klep of
de kabelbundel
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
Controleer op de aanwezigheid van een
onderbreking in de bekabeling en de
elektromagnetische klep
Vervang de elektromagnetische klep of
de kabelbundel
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
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Storing (onderbreking) in bekabeling
cilinder B7 → haperende ontsteking
357

Storing (onderbreking) in bekabeling
cilinder B8 → haperende ontsteking
358

Storing (onderbreking) in bekabeling
cilinder B9 → haperende ontsteking
359

Storing (onderbreking) in bekabeling
cilinder B10 → haperende ontsteking
360

361

362

Interne elektronicastoring (permanente
storing)
→ beperking van de mogelijke
hoeveelheid
Interne elektronicastoring (permanente
storing)
→ beperking van de mogelijke
hoeveelheid
Interne elektronicastoring → motor
stopt

363

Interne
stopt

elektronicastoring

→

motor

364

Storing in de bekabeling van de
elektromagnetische klep → motor stopt
365

Controleer op de aanwezigheid van een
onderbreking in de bekabeling en de
elektromagnetische klep
Vervang de elektromagnetische klep of
de kabelbundel
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
Controleer op de aanwezigheid van een
onderbreking in de bekabeling en de
elektromagnetische klep
Vervang de elektromagnetische klep of
de kabelbundel
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
Controleer op de aanwezigheid van een
onderbreking in de bekabeling en de
elektromagnetische klep
Vervang de elektromagnetische klep of
de kabelbundel
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
Controleer op de aanwezigheid van een
onderbreking in de bekabeling en de
elektromagnetische klep
Vervang de elektromagnetische klep of
de kabelbundel
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
PA-circuit defect of kortsluiting van de
transistor van het loopwiel. Vervang de
ECU.
PA-circuit defect of kortsluiting van de
transistor van het loopwiel. Vervang de
ECU.
1. Leiding SV maakt kortsluiting met de
massa van de elektronica via een
weerstand lager dan 1 ohm (motorblok
geaard aan elektronica)
Vervang de kabelbundel
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
2. Storing van de elektronica
Vervang de ECU
1. Leiding SV maakt kortsluiting met de
massa van de elektronica via een
weerstand lager dan 1 ohm (motorblok
geaard aan elektronica)
Vervang de kabelbundel
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
2. Storing van de elektronica
Vervang de ECU
Leiding SV maakt kortsluiting met de
massa van de elektronica (motorblok
geaard aan elektronica)
Vervang de kabelbundel
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
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TAA1 defect
381

TAA2 defect
382

TAA3 defect
383

TAA4 defect
384

TAA5 defect
385

TAA6 defect
386

399
400
401
402
403
404
405
406
407

Falende communicatie ECU
bus 2
Lijnonderbreking bij digitale
fout in de bekabeling
weerstand via het contact
Lijnonderbreking bij digitale
fout in de bekabeling
weerstand via het contact
Lijnonderbreking bij digitale
fout in de bekabeling
weerstand via het contact
Lijnonderbreking bij digitale
fout in de bekabeling
weerstand via het contact
Lijnonderbreking bij digitale
fout in de bekabeling
weerstand via het contact
Lijnonderbreking bij digitale
fout in de bekabeling
weerstand via het contact
Lijnonderbreking bij digitale
fout in de bekabeling
weerstand via het contact
Lijnonderbreking bij digitale
fout in de bekabeling
weerstand via het contact

via CANingang 1,
of geen

1. Kabelbreuk of kortsluiting. Vervang
de kabelbundel.
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
2. Storing van de elektronica
Vervang de ECU
1. Kabelbreuk of kortsluiting. Vervang
de kabelbundel.
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
2. Storing van de elektronica
Vervang de ECU
1. Kabelbreuk of kortsluiting. Vervang
de kabelbundel.
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
2. Storing van de elektronica
Vervang de ECU
1. Kabelbreuk of kortsluiting. Vervang
de kabelbundel.
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
2. Storing van de elektronica
Vervang de ECU
1. Kabelbreuk of kortsluiting. Vervang
de kabelbundel.
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
2. Storing van de elektronica
Vervang de ECU
1. Kabelbreuk of kortsluiting. Vervang
de kabelbundel.
Raadpleeg de documentatie bij de
motor
2. Storing van de elektronica
Vervang de ECU
Controleer de bekabeling van CAN-bus
2 bij de ECU
Controleer de bekabeling

ingang 2,
of geen

Controleer de bekabeling

ingang 3,
of geen

Controleer de bekabeling

ingang 4,
of geen

Controleer de bekabeling

ingang 5,
of geen

Controleer de bekabeling

ingang 6,
of geen

Controleer de bekabeling

ingang 7,
of geen

Controleer de bekabeling

ingang 8,
of geen

Controleer de bekabeling
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410

Lijnonderbreking bij de ingang voor de
noodstop, fout in de bekabeling of geen
weerstand via het contact
Spanning
verstuiver
te
laag
(grenswaarde 1)
Spanning
verstuiver
(grenswaarde 2)

te

laag

411

Spanning
verstuiver
(grenswaarde 1)

te

hoog

412

Spanning
verstuiver
(grenswaarde 2)

te

hoog

413

408

444

450

454

463
464
468
469
470
471

472
474
475
476

Sensorstoring bij de uitgangstrap van
de verstuiver.
Interne storing van de motorregulateur.
Vervanging van de motorregulateur.
Ingangssignaal
voor
onvoldoende
begin-/eindkoppel,
kortsluiting
of
beschadigde bekabeling
Reductie van actief vermogen, motor
werkt
buiten
de
standaard
grenswaarden. De volgende variabelen
kunnen ook gecombineerd leiden tot de
volgende melding: onderdruk aan
inlaatzijde, tegendruk aan uitlaatzijde,
temperatuur van de koelvloeistof voor
de drukvullingslucht, temperatuur van
de toevoerlucht.
Defect analoog ingangssignaal voor
Aux 2, kortsluiting of beschadigde
bekabeling
Defect analoog ingangssignaal voor
druk van Aux 1, kortsluiting of
beschadigde bekabeling.
Defecte
analoge
ingang
voor
temperatuur van Aux 1, kortsluiting of
beschadigde bekabeling
Defect analoog ingangssignaal voor
Aux 1, kortsluiting of beschadigde
bekabeling
Motorregulateur defect
Activering
van
de
HPbrandstofregulateur,
kortsluiting
of
beschadigde bekabeling.
De motor valt stil wanneer de
stopkanalen
een
"sensorstoring"
aangeven
Stroomonderbreking of kortsluiting bij
kanaal FO
Veroorzaakt door het in werking treden
van
de
storingsrecorder
voor
ongevallen na het stoppen van de
motor.
Initialisatiefout van de storingsrecorder.

Controleer de bekabeling
Voer de zelftest van de motorregulateur
uit, vervang de regulateur als hij defect
is.
Voer de zelftest van de motorregulateur
uit, vervang de regulateur als hij defect
is.
Voer de zelftest van de motorregulateur
uit, vervang de regulateur als hij defect
is.
Voer de zelftest van de motorregulateur
uit, vervang de regulateur als hij defect
is.
Vervang de motorregulateur

Controleer de signaaltransmitter en de
bekabeling, vervangen indien nodig. De
storing wordt gecorrigeerd tijdens het
herstarten van de motor.
Geen

Controleer de transmitter en de
bekabeling, vervangen indien nodig.
Controleer de transmitter en de
bekabeling, vervangen indien nodig.
Controleer de transmitter en de
bekabeling, vervangen indien nodig.
Controleer de transmitter en de
bekabeling, vervangen indien nodig.
Vervang de motorregulateur bij de
eerste gelegenheid
Controleer de sensor en de bekabeling,
vervangen indien nodig. De storing
wordt
gecorrigeerd
tijdens
het
herstarten van de motor.
Neem
contact
op
met
uw
vertegenwoordiger
Neem
contact
op
met
uw
vertegenwoordiger
Vervang de motorregulateur bij de
eerste gelegenheid
Neem
contact
vertegenwoordiger

139/144

op

met

uw

4000

MDEC
Nr

Betekenis/Oorzaak

Correctieve maatregelen

ADEC
2000

478
479

Gecombineerd GEEL alarm fabriek
Gecombineerd ROOD alarm fabriek

E13

Externe beveiligingsfunctie van de
actieve motor
Vermogensreductie als gevolg van de
onderhoudsfunctie
Storing in ECU-communicatie via CANbus 2
 Te
hoge
temperatuur
van
elektronica PIM A 521 (>95 °C)
 Defecte temperatuursensor in PIM
A 521
 Voeding (+5 Vcc) van PIM A521
buiten de limiet (> 5,25 V)
 Meting vermogen van PIM A 521
mislukt
Storing in communicatie PIM A 521 via
CAN-bus 1 (standaard)

E14

Storing in communicatie PIM A 521 via
CAN-bus 2 (redundant)

480
555
E02
E11

E12

E24

Te
hoge
temperatuur
van
elektronica PIM A 522 (>95 °C)
 Defecte temperatuursensor in PIM
A 522
 Voeding (+5 Vcc) van PIM A522
buiten de limiet (> 5,25 V)
 Meting vermogen van PIM A 522
mislukt
Storing in communicatie PIM A 522 via
CAN-bus 1 (standaard)

E25

Storing in communicatie PIM A 522 via
CAN-bus 2 (redundant)



E22

E23

E28

E29

E33

E34
E35
E36

Tijdens de zelftest is BOB 1 niet
gedetecteerd op locatie 3 van PIM A
522 (bijv. geen of slechte printplaat of
defecte BOB 1)
Tijdens de zelftest is BOB 1 niet
gedetecteerd op locatie 4 van PIM A
522 (bijv. geen of slechte printplaat of
defecte BOB 1)
 Te
hoge
temperatuur
van
elektronica PIM A 523 (>95 °C)
 Defecte temperatuursensor in PIM
A 523
 Voeding (+5 Vcc) van PIM A523
buiten de limiet (> 5,25 V)
 Meting vermogen van PIM A 523
mislukt
Storing in communicatie PIM A 523 via
CAN-bus 1 (standaard)
Storing in communicatie PIM A 523 via
CAN-bus 2 (redundant)

Neem
contact
op
met
uw
vertegenwoordiger
Neem
contact
op
met
uw
vertegenwoordiger
Neem
contact
op
met
uw
vertegenwoordiger
Neem
contact
op
met
uw
vertegenwoordiger
Controleer de bekabeling van CAN-bus
2 bij de ECU
Controleer de omgevingstemperatuur
Vervang de elektronische printplaat
MPU 23
Controleer de spanning bij PIM A521
Vervang de elektronische printplaat
MPU 23
Controleer de bekabeling van CAN-bus
1 bij
PIM A 521
Controleer de bekabeling van CAN-bus
2 bij
PIM A 521
Controleer de omgevingstemperatuur
Vervang de elektronische printplaat
MPU 23
Controleer de spanning bij PIM A522
Vervang de
MPU 23
Controleer de
1 bij
PIM A 522
Controleer de
2 bij
PIM A 522
Vervang de
BOB 1

elektronische printplaat
bekabeling van CAN-bus
bekabeling van CAN-bus
elektronische printplaat

Vervang de elektronische printplaat
BOB 1
Controleer de omgevingstemperatuur
bij PIM A522
Vervang de elektronische printplaat
MPU 23
Controleer de spanning bij PIM A523
Vervang de elektronische printplaat
MPU 23
Controleer de bekabeling van CAN-bus
1 bij PIM A 523
Controleer de bekabeling van CAN-bus
2 bij PIM A 523
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E38

E55

E56
E57
E58
E60

Tijdens de zelftest is BOB 2 niet
gedetecteerd op locatie 2 van PIM A
523 (bijv. geen of slechte printplaat of
defecte BOB 2)
 Te
hoge
temperatuur
van
elektronica PIM A 525 (>95 °C)
 Defecte temperatuursensor in PIM
A 525
 Voeding (+5 Vcc) van PIM A525
buiten de limiet (> 5,25 V)
 Meting vermogen van PIM A 525
mislukt
Storing in communicatie PIM A 525 via
CAN-bus 1 (standaard)
Storing in communicatie PIM A 525 via
CAN-bus 2 (redundant)
Tijdens de zelftest is SCB 3 niet
gedetecteerd op locatie 2 van PIM A
525 (bijv. geen of slechte printplaat of
defecte SCB 3)
SCB 3 heeft geen serieverbinding -

E63
Te
hoge
temperatuur
van
elektronica PIM A 526 (>95 °C)
 Defecte temperatuursensor in PIM
A 526
 Voeding (+5 Vcc) van PIM A526
buiten de limiet (> 5,25 V)
 Meting vermogen van PIM A 526
mislukt
Storing in communicatie PIM A 526 via
CAN-bus 1 (standaard)
Storing in communicatie PIM A 526 via
CAN-bus 2 (redundant)
Tijdens de zelftest is BOB 3 niet
gedetecteerd op locatie 2 van PIM A
526 (bijv. geen of slechte printplaat of
defecte BOB 3)
 Te
hoge
temperatuur
van
elektronica PIM A 527 (>95 °C)
 Defecte temperatuursensor in PIM
A 527
 Voeding (+5 Vcc) van PIM A527
buiten de limiet (> 5,25 V)
 Meting vermogen van PIM A 527
mislukt
Storing in communicatie PIM A 527 via
CAN-bus 1 (standaard)
Storing in communicatie PIM A 527 via
CAN-bus 2 (redundant)
Tijdens de zelftest is BOB 1 niet
gedetecteerd op locatie 2 van PIM A
527 (bijv. geen of slechte printplaat of
defecte BOB 1)
Tijdens de zelftest is BOB 1 niet
gedetecteerd op locatie 3 van PIM A
527 (bijv. geen of slechte printplaat of
defecte BOB 1)


E66

E67
E68
E69
E71

E77

E78
E79
E80
E82

E83

Vervang de elektronische printplaat
BOB 2
Controleer de omgevingstemperatuur
Vervang de elektronische printplaat
MPU23
Controleer de spanning bij PIM A525
Vervang de elektronische printplaat
MPU23
Controleer de bekabeling van CAN-bus
1 bij PIM A 525
Controleer de bekabeling van CAN-bus
2 bij PIM A 525
Vervang de elektronische printplaat
SCB 3
Controleer de aansluiting bij SCB 3 en
de bekabeling, vervang SCB 3 indien
nodig
Controleer de omgevingstemperatuur
bij PIM A526
Vervang de elektronische printplaat
MPU 23
Controleer de spanning bij PIM A526
Vervang de elektronische printplaat
MPU 23
Controleer de bekabeling van CAN-bus
1 bij PIM A 526
Controleer de bekabeling van CAN-bus
2 bij PIM A 526
Vervang de elektronische printplaat
BOB 3
Controleer de omgevingstemperatuur
bij PIM A527
Vervang de elektronische printplaat
MPU 23
Controleer de spanning bij PIM A527
Vervang de elektronische printplaat
MPU 23
Controleer de bekabeling van CAN-bus
1 bij PIM A 527
Controleer de bekabeling van CAN-bus
2 bij PIM A 527
Vervang de elektronische printplaat
BOB 1
Vervang de elektronische printplaat
BOB 1
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E84

E88

E89
E90
E91
E93

E99

F00
F01
F02
F04

F05

F06

J30
J31

Tijdens de zelftest is BOB 1 niet
gedetecteerd op locatie 4 van PIM A
527 (bijv. geen of slechte printplaat of
defecte BOB 1)
 Te
hoge
temperatuur
van
elektronica PIM A 528 (>95 °C)
Defecte temperatuursensor in PIM
A 528
 Voeding (+5 Vcc) van PIM A528
buiten de limiet (> 5,25 V)
 Meting vermogen van PIM A 528
mislukt
Storing in communicatie PIM A 528 via
CAN-bus 1 (standaard)
Storing in communicatie PIM A 528 via
CAN-bus 2 (redundant)
Tijdens de zelftest is BIB 1 niet
gedetecteerd op locatie 2 van PIM A
528 (bijv. geen of slechte printplaat of
defecte BIB 1)
 Te
hoge
temperatuur
van
elektronica PIM A 529 (>95 °C)
 Defecte temperatuursensor in PIM
A 529
 Voeding (+5 Vcc) van PIM A529
buiten de limiet (> 5,25 V)
 Meting vermogen van PIM A 529
mislukt
Storing in communicatie PIM A 529 via
CAN-bus 1 (standaard)
Storing in communicatie PIM A 529 via
CAN-bus 2 (redundant)
Tijdens de zelftest is IIB1 niet
gedetecteerd op locatie 2 van PIM A
529 (bijv. geen of slechte printplaat of
defecte IIB1)
Tijdens de zelftest is AIB1 niet
gedetecteerd op locatie 3 van PIM A
529 (bijv. geen of slechte printplaat of
defecte AIB1)
Tijdens de zelftest is BOB2 niet
gedetecteerd op locatie 4 van PIM A
529 (bijv. geen of slechte printplaat of
defecte BOB1)
De weergave van de standaardcodes
toont geen andere deelnemers op de
CAN-bus
De weergave van de standaardcodes
toont andere deelnemers op de CANbus

Vervang de elektronische printplaat
BOB 1
Controleer de omgevingstemperatuur
bij PIM A528
Vervang de elektronische printplaat
MPU 23
Controleer de spanning bij PIM A528
Vervang de elektronische printplaat
MPU 23
Controleer de bekabeling van CAN-bus
1 bij PIM A 528
Controleer de bekabeling van CAN-bus
2 bij PIM A 528
Vervang de elektronische printplaat BIB
1
Controleer de omgevingstemperatuur
bij PIM A529
Vervang de elektronische printplaat
MPU 23
Controleer de spanning bij PIM A529
Vervang de elektronische printplaat
MPU 23
Controleer de bekabeling van CAN-bus
2 bij PIM A 529
Controleer de bekabeling van CAN-bus
2 bij PIM A 529
Vervang de elektronische printplaat IIB
1
Vervang de elektronische printplaat AIB
1
Vervang de elektronische printplaat
BOB 2
Controleer de bekabeling van de CANbus
Controleer de bekabeling van de CANbus en vervang de ECU indien nodig
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11. Opslag en hantering van de modules
11.1. Verpakking en opslag van de modules
De voorwaarden voor opslag moeten nauwgezet worden nageleefd, anders kan de garantie door SDMO en/of de fabrikant van de
producten volledig geannuleerd worden.
Verpakking van de modules
● Iedere module wordt apart geleverd in een kartonnen doos.
● Op iedere kartonnen doos zit een identificatielabel geplakt met de referentie van de module die in de doos zit.
● Alle modules moeten in de oorspronkelijke verpakking blijven tot het moment waarop ze worden geïntegreerd, d.w.z.
"mechanisch" geïnstalleerd en "elektrisch" aangesloten in de besturing of bediening.
Voorwaarden voor opslag
● Opslag in een niet-stoffige omgeving.
● Temperatuur: -20°C tot +70°C.
● Relatieve vochtigheid: 5% tot 95% zonder condensatie.
● De modules kunnen plat op elkaar gestapeld worden.

11.2. Hantering van de modules
11.2.1 Hantering van de modules in de doos
Wanneer de module gehanteerd wordt in de originele verpakking hoeven er geen speciale maatregelen te worden genomen.
Behandel de producten voorzichtig en vermijd schokken.
Breng de modules zo dicht mogelijk bij de werkplek voor u de verpakking verwijdert.

11.2.2 Hantering van de modules buiten de doos
Alle elektronische apparaten zijn in meer of mindere mate gevoelig voor statische elektriciteit. Om de onderdelen te beschermen
tegen de effecten van statische elektriciteit is het noodzakelijk om de volgende speciale voorzorgsmaatregelen te nemen, om de
kans op elektrostatische ontladingen te minimaliseren of elimineren.

•
•
•
•

Schakel de spanning van het product af.
Vermijd indien mogelijk het dragen van synthetische kleding. Draag bij voorkeur katoenen kleding, omdat katoen geen
statische elektriciteit opwekt.
Raak voordat u de module uit de verpakking haalt eerst met uw hand een metalen voorwerp aan om de statische elektriciteit
van uw lichaam te ontladen, die anders schade zou kunnen veroorzaken aan de elektronische componenten.
Als u zich tijdens het installeren van de module moet verplaatsen buiten de werkplek, is het opnieuw nodig om een metalen
voorwerp aan te raken wanneer u de werkplek weer betreedt, want tijdens elke verplaatsing over de grond kan uw lichaam
zich opladen met statische elektriciteit.

•

Als er een module vervangen wordt (tijdens een reparatie bijvoorbeeld),
plaats de oude module dan in de oorspronkelijke verpakking en wanneer dat
niet kan in een antistatische plastic zak van geschikt formaat.

•

Het is streng verboden om de stalen beschermkap van de modules te verwijderen.
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•

Om het werkingsprogramma (lokaal geïnstalleerd) van de regelmodule en de beveiligingsmodule te downloaden moet de
beschermkap verwijderd worden. In dat geval zijn er naast de hiervoor genoemde maatregelen extra maatregelen nodig:

1.

draag om uw pols een antistatische armband,

2.

maak het snoer (figuur 5) vast aan de armband en klem de knijper op een metalen voorwerp,

3.

verwijder de bevestigingsschroeven van de kap met behulp van een speciale schroevendraaier,

4.

verwijder de kap en let op dat u geen elektronische onderdelen raakt,

5.

gebruik voor het downloaden van de software een laptop die niet is aangesloten op het netwerk,

6.

houd tijdens de hele downloadprocedure de armband om uw pols,

7.

doe de armband pas af als de kap weer op zijn plaats zit.

11.3. Transport van de modules
Voor elk transport (onder transport wordt verstaan elke verplaatsing anders dan een verplaatsing te voet, bijvoorbeeld het transport
van een module van het magazijn naar de werkplek) moeten de modules:
1. in de oorspronkelijke verpakking blijven,
2. verpakt worden in een kartonnen doos waarop ter extra bescherming tegen schokken het opschrift "breekbaar" is
aangebracht.

11.4. Voorzorgsmaatregelen tijdens het demonteren van een module voor vervanging
Naast de voorzorgsmaatregelen die in de voorgaande paragrafen genoemd zijn, moeten voor het demonteren van een module
onderstaande instructies worden opgevolgd, om ieder letsel en iedere schade te vermijden:
• stel het aggregaat buiten bedrijf,
• sluit de gelijkstroomvoeding af van de module die vervangen moet worden of sluit de gelijkstroom-hoofdvoeding af als de
voeding niet per module kan worden afgesloten,
• open de beveiligingsschakelaar op de input van de netwerkspanning (zie elektrisch schema),
• koppel alle connectoren van de module los, zonder aan de elektrische bedrading te trekken, en markeer de identieke
connectoren,
• verbreek de equipotentiale verbinding van de module (draad V/J) (Deze handeling hoeft alleen uitgevoerd te worden bij de
regelmodule of de beveiligingsmodule).

12. Woordenlijst
P.I.A.
Koppeling

Programmeerbare Industriële Automaat.
Combinatie van verschillende elektrische energiebronnen op éénzelfde distributienetwerk.

I.M.M.

Interface Mens Machine. Hulpmiddel voor het uitwisselen van gegevens tussen de gebruiker en de
machine.

O.N.N.

Omschakelaar Normaal Nood of Omschakeling Normaal Nood.
Omschrijft het apparaat (schakelaar) waarmee de installatie kan worden gevoed door het netwerk
(normaal) of door de vervangende bron (nood) of de handeling (omschakeling) van het
overschakelen van de ene bron naar de andere met onderbreking van de voeding van de installatie.

Led
Synchronisatie

Lichtdiode.
Handeling die bestaat uit het gelijkschakelen van de frequentie en de spanning van verschillende
elektrische bronnen voordat deze worden verbonden op eenzelfde set contactstaven.
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