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1. Voorstelling van de TELYS
1.1.

Voorstelling

De TELYS is een regel-/bedieningsautomaat bestemd voor de besturing van het stroomaggregaat.
Deze automaat wordt gevoed met 12 V of 24 V gelijkstroom is in de volgende bedieningspanelen ingebouwd:
NT 2500
Kaliber vermogensschakelaar ≤
125 A

NT 3500
Kaliber vermogensschakelaar ≤
250 A

NT 4500
Kaliber vermogensschakelaar ≥ 250 A (1)

Fig. 1.1 – Overzicht van de bedieningspanelen
Voor speciale toepassingen kan de TELYS worden gemonteerd in een kast die gescheiden is van het stroomaggregaat (maximale
lengte van de bekabeling tussen de bedieningskast en het aggregaat: 40 meter).
Tot slot is de TELYS standaard meertalig (Frans, Engels, Spaans, Portugees, Duits en Chinees) en er kunnen bepaalde specifieke
talen worden toegevoegd.
(1) boven de 630 A is de vermogensschakelaar niet in het bedieningspaneel ingebouwd.

1.2.

Voorwaarden voor het gebruik

De voorwaarden van het gebruik zijn:
 Werkingstemperatuur: -20 tot +60 °C
 Opslagtemperatuur: -20 tot +70 °C
 Luchtvochtigheid
o 95 % bij 45 °C
o 70 % bij 50 °C
o 50 % bij 60 °C
De elektronische printplaten van de TELYS zijn beschermd tegen atmosferische omstandigheden die condensvorming bevorderen
(tropenuitvoering).

1.3.

Voldoening aan wet- en regelgeving

De TELYS-automaat voldoet aan de volgende normen:
Voldoening aan Europese of internationale richtlijnen en:
 Generieke normen EMC EN 61000-6-2 en EN 61000-6-4 (emissie en immuniteit)
 Normen voor LAGE SPANNING
 Bestendigheid tegen zilte nevel conform norm EN68011-2-11
 Beschermingsindicatie van de TELYS gemonteerd op het bedieningspaneel: IP31 met de flexibele afscherming van de USBpoorten aangebracht (conform EN 60529)
Opmerking:
Richtlijnen van het Europees Parlement betreffende elektrische en elektronische apparatuur (AEEA):
Beperking van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (LSDEEE of RoHS) (Richtlijn
2002/95/EG van 27 januari 2003)
Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). (Richtlijn 2002/96/EG van 27 januari 2003)
Stroomaggregaten en hun onderdelen vallen buiten het toepassingsgebied van deze twee richtlijnen.
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2. Beschrijving
2.1.

Standaardconfiguratie

De TELYS bestaat uit een plastron van polycarbonaat, een scherm, indicatie-LED's, bedieningsorganen en elektronische printplaten.
De functionele verbindingen zijn als volgt:

Printplaat voor aanpassen
toerental – spanning

Bewakingsrelais netspanning

Metingen
spanning/stroo
msterkte

I/O-printplaat

Motor

Alternator

Gemotoriseerde
vermogensschakelaar
of
Omkeerschakelaar
Normaal / Nood
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2.1.1 Presentatie van de voorkant
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Fig. 2.1 – Overzicht van de voorkant
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Noodstopknop voor het stilzetten van het stroomaggregaat bij een probleem met gevaar voor de veiligheid van personen en
goederen.
Sleutelschakelaar voor het in-/uitschakelen van de module.
Beschermingszekering van de elektronische printplaat.
Scroll- en bevestigingsdraaiknop waarmee door de menu's en schermen kan worden gegaan met een simpele druk op de
draaiknop.
STOP-knop voor het met een druk stoppen van het stroomaggregaat.
START-knop voor het met een druk starten van het stroomaggregaat.
LED's die de ingeschakelde toestand en alarmen en storingen aangeven.
Locaties van de USB-poorten.
Bevestigingsschroef.
LCD-scherm voor het tonen van de alarmen en storingen, werkingen, elektrische en mechanische grootheden.
ESC-knop: terugkeren naar de vorige selectie en storings-RESET-functie.
MENU-knop om toegang te krijgen tot de menu's.
Verlichting van de noodstopknop.
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1

2

3

Fig. 2.2 – Overzicht van de LED's
Een brandende LED betekent:
1
Aanwezigheid van een alarm (geel, knipperend).
2
Aanwezigheid van een storing (rood, knipperend).
3
Module ingeschakeld (groen, continu brandend).

1

2

3

Fig. 2.3 – De USB-poorten in detail
1
2

3

Aansluiting voor USB-stick (HOST): overdracht van bestanden van de USB-stick naar de TELYS en omgekeerd.
Aansluiting voor microcomputer (DEVICE):
 overdracht van bestanden van de PC naar de TELYS en andersom,
 elektrische voeding van de basismodule.
Beveiligingscache.
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2.1.2 Presentatie van de achterkant
Batterijhouder (klokje: datum en tijd)

Weerstand
lijneinde RS 485

J29 CAN-busmodule

J31 RS 485-poort

J30 Ethernet-poort

J21

J28USB Host 2

J24

J1M

J26 CAN-bus motor

J20

J23

J14

J15

J1

Klantaansluitingszone

J33B

J3M

J27

J18

J25

Fig. 2.4 – Overzicht van de achterkant
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J17

J16

J5

De volgende aansluitingen zijn aanwezig:
Fabrieksaansluitingen
o J1: meting van spanning stroomaggregaat
o J1M: meting van stroomsterkte stroomaggregaat
o J3M: analoge aanduidingen: oliedruk, koelvloeistoftemperatuur en brandstofpeil
o J5: aarding
o J14: storingsaansluitingen: acculader, externe startopdracht en bediening van de voorverwarming
o J15: optiepakketrapport (aggregaat gereed om stroom te leveren, standaardstoring en algemeen alarm), gelijkstroomuitgang
voor het van stroom voorzien van bepaalde opties, instelbare logische ingang
o J16: externe noodstop
o J17: overige motorparameters (storing oliedruk, watertemperatuur, laag brandstofpeil, bekrachtiging laadalternator,
watervoorverwarmingsthermostaat, logische uitgangen en voeding van de basisprintplaat (Full Range)
o J18: gebruikt voor communicerende motoren: voeding van de basisprintplaat (Restricted Range) en uitgang noodstop
aggregaat
o J20: 4 instelbare TOR-ingangen (alles of niets)
o J21: 1 instelbare TOR-uitgang
o J23: aanduidingen brandstofpeil en alarm wegens laag peil (naargelang de motor) en ampèremeter accu's (alle motoren)
o J24: ingang overbelasting / kortsluiting
o J25: olietemperatuur (aanduiding en storing)
o J26: CAN-bus motor
o J27: logische ingang niveau opvangbak
o J29: CAN-busmodule: aansluiting op de optionele module met logische ingangen / uitgangen
o J33B: printplaat voor het aanpassen van toerental/spanning
Klantaansluitingen
In een aansluitingszone kunnen de aansluitingen worden gemaakt die nodig zijn om het aggregaat op afstand te kunnen bedienen
(opties). Deze zone wordt op de printplaat met wit aangegeven. Bovendien wordt deze zone aangegeven met de tekst "customer area"
(klantzone).
o J28 USB Host 2: aansluiting voor USB-stick (identiek aan de aansluiting aan de voorkant)
o J30 Ethernet-poort: clientaansluiting voor communicatie
o J31 RS 485-poort: clientaansluiting voor communicatie
N.B.: alle logische ingangen/uitgangen zijn in te stellen, met uitzondering van de uitgangen voor het commando van de startmotor en
van de brandstofelektroklep die specifiek zijn.
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2.1.3 Beschrijving van het scherm
Het scherm is een backlit-display, waarvan het contrast niet ingesteld hoeft te worden. Het is verdeeld in 4 zones.






SERIAL No.: 08030010000
SOFTWARE: 5.3.5
NOMINAL VOLTAGE: 400V
FREQUENCY: 50Hz
NOMINAL KW: 320kW
EARTH SYSTEM: TNS


Fig. 2.5 – beschrijving van het scherm (voorbeeld)

 Zone 1: in deze zone worden de statussen van het aggregaat weergegeven
 Zone 2: in deze zone worden de pictogrammen weergegeven die betrekking hebben op de gemeten grootheden en de alarm- en
storingspictogrammen

 Zone 3: in deze zone worden de gemeten waarden weergegeven die horen bij de gemeten grootheden met de bijbehorende
meeteenheden

 Zone 4: in deze zone worden berichten weergegeven over de werking van het aggregaat en de menu's.
Opmerking: de meet-, alarm- en storingsindicaties en de berichten en menu's met betrekking tot de werking van het aggregaat hangen
of van de uitrusting van het aggregaat. Sommige van de beschreven schermen worden daarom voor uw aggregaat mogelijk niet
weergegeven.
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2.1.4 Beschrijving van de pictogrammen van zone 1
Pictogrammen van zone 1
Pictogrammen

Weergave
Continu
Knipperend

Modus « HAND »
Continu
Knipperend
Modus « AUTO »

Activeringsomstandigheden
TELYS in handmatige modus (HAND)
Gedurende 5 seconden tijdens de
overgang van de AUTO- naar de
HAND-modus
TELYS in automatische modus (AUTO)
Gedurende 5 seconden tijdens de
overgang van de HAND- naar de
AUTO-modus

Knipperend

Het aggregaat wordt gestart

Continu

Het aggregaat is gestart

Continu

Het
aggregaat
is
gestabiliseerd
(spanning en frequentie)

Knipperend
(indruk
van
een
permanente beweging van links naar
rechts)

Het aggregaat denkt na over het gebruik

Continu

Er wordt stroom geproduceerd

Niet in gebruik

Niet in gebruik
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2.1.5 Beschrijving van de pictogrammen van zone 2
Alarm- en storingspictogrammen van zone 2
Alle pictogrammen van deze zone worden tijdens het initialiseren van de TELYS geactiveerd.
Weergegeven gegevens
Indicatie brandstofniveau

Alarm / storing
hoog brandstofniveau

Alarm / Storing
laag brandstofniveau

Alarm
Storing
laag
niveau

Alarm
Storing
hoog
niveau

Indicatie niveau / temperatuur koelvloeistof
Alarm
Storing hoge
temperatuur

Alarm Storing
geen voorverwarming

Accu
Min. spanning
accu
(knipperend)

Indicator
acculading
(opeenvolgend)

Max.
spanning
accu (knipperend)
Indicator oliedruk / indicator olietemperatuur

Alarm / Storing
oliedruk

Alarm / Storing
hoog
of laag
oliepeil

Alarm / Storing
hoge of lage
olietemperatuur

Noodstop

Storing noodstop

Overbelasting of kortsluiting
Opening van de vermogensschakelaar na overbelasting
of kortsluiting
Draaisnelheid van de motor
Storing te lage
snelheid

Storing overtoeren

11 / 160

Storing van niet
starten

2.1.6 Beschrijving van de pictogrammen van zone 3
Pictogrammen van zone 3
Alle pictogrammen van deze zone worden tijdens het initialiseren van de TELYS geactiveerd. De pictogrammen hieronder worden als
voorbeeld gegeven.
Het aggregaat is uitgeschakeld
Schermnr.

Pictogrammen

Weergegeven gegevens
Indicatie brandstofniveau
Indicatie van temperatuur koelvloeistof Hoge
temperatuur (HT) (eenheden afhankelijk van
instellingen in het parametermenu)

P1

Indicatie accuspanning
Indicatie
van
olietemperatuur
(eenheden
afhankelijk van instellingen in het parametermenu)

Het aggregaat wordt gestart, is gestart of wordt uitgeschakeld
Schermnr.

Pictogrammen

Weergegeven gegevens
Indicatie motortoerental
Indicatie van temperatuur koelvloeistof Hoge
temperatuur (eenheden afhankelijk van instellingen
in het parametermenu)
Indicatie van oliedruk (eenheden afhankelijk van
ingestelde parameters)

P2

Indicatie van olietemperatuur (eenheden
afhankelijk van instellingen in het parametermenu)

Het aggregaat is gestart
Schermnr.

Pictogrammen

Weergegeven gegevens
Indicatie brandstofniveau

P3
Scherm bij
werkingsst
oring

Indicatie samengestelde spanning alternator
Indicatie totaal actief vermogen
Indicatie frequentie alternator

Indicatie samengestelde spanning alternator U12
Indicatie samengestelde spanning alternator U23
P4
Indicatie samengestelde spanning alternator U31

Indicatie frequentie alternator
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Schermnr.

Pictogrammen

Weergegeven gegevens
Indicatie enkelvoudige spanning alternator V1

Indicatie enkelvoudige spanning alternator V2
P5
Indicatie enkelvoudige spanning alternator V3
Indicatie frequentie alternator

Indicatie samengestelde spanning alternator U12
Indicatie enkelvoudige spanning alternator V2
P6
Indicatie enkelvoudige spanning alternator V1

Indicatie frequentie alternator

Indicatie enkelvoudige spanning alternator V1
P7
Indicatie stroomsterkte alternator fase 1

Indicatie frequentie alternator

Indicatie stroomsterkte alternator fase 1

Indicatie stroomsterkte alternator fase 2
P8
Indicatie stroomsterkte alternator fase 3

Indicatie stroomsterkte alternator neutraal

Indicatie totaal actief vermogen
Indicatie totaal reactief vermogen
P9
Indicatie totaal schijnbaar vermogen
Indicatie totale vermogensfactor (inductief of
capacitief)
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Schermnr.

Pictogrammen

Weergegeven gegevens
Indicatie brandstofniveau

P10

Indicatie accuspanning
Indicatie ampèremeter accu

Volgorde waarin de schermen verschijnen afhankelijk van het type stroomnet terwijl het aggregaat gestart is.
Type stroomnet
Verschijningsvolgorde
1
2
3
4
5
6
7

3P+N
P3
P4
P5
P8
P9
P2
P10

3P
P3
P4
P8
P9
P2
P10

2P+N
P3
P6
P8
P9
P2
P10

1P+N
P3
P7
P9
P2
P10

Er kan naar een ander scherm worden gegaan met behulp van de scroll- en bevestigingsdraaiknop.
Als de draaiknop rechtsom wordt gedraaid, schuiven de schermen van onder naar boven en andersom.
De schermen schuiven in een lus.
Bijvoorbeeld: bij een 3P+N-stroomnet volgt na scherm 7 scherm 1 en andersom.

2.1.7 Weergave van berichten in zone 4
In de grafische zone (zone 4) worden onder andere berichten weergegeven aangaande de bediening van het aggregaat. Dit zijn de
volgende berichten:
Initialisatie van de TELYS
Schermnr.

Scherm

Initialisatie van de TELYS bij het inschakelen en/of het
laden van een configuratie

G1

G2

Weergegeven gegevens

SERIAL No.: 08030010000
SOFTWARE: 6.1.0
NOMINAL VOLTAGE: 400V
FREQUENCY: 50Hz
NOMINAL KW: 320kW
EARTH SYSTEM: TNS

Serienummer van het aggregaat
Softwareversie van de TELYS
Nominale spanning van de alternator
Nominale frequentie van de alternator
Nominaal actief vermogen
Aardingssysteem
Voortgangsbalk die de duur van de weergave van het
scherm aangeeft
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Uitgeschakeld aggregaat
Schermnr.

Scherm

Weergegeven gegevens

OPERATION
MANUAL
G3

Werkingsmodus - aggregaat in HAND-modus,
gereed om te starten
Datum en tijd (afhankelijk van de ingestelde
parameters)

Press START
to start

24/08/2005

13:12

OPERATION
AUTO
G4

Werkingsmodus - aggregaat in AUTO-modus,
gereed om te starten
Datum en tijd (afhankelijk van de ingestelde
parameters)

WARNING
START-UP POSSIBLE
IMMEDIATELY
24/08/2005

13:12

WARNING
G5

Werkingsmodus - aggregaat in AUTO-modus met
een geprogrammeerde start
Aftelling van de wachttijd voor de microonderbreking OF van de EJP-wachttijd met
voorbericht (alleen Frankrijk)
Datum en tijd (afhankelijk van de ingestelde
parameters)

AUTOMATIC Start
19 min 30 sec

24/08/2005

13:12
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Aggregaat wordt gestart
Schermnr.

G6

Scherm

Weergegeven gegevens

Werkingsfase - het aggregaat wordt gestart
Datum en tijd (afhankelijk van de ingestelde
parameters)

START-UP
IN PROGRESS

24/08/2005

13:12

Werkingsfase
luchtvoorverwarming
voorafgaand aan het starten van het aggregaat
Aftelling
van
de
wachttijd
voor
de
luchtvoorverwarming
Datum en tijd (afhankelijk van de ingestelde
parameters)

AIR PREHEATING
G7

10 seconds
24/08/2005

13:12

Aggregaat is gestart
Schermnr.

Scherm

Weergegeven gegevens

AVAILABLE POWER
Werkingsfase – aggregaat in bedrijf – stabiele
spanning en frequentie
Beschikbaar vermogen
Datum en tijd (afhankelijk van de ingestelde
parameters)

75%

G8
Standaardscherm

24/08/2005

13:12

AUTOMATIC STOP
IN PROGRESS
G9

LOAD SUPPRESSION
1 min 30 sec
24/08/2005

13:12
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Werkingsmodus - werking in AUTO-modus
Opening van de krachteenheid (gemotoriseerde
schakelaar of bronomschakelaar bestuurd door
de TELYS)
Aftelling van de netretourwachttijd OF van
wachttijd voor de lasttest
Datum en tijd (afhankelijk van de ingestelde
parameters)

Schermnr.

Scherm

Weergegeven gegevens

AUTOMATIC STOP
IN PROGRESS
G 10

COOLING DOWN
1 min 30 sec
24/08/2005

13:14

Werkingsmodus - werking in AUTO-modus
Aggregaat wordt gekoeld
Aftelling van de motoruitschakelingswachttijd
(koeling) OF van de wachttijd voor gedifferentieerde
uitschakeling (watertemperatuur) OF van de
wachttijd voor gedifferentieerde uitschakeling bij
overbelasting of van de wachttijd voor de nullasttest
Datum en tijd (afhankelijk van de ingestelde
parameters)

Stroomaggregaat wordt uitgeschakeld
Schermnr.

G 11

Scherm

Weergegeven gegevens

Aggregaat wordt uitgeschakeld
Datum en tijd (afhankelijk van de ingestelde
parameters)

OFF
IN PROGRESS

24/08/2005

13:16

Wijziging van de werkingsmodus (overschakeling van HAND- naar AUTO-modus na een verzoek om automatische uitschakeling)
Schermnr.

G 12

Scherm

Weergegeven gegevens

Start Demand
AUTO
Do you wish to change
to Auto Mode?
WARNING
Immediate start
OK

Werkingsmodus - werking in HAND-modus
Verzoek om AUTOMATISCHE uitschakeling

Esc

Standaardverzoek om uitschakeling van het stroomaggregaat of na een druk op STOP in AUTO-modus
Schermnr.

Scherm

Weergegeven gegevens

Manual Mode
activated
G 13

Do you wish to change
to AUTO mode?

OK

Werkingsmodus - werking in AUTO-modus
(aggregaat in bedrijf)
Waarschuwingsbericht van de overschakeling naar
de HAND-modus na een druk op STOP of bij het
optreden van een storing

Esc
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2.2.

Beveiligingen

De aanwezigheid van optionele printplaten aangegeven in het elektrische schema hangt af van de opties waarmee het aggregaat is
uitgerust.
Om te kunnen beschikken over aanvullende ingangen en uitgangen kan de TELYS worden uitgerust met een tot vijf logische I/Oprintplaten.
Met een I/O-printplaat kunt u beschikken over aanvullende logische ingangen en uitgangen (TOR), als die van de basismodule niet
toereikend zijn.
De ingangen kunnen worden gebruikt voor het detecteren van aanvullende storingen of alarmen en de uitgangen voor het maken van
rapporten of het besturen van de opties.
Samenstelling:
Een I/O-printplaat bestaat uit 4 ingangen en 6 uitgangen (M1E1 voor Module1/Ingang1 en M1S1 voor Module1/Uitgang).
De status van elke uitgang wordt aangegeven met een groene LED (uitgang geactiveerd).

4 Logische ingangen

Aan/uit-LED

CAN-bus (1)

Voed 12 / 24 V
Weerstand
lijneinde (2)

3 logische uitgangen

3 logische uitgangen

Codeerwiel CAN-bus
(adressering van de module)
Fig. 2.6 – Afbeelding van de I/O-printplaat
(1)
(2)

CAN-bus voor verbinding tussen de basisprintplaat en de I/O-printplaten. De maximaal mogelijke lengte van de CAN-bus is 200
meter.
Doorlussen van de CAN-verbinding (in de fabriek gemonteerd) op stand "ON".
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3. Voorstelling van de menu's
Met 4 menu's, oproepbaar met een druk op de toets « MENU » kan er met de gebruiker worden gecommuniceerd. In de weergegeven
menu's kan het stroomaggregaat worden geconfigureerd. Dit zijn de volgende menu's:

MENUS
1/4

 Menu "Actie"
 Menu "Informatie"
 Menu "Instellingen"
 Menu "Landen"

U maakt de selectie door aan de
scroll- en bevestigingsdraaiknop te
draaien

Opgelet

Actieve selectie

1 ACTIONS
2 INFORMATION
3 SETTINGS
4 COUNTRIES

OK
Esc

Met een druk op de toets
« ESC » gaat u terug naar
het vorige niveau

U bevestigt de selectie door op de
scroll- en bevestigingsdraaiknop te
drukken

Wanneer niet aan de weergavevoorwaarden van een menu (of van een submenu) wordt voldaan, verschijnt deze
niet.
Weergavevoorwaarden:
o Status van het aggregaat (in- of uitgeschakeld, HAND- of AUTO-modus)
o Toegangsniveau (gebruiker of installateur)
o Uitrusting van het aggregaat (opties)

Omwille van de werkingsbeveiliging is de toegang tot de inhoud van de menu's (parameters) beveiligd en afhankelijk van de
geautoriseerde toegangsniveaus. De inhoud van ieder toegangsniveau en de configuratiemodi van deze niveaus worden geschreven
in het hoofdstuk «Toegangsniveaus ».
De boomstructuur van de menu's wordt op de volgende pagina's beschreven:
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3.1.

Menu "Actie"

In dit menu kunt u het volgende doen:






1 ACTIONS
1/5
11 MANUAL <> AUTO
12 CONTROL LOAD
13 TEST GENERATING SET
14 PROGRAMS
15 TEST LAMPS

OK
Esc

11 De werkingsmodus kiezen (AUTO of HAND)
12 De belasting regelen
13 Het aggregaat testen
14 De startprogramma's configureren
15 De lampjes testen

Het menu heeft de volgende boomstructuur:

11 MANUAL <> AUTO

MANUAL Operation
O
AUTO Operation
Function


OK

Esc

12 CONTROL LOAD



OK

Hiermee kan de werkingsmodus van het aggregaat worden geselecteerd.
De met witte tekst op een zwarte achtergrond weergegeven configuratie is
de modus waarin de TELYS zich bevindt.

Esc

Regeling van de belasting in HAND-modus wanneer het aggregaat is
gestart
Hiermee kan het sluiten of openen van de gemotoriseerde
vermogensschakelaar of de omvormer geregeld door de TELYS worden
geregeld
De in negatief weergegeven configuratie geeft de mogelijke handeling aan
(sluiting of opening regelen)
Met de draaiknop kan de weergegeven selectie in negatief worden
gewijzigd.

13 TEST GENERATING SET

Test Delay

02



OK

Esc

min

Min: 0
Max: 99
ESC

(-- = ∞)
OK=Start

Met
de
draaiknop
kan
de
weergegeven selectie in negatief
worden gewijzigd (onbelast of
belast)
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Onbelast of belast testen in AUTOmodus
Met de draaiknop kan de waarde
van de vertragingstest worden
gewijzigd
Met een druk op de toets OK >
wordt
de
waarde
van
de
vertragingstest bevestigd en de
testsequentie gestart
Met een druk op de toets Esc >
gaat u terug naar het vorige scherm
Het scherm verdwijnt wanneer u op
ESC of OK drukt

14 PROGRAMS
1/8
PROGRAM 1
PROGRAM 2
PROGRAM 3
PROGRAM 4

OK
Esc
Hiermee kunt u de testprogramma's
configureren (belast of onbelast).

Er zijn 8 programmeringen mogelijk
Keuze:
 Periodiciteit (Niet geactiveerd, Geen, Dag, Maand
of Jaar)
 Belasting (onbelast of belast)
 Datums, uren en het eind van de programma's (1)

WARNING

SWITCH TO AUTO MODE
TO ACTIVATE
THE PROGRAM
OK

Let op

De programmering is alleen in de
AUTO-modus actief.

(1) Een periodiciteit programmeren:
 Dagelijks: keuze van de in- en uitschakelingstijdstippen van het aggregaat
 Wekelijks: keuze van de in- en uitschakelingstijdstippen van het aggregaat (het apparaat wordt gestart op het geselecteerde
tijdstip op de geselecteerde begindag en wordt uitgeschakeld op het geselecteerde tijdstip op de geselecteerde einddag, en
dat iedere week)
 Maandelijks: keuze van de in- en uitschakelingstijdstippen van het aggregaat (het apparaat wordt gestart op het
geselecteerde tijdstip op de geselecteerde begindag en wordt uitgeschakeld op het geselecteerde tijdstip op de
geselecteerde einddag, en dat iedere maand)
 Jaarlijks: keuze van de in- en uitschakelingstijdstippen van het aggregaat (het apparaat wordt gestart op het geselecteerde
tijdstip op de geselecteerde begindag en wordt uitgeschakeld op het geselecteerde tijdstip op de geselecteerde einddag, en
dat ieder jaar)

1 ACTIONS
1/5
11 MANUAL <> AUTO
12 CONTROL LOAD
13 TEST GENERATING SET
14 PROGRAMS
15 TEST LAMPS

OK
Esc

Hiermee kunt u de pictogrammen en de alarm- en storing-led's testen.
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3.2.

Menu "Informatie"

In dit menu kunt u het volgende aflezen:
 21 de gegevens over het aggregaat
 22 de tellers
 23 de in de rij gebeurtenissen opgeslagen gebeurtenissen
 24 de parameters van het aggregaat (hiermee kunnen de regelwaarden worden weergegeven van alle parameters, inclusief
de parameters die tegen schrijven zijn beveiligd)
 25 de communicatieparameters

2 INFORMATION
1/5

2 INFORMATION
5/5

21 GENERATING SET DATA
22 COUNTERS
23 EVENTS
24 PARAMETERS

OK
Esc

22 COUNTERS
23 EVENTS
24 PARAMETERS
25 COMMUNICATION

OK
Esc

Het menu heeft de volgende boomstructuur:
21 GENERATING SET DATA
1/7
SERIAL No.: 08030010000
SOFTWARE: 5.3.5
NOMINAL VOLTAGE: 400V
FREQUENCY: 50Hz

OK
Esc

22 COUNTERS
1/3

21 GENERATING SET DATA
7/7
FREQUENCY: 50H
NOMINAL KW: 320kW
PF: 0.80
EARTH SYSTEM: TNS

OK
Esc

Serienummer van het aggregaat
Softwareversie van de TELYS
Nominale spanning van de alternator
Nominale frequentie van de alternator
Nominaal actief vermogen
De overeenkomende vermogensfactor
Aardingssysteem

221 TIMETABLE
TOTAL:

221 TIMETABLE
222 ACTIVE ENERGY
223 REACTIVE ENERGY



OK

19358 hours 56 min

Totaal aantal bedrijfsuren van het aggregaat

PARTIAL:
1359 hours 30 min

Esc

Partieel aantal bedrijfsuren van het aggregaat

Esc

222 ACTIVE ENERGY

Totale hoeveelheid actieve
aggregaat wordt geleverd

TOTAL:

energie

die

door

het

578902 kWh
PARTIAL:
200 kWh

Partiële hoeveelheid actieve energie die door het
aggregaat wordt geleverd

Esc

223 REACTIVE ENERGY
TOTAL:
578902 kvarh
PARTIAL:
200 kvarh
Esc
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Totale hoeveelheid reactieve energie die door het
aggregaat wordt geleverd
Partiële hoeveelheid reactieve energie die door het
aggregaat wordt geleverd

23 EVENTS
005/101
23/08/06 13:46
Press STOP
FAULT
23/08/06 13:45
Fail to start


OK

Lijst van de gebeurtenissen die zijn opgeslagen in de rij gebeurtenissen.
Verschijnen in afnemende chronologische volgorde (van recenter naar ouder).
Er kunnen maximaal 101 gebeurtenissen worden weergegeven.

Esc

24 PARAMETERS
1/7

24 PARAMETERS
7/7

241 GENERAL DELAYS
242 HORN
243 ALT. VOLTAGE
244 ALT. FREQUENCY

OK
Esc

244 ALT. FREQUENCY
245 BATTERY VOLTAGE
246 OVERLOAD ALARM.
247 FUEL PUMP

OK
Esc

241 ALG VERTRAGINGEN
 Luchtvoorverwarming
 Micro-onderbreking
 Netretour
 EJP-voorbericht
(alleen
Frankrijk)
 EJP-startverlies
(alleen
Frankrijk)
 Op stand-by gaan
 Koeling
 Stop watertemperatuur
 STOP I>>
 Stabilisatie U&F
242 KLAXON
 Vertraging (van de tijdsduur)
 Storing (wel of niet activeren
en keuze van de oorzaak
"Alarmen, Storingen, Alarmen
en storingen")
 Automatisch starten (wel of
niet activeren bij het verzoek
om automatisch starten).
31 COMMUNICATION
1/3

RS485
Snelheid: in Baud
Gegevens: in bits
Pariteit: met of zonder
STOP: x Bit

311 RS485 INTERFACE
312 ETHERNET
313 JBUS


OK

Esc

Hiermee
kunnen
communicatieparameters
naargelang de selectie
afgelezen

243 ALTERNATORSPANN.
 Min.Vertr.AL&STO
 Max.Vertr.AL&STO
 Min.Alarmdrempel
 Min.Storingsdremp
 Max.Alarmdrempel
 Max.Storingsdremp
244 ALTERNATORFRREQ.
 Min.Vertr.AL&STO
 Max.Vertr.AL&STO
 Min.Alarmdrempel
 Min.Storingsdremp
 Max.Alarmdrempel
 Max.Storingsdremp

Lijst van alle aggregaatparameters die kunnen worden
gewijzigd.
o 241 ALG VERTRAGINGEN
o 242 KLAXON
o 243 ALTERNATORSPANN.
o 244 ALTERNATORFRREQ.
o 245 ACCUSPANNING
o 246 OVERBELAST.ALARM
o 247 BRANDSTOFPOMP
245 ACCUSPANNING
 Min.Vertr.AL&STO
 Max.Vertr.AL&STO
 Min.Alarmdrempel
 Min.Storingsdremp
 Max.Alarmdrempel
 Max.Storingsdremp
246 OVERBELAST.ALARM
 Ingestelde waarde
 Mogelijk min.-waarde
 Mogelijk max.-waarde
247 BRANDSTOFPOMP
 Activ.drempel
 Deactiv.drempel

ETHERNET
IP-adres van het
aggregaat
Subnetmasker
IP-adres gateway
DHCP

de
worden
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JBUS
Adres

3.3.

Menu "Instellingen"

In dit menu kunt u het volgende invoeren, aanpassen of wijzigen:









31 de communicatieparameters
32 de frequentie van het aggregaat door het aanpassen van het
toerental
33 de spanning van het aggregaat door het aanpassen van de
spanning
34 de frequentie wijzigen
35 de spanning wijzigen
36 de parameters
o 361 GEBRUIKERSTOEGANG
o 362 GEDEELTELIJKE TELLER
o 363 ALGEMENE VERTRAGINGEN
o 364 CLAXON
o 365 ALTERNATORSPANNING
o 366 ALTERNATORFREQUENTIE
o 367 ACCUSPANNING
o 368 OVERBELASTINGSALARM
o 369 BRANDSTOFPOMP
37 de installateurstoegang
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3 SETTINGS
1/7
31 COMMUNICATION
32 FREQUENCY
33 VOLTAGE
34 50Hz <> 60Hz

OK
Esc
3 SETTINGS
6/7
34 50Hz <> 60Hz
35 NOMINAL VOLTAGE
36 PARAMETERS
37 INSTALLER ACCESS

OK
Esc

3.3.1 Communicatie
In dit menu kunnen de communicatieparameters worden geconfigureerd.

312 ETHERNET
1/4

311 RS 485 INTERFACE
Speed:
Data:
Parity:
Stop:
ΝΟ

9600 Bauds
8 Bits
Without
1 Bit
OK

Esc

3 IP ADDRESS
SUBNETWORK MASK
GATEWAY
DHCP
OK
Esc
ΝΟ
IP ADDRESS
Generating set IP
Address
172 .023.017.201

OK
Esc
ΝΟ
Door
aan
de
scrollen
bevestigingsdraaiknop te draaien
kan de waarde (op zwarte
achtergrond) worden gewijzigd. Bij
elke
bevestiging
gaat
de
invoegpositie
(op
zwarte
achtergrond naar de volgende
waarde.
SUBNETWORK MASK
Subnetwork mask
255 .255.000.000

ΝΟ

OK

Esc

GATEWAY
Gateway IP address
172 .023.017.200

ΝΟ

OK

Esc

DHCP
DHCP
NON

Esc

Ok
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313 JBUS
Address:
Min: 1
Max: 254
Esc

005

Ok

3.3.2 Afstelling van de frequentie (optionele)
In dit menu kan de frequentie van de spanning van het aggregaat worden afgesteld.
Dit menu is alleen toegankelijk als de optie in de fabriek is ingesteld.
Het menu heeft de volgende boomstructuur:

3 SETTINGS
0/2
3

3 SETTINGS
1/2

32 FREQUENCY
33 VOLTAGE



OK

3



Esc

Selecteer "FREQUENCY" met behulp van de
scroll- en bevestigingsdraaiknop

32 FREQUENCY
33 VOLTAGE

OK

Esc

Bevestig "FREQUENCY" met behulp van de scroll- en
bevestigingsdraaiknop

32 FREQUENCY

52,3 Hz

Esc

OK

Stel de gewenste frequentie af en bevestig deze met
behulp van de scroll- en bevestigingsdraaiknop

Deze afstelling is mogelijk als:
 de TELYS een printplaat voor het afstellen van toerental/spanning heeft.
 de motor een elektronische regeling heeft.

De frequentie kan alleen worden geregeld als het stroomaggregaat is gestart.
Let op
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3.3.3 Afstelling van de spanning (optionele)
In dit menu kan de door het aggregaat geleverd spanning worden afgesteld.
Het menu heeft de volgende boomstructuur:

3 SETTINGS
0/2
3

3 SETTINGS
2/2

32 FREQUENCY
33 VOLTAGE



OK

3

32 FREQUENCY
33 VOLTAGE



Esc

Selecteer "SPANNING " met behulp van de scrollen bevestigingsdraaiknop

OK

Esc

Bevestig "SPANNING " met behulp van de scroll- en
bevestigingsdraaiknop

33 VOLTAGE

402 Vac

Esc

OK

Stel de gewenste spanning af en bevestig deze met
behulp van de scroll- en bevestigingsdraaiknop
Deze afstelling is mogelijk als de TELYS een printplaat voor het afstellen van toerental/spanning heeft.

De spanning alleen worden geregeld als het stroomaggregaat in werking is.
Let op

3.3.4 De frequentie wijzigen (optionele)
In dit menu kan in de configuratie van het aggregaat een nieuwe frequentie van de door het aggregaat geleverde spanning worden
aangegeven (toepasbaar bij aggregaten met twee frequenties)
Dit menu is alleen toegankelijk als de optie in de fabriek is ingesteld.
Het menu heeft de volgende boomstructuur:
34

3 SETTINGS
4/7
34 50Hz <> 60Hz
35 NOMINAL VOLTAGE
36 PARAMETERS
37 INSTALLER ACCESS

OK
Esc

50Hz <> 60Hz

50 Hz



Selecteer en bevestig « 50 Hz <> 60 Hz» met
behulp van de scroll- en bevestigingsdraaiknop

OK

Esc

Selecteer en bevestig de gewenste frequentie met
behulp van de scroll- en bevestigingsdraaiknop

De frequentie kan alleen worden gewijzigd terwijl het stroomaggregaat is uitgeschakeld
Niveau 1 (installateur met code) moet zijn geactiveerd. Raadpleeg de paragraaf 3.3.7.
Let op
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3.3.5 De spanning wijzigen (optionele)
In dit menu kan in de configuratie van het aggregaat een nieuwe spanning van de door het aggregaat geleverde spanning worden
aangegeven (toepasbaar bij aggregaten met twee spanningen)
Dit menu is alleen toegankelijk als de optie in de fabriek is ingesteld.
Het menu heeft de volgende boomstructuur:

35 NOMINAL VOLTAGE

3 SETTINGS
4/7

400 Vac
34 50Hz <> 60Hz
35 NOMINAL VOLTAGE
36 PARAMETERS
37 INSTALLER ACCESS

OK
Esc

Min.:
Max.:


Selecteer en bevestig «NOMINALE SPANNING»
met behulp van de scroll- en
bevestigingsdraaiknop

380
480
OK

Esc

Definieer en bevestig de gewenste frequentie met
behulp van de scroll- en bevestigingsdraaiknop

De spanning moet ook worden gewijzigd op het uitgeschakelde stroomaggregaat.
Niveau 1 (installateur met code) moet zijn geactiveerd. Raadpleeg de paragraaf 3.3.7.
Let op

3.3.6 Parameters
In dit menu kunt u bij het uitgeschakelde aggregaat:
 36 de volgende parameters aanpassen of wijzigen: (lijst van parameters en schermvoorbeelden)
o 361 GEBRUIKERTOEGANG
30

USER ACCESS
Create password

SECURE ACCESS
Enter password

* * * *



OK

* * * *



Esc

Hiermee kan een gebruikerswachtwoord worden gecreëerd

o

OK

Esc

Scherm dat verschijnt als de klant een toegangscode heeft
ingesteld voor het menu 3 INSTELLINGEN > 361
Wachtwoord creëren
Op nul instellen door de code 1966 in te voeren

362 DEELTELLER
 Uren
 Actieve energie
 Reactieve energ.

TIMETABLE

ACTIVE ENERGY

REACTIVE ENERGY

0 h 0 min
RESET?

0 kWh
RESET?

0 kVar
RESET?

Esc

OK

Esc

OK
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Esc

OK

o

363 ALG VERTRAGINGEN
 Luchtvoorverwarming
 Micro-onderbreking
 Netretour
 EJP-voorbericht (alleen Frankrijk)
 EJP-startverlies (alleen Frankrijk)
 Op standby gaan (retroverlichting dooft)
 Koeling (beveiligde toegang => niveau "installateurstoegang")
 Uitschakeling wegens watertemperatuur (beveiligde toegang => niveau "installateurstoegang")
 Uitschakeling I>>
(beveiligde toegang => niveau "installateurstoegang")
 Stabilisatie U&F
 Vertraging van de verwerking bij het activeren van een extern startcommando
 Vertraging van de verwerking bij het deactiveren van een extern startcommando

AIR PREHEATING
10 Sec

MICRO DISCONNECTION
05 Sec

Min: 0
Max: 99

01 Min

Min: 0
Max: 99

Esc

OK

PREAVIS EJP
20 Min

Min: 0
Max: 99

Esc

OK

OK

Esc

OK

Alleen Frankrijk

COOLING

WATER TEMP. STOP
01 Min

Min: 0
Max: 99
Esc

OK

STOP I>>

Min: 0
Max: 99

Esc

OK

STABILISATION U&F
05 Sec
Min.: 0
Max.: 99
Esc

Esc

02 Min

Min: 0
Max: 99
OK

STANDBY

Min: 0
Max: 99

Alleen Frankrijk

02 Min

OK

05 Min

Min.: 0
Max.: 99

Esc

Esc

PERTE TOP EJP
30 Sec

Min.: 0
Max.: 99

MAINS RETURN

OK
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Esc

OK

364 KLAXON
 3641 Vertraging
 3642 Afwijking
 3643 AUTO Starten

o

3641 HORN OFF

3642 HORN

05 Min

3643 HORN
Activated on request
AUTO Start
YES

Activated if
Without

Min: 0
Max: 99
Esc

OK

Esc

Esc

Esc

4 mogelijke keuzes:

Zonder (gedeactiveerd)

Geactiveerd bij Alarmen

Geactiveerd bij Storingen

Geactiveerd bij Alarmen & storingen

Esc

Mogelijke keuzes:

JA

NEE

365 SPANNING ALTERNATOR
 3651 MIN.VERTR.AL&STO (Vertraging min.-alternatorspanning)
 3652 MAX.VERTR.AL&STO (Vertraging max.-alternatorspanning)
 3653 MIN.ALARMDREMPEL (Alarmdrempel min.-alternatorspanning)
 3654 MIN.STORINGDREMP (Storingsdrempel min.-alternatorspanning)
 3655 MAX.ALARMDREMPEL (Alarmdrempel max.-alternatorspanning)
 3656 MAX.STORINGDREMP (Storingsdrempel max.-alternatorspanning)

o

3651 Min AL&Fault Delay

05 Sec

OK

3654 Min Fault Threshold
%
V

-- V

Min: 0
Max: 99

Esc

(380.0)

Min: 0
Max: 99

Esc

OK

3655 Max Alarm Threshold

-- V

Esc

Esc

OK

OK

%
V

(420.0)

Min: 0
Max: 99
Esc
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OK

3656 Max Fault Threshold

05

Min: 0
Max: 99

Min: 0
Max: 99
Esc

3653 Min Alarm Threshold

05 Sec

Min: 0
Max: 99

05

3652 Max AL&Fault Delay

OK

o

366 ALTERNATORFRREQ.
 3661 MIN.VERTR.AL&STO (Vertraging min.-alternatorfrequentie)
 3662 MAX.VERTR.AL&STO (Vertraging max.-alternatorfrequentie)
 3663 MAX.VERTR.AL&STO (Alarmdrempel min.-alternatorfrequentie)
 3664 MIN.STORINGDREMP (Storingsdrempel min.-alternatorfrequentie)
 3665 MAX.ALARMDREMPEL (Alarmdrempel max.-alternatorfrequentie)
 3666 MAX.STORINGDREMP (Storingsdrempel max.-alternatorfrequentie)

3661 Min AL&Fault Delay
05 Sec

05 Sec

Min: 0
Max: 99
Esc

3662 Max AL&Fault Delay

- - Hz

Min: 0
Max: 99
OK

3664 Min Fault Threshold
02 %(49.0 Hz)

Min: 0
Max: 99

Esc

OK

3665 Max Alarm Threshold
- - Hz

Min: 0
Max: 99
OK

Esc

OK

3666 Max Fault Threshold
05 %(53.5 Hz)

Min: 0
Max: 99
Esc

3663 Min Alarm Threshold

Min: 0
Max: 99

Esc

OK

Esc

OK

Als er geen enkele waarde wordt
weergegeven, houdt dat in dat het
bijbehorende alarm is gedeactiveerd
o

367 ACCUSPANNING
 3671 MIN.VERTR.AL&STO (Vertraging min.-accuspanning)
 3672 MAX.VERTR.AL&STO (Vertraging max.-accuspanning)
 3673 MAX.VERTR.AL&STO (Alarmdrempel min.-accuspanning)
 3674 MIN.STORINGDREMP (Storingsdrempel min.-accuspanning)
 3675 MAX.ALARMDREMPEL (Alarmdrempel max.-accuspanning)
 3676 MAX.STORINGDREMP (Storingsdrempel max.-accuspanning)

3671 Min AL&Fault Delay
01 Sec

01 Sec

Min: 0
Max: 99
Esc

3672 Max AL&Fault Delay

-- v

Min: 0
Max: 99
OK

3674 Min Fault Threshold
12 %(21.1 v)

Min: 0
Max: 99

Esc

OK

3675 Max Alarm Threshold
-- v

Min: 0
Max: 99
OK

Esc

OK

3676 Max Fault Threshold
25 %(30.0 v)

Min: 0
Max: 99
Esc

3673 Min Alarm Threshold

Min: 0
Max: 99

Esc

OK

Als er geen enkele waarde wordt
weergegeven, houdt dat in dat het
bijbehorende alarm is gedeactiveerd
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Esc

OK

o

368 OVERBELAST.ALARM

OVERLOAD ALARM
-- A
Min: 50
Max: 100
Esc

OK

Als er geen enkele waarde wordt weergegeven, houdt dat in dat het bijbehorende alarm is gedeactiveerd.
o

369 BRANDSTOFPOMP
 3691 Activ.drempel
 3692 Deactiv.drempel

369 FUEL PUMP
1/2
Activation Threshold
Deactiv. Threshold

3691 Activation Threshold
20 %

20 %

Min: 0
Max: 99



o

OK

Min: 0
Max: 99

Esc

Esc

3692 Deactivation Threshold

OK

Esc

370 FABRIEKSCONFIG.

370 FACTORY CONFIG.
Return to factory settings
Delete current
settings?
Esc

OK

3.3.7 Installateurstoegang
In dit menu kan de installateurstoegang worden geconfigureerd - de niet-wijzigbare code is: 1966

INSTALLER ACCESS
Enter password
* * * *



OK
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Esc

OK

3.4.

Menu "Landen"
4 COUNTRY
1/4

In dit menu kan het volgende worden weergegeven of gewijzigd:
 41 de gebruikte talen
 42 de tijd
 43 de datum
 44 de meeteenheden

41 LANGUAGES
42 TIME
43 DATE
44 UNITS
OK
Esc
ΝΟ

Het menu heeft de volgende boomstructuur:

41 LANGUAGES
1/6

41 LANGUAGES
6/6

FRENCH
ENGLISH
SPANISH
PORTUGUESE
OK
Esc
ΝΟ

ESPANOL
PORTUGUES
DEUTSCH
CHINESE
OK
Esc
ΝΟ

43 DATE

42 TIME
Hours:
Minutes:

Esc

44 UNITS

Day:
26
Month: 10
Year:
2006
Format:
DD/MM/YYYY

17
46

OK

Lijst van talen
 FRANÇAIS (Frans)
 ENGLISH (Engels)
 ESPANOL (Spaans)
 PORTUGUES (Portugees)
 DEUTSCH (Duits)
 CHINESE (Chinees)

ΝΟ

OK

Mogelijk indelingen:
 DD/MM/JJJJ
 JJJJ/MM/DD
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Esc

Pressures:

Bars

Temperatures:
ΝΟ

OK

°C
Esc

Mogelijk indelingen:
 Drukken: Bar of PSI
 Temperaturen: °C of °F

4. Alarmen en storingen
4.1.

Weergave van alarmen en storingen

De storingen en alarmen worden op de volgende manier getoond:



Alarmen
Bij elk alarm is er:

 een knipperende brandende gele LED « Algemeen alarm ».

In combinatie met deze LED, is er:
 het verschijnen van een knipperend pictogram op het
LCD-scherm dat het circuit voorstelt waarop het alarm
betrekking heeft en de bijbehorende aanduiding,
indien aanwezig
(voorbeeld)

 weergave van een bericht op een grafisch scherm (voorbeeld)

FAULT
ALARM
Low Fuel Level
25/12/05 15:30

OK=HELP



Storingen
Bij elke storing is er:
 het uitvallen van het stroomaggregaat: direct of gedifferentieerd (wegens watertemperatuur en overbelasting of
kortsluiting)

 een knipperend brandende rode LED « Algemene storing ».

In combinatie met deze LED, is er:
 het verschijnen van een knipperend pictogram op het
LCD-scherm dat het circuit voorstelt waarop de
storing betrekking heeft en de bijbehorende
aanduiding, indien aanwezig
(voorbeeld)

 weergave van een bericht op een grafisch scherm (voorbeeld)

FAULT
FAULT
Oil Pressure
25/12/05 15:30

OK=HELP
Storingen hebben voorrang op alarmen. De storingen worden in aflopende volgorde van hun optreden weergegeven (van het meest
recent tot langer geleden).
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4.2.

Optreden van een alarm OF een storing

Bij het optreden van een alarm of een storing worden de bijbehorende schermen weergegeven (zie de voorbeelden hieronder)

FAULT

FAULT

ALARM
Low coolant Level
06/10/06 10:30

FAULT
Emergency Stop
06/10/06 15:30

Esc=RESET

OK=HELP

OK=HELP

Met een druk op de toets OK (van de scroll- en bevestigingsknop) kunt u het Help-bericht weergeven als er Help beschikbaar is (zie
het voorbeeld hieronder)

HELP

Check the level
fuel

Esc=EXIT
Een alarm wordt automatisch gereset zodra dit niet meer actief is (bij het verdwijnen van de oorzaak).
U kunt een storing handmatig resetten door op de toets Esc te drukken:
het resetten wordt dan uitgevoerd als de oorzaak van de storing is weggenomen;
het resetten wordt echter niet uitgevoerd als de oorzaak van de storing nog aanwezig is.
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4.3.

Optreden van een alarm EN een storing

Bij het optreden van een alarm en een storing gebeurt het volgende:
 De gele en rode LED's gaan knipperen
 Het bijbehorende scherm wordt weergegeven (zie het voorbeeld hieronder)

FAULTS 1/2
FAULT
Emergency Stop
25/12/05 15:30

Esc=RESET

Als zich meerdere storingen voordoen, wordt het aantal storingen boven
aan het scherm weergegeven.

OK=LIST

Met een druk op de toets OK (van de scroll- en bevestigingsknop) kunt u de storingslijst oproepen (zie de voorbeelden hieronder)

FAULTS
1/2
FAULT 25/12/05 15:30
Emergency Stop
ALARM 25/12/05 15:30
Low Fuel Level

OK=HELP

Met een druk op de knop Esc gaat u naar het vorige scherm.
Met een druk op de toets OK kunt u het HELP-scherm weergeven (Help
over de geselecteerde storing)
Met de scroll- en bevestigingsknop kunt u door de storingslijst gaan.

Esc

HELP
Check:
- Emerg. Stop Pos.
- Connector(s)
Esc
Een alarm wordt automatisch gereset zodra dit niet meer actief is (bij het verdwijnen van de oorzaak).
U kunt een storing handmatig resetten door op de toets Esc te drukken:
het resetten wordt dan uitgevoerd als de oorzaak van de storing is weggenomen;
het resetten wordt echter niet uitgevoerd als de oorzaak van de storing nog aanwezig is.
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4.4.

Weergave van motorstoringscodes

Bepaalde alarmen en motorstoringen genereren specifieke storingscodes. Deze codes zijn genormaliseerd volgens de norm J1939
en/of J1587, met uitzondering van motoren van het merk MTU, die een specifiek transmissieprotocol hebben (zie bijlagen A en B).
In de norm SAE CAN J1939 gebruikte terminologie
Geeft het systeem of onderdeel aan waarin de storing zit, bijvoorbeeld SPN 100 geeft aan dat er een
probleem is met de oliedruk of de oliedruksensor.
Geeft het type storing aan dat zich heeft voorgedaan. Dit kan een elektrische, mechanische of
FMI: Failure Mode indentifer
materiaalstoring zijn.
SPN: Suspect Parameter
Number

Door de fabrikant VOLVO gebruikte terminologie
Deze term, die wordt gebruikt in de norm J1587, wordt ook gebruikt in de norm J1939 (SPN).
SID: System Identifier
Hier heeft deze term echter betrekking op een geheel van onderdelen, bijvoorbeeld het
inspuitingssysteem.
Deze term, die wordt gebruikt in de norm J1587, wordt ook gebruikt in de norm J1939 (SPN).
PID: Parameter Identifier
Hier heeft deze term echter betrekking op een bepaald onderdeel, bijvoorbeeld een sensor.
Deze term, die wordt gebruikt in de norm J1587, wordt ook gebruikt in de norm J1939 (SPN).
PPID: Parameter Identifier
PPID komt overeen met PID, maar wordt alleen door Volvo gebruikt.
Geeft het type storing aan dat zich heeft voorgedaan. Dit kan een elektrische, mechanische of
FMI: Failure Mode indentifer
materiaalstoring zijn. VOLVO gebruikt een combinatie van SID en FMI of PID en FMI of PPID en FMI
Door de fabrikant PERKINS gebruikte terminologie
CID: Component parameter

Deze term, die wordt gebruikt door PERKINS, wordt ook gebruikt in de norm J1939 (SPN).

FMI: Failure Mode indentifer

Geeft het type storing aan dat zich heeft voorgedaan. Dit kan een elektrische, mechanische of
materiaalstoring zijn.
Door de fabrikant JOHN DEERE gebruikte terminologie

SPN: Suspect Parameter
Number

Geeft het systeem of onderdeel aan waarin de storing zit, bijvoorbeeld SPN 100 geeft aan dat er een
probleem is met de oliedruk of de oliedruksensor.
Geeft het type storing aan dat zich heeft voorgedaan. Dit kan een elektrische, mechanische of
FMI: Failure Mode indentifer
materiaalstoring zijn.
Door de fabrikant MTU gebruikte terminologie
Weergave van storingen

Storingen in het algemene ADEC en MDEC-systeem worden als volgt op het scherm weergegeven:
codenummers van de storing (gegenereerd aan de binnenkant van de ECU – Motorregeleenheid).

Bij een storing wordt op het scherm het volgende bericht weergegeven:

FAULT
ALARM
ENGINE GENERAL 110 18
25/12/2005 15:30

Motorstoringscode.
Met een druk op OK wordt Help-informatie over het diagnoseprogramma
weergegeven.
Ter aanvulling geven de bijlagen A en B aan wat de code inhoudt. De
controle- en onderhoudshandelingen voor het verhelpen van de storing
worden beschreven in de handleidingen voor gebruik en onderhoud van
de motoren, die zijn geleverd bij de documentatie van het aggregaat.

OK=HELP
Bij de motoren van JOHN DEERE (JD), PERKINS (PE) en VOLVO (VO), worden de codes SPN en FMI weergegeven.
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4.5.

De claxon resetten

Afhankelijk van de ingestelde parameters (menu 363 - CLAXON), gaat bij het optreden van een alarm en/of storing de claxon af en
verschijnt het volgende scherm:

HORN STOP
PRESS OK

25/12/2005

Dit scherm wordt eerder weergegeven dan de alarm- en storingsberichten,
die verschijnen na een druk op OK.

15:30

5. Toegangsniveaus
Er zijn verschillende niveaus voor toegang tot de parameters van het aggregaat beschikbaar in de TELYS-kast (niveaus 0 en 1).

5.1.

Lijst van toegangsniveaus

Hieronder vindt u de lijst met toegangsniveaus:
Niveau
Niveau
0

Wie?

Hoe?

A

Gebruikerstoegang

TELYS - vrije toegang

B

Gebruikerstoegang

Niveau 1

5.2.

Installateurstoegang

TELYS met
klanttoegangscode
TELYS met code
afgegeven door de
servicevertegenwoordiger

Wat?
De parameters voor de werking van het aggregaat wijzigen
(wachttijd tot netretour, gebruik van de claxon, enz.)
De toegang tot de gebruikersparameters afschermen
Het wijzigen van parameters met betrekking tot bepaalde
automatismen en beveiligingen van het aggregaat die
tijdens de installatie ingesteld kunnen worden.

Inhoud van toegangsniveau 0

Het niveau 0 bevat gedetailleerd het de volgende:

Niveau 0A
Op dit niveau kan de gebruiker bepaalde parameters wijzigen die betrekking hebben op de werking van het aggregaat. Elke
parameterwijziging wordt opgeslagen in de rij gebeurtenissen die kunnen worden weergegeven in het menu « INFORMATIE »..
Lijst van de parameters die toegankelijk zijn:
 361 - Gebruikerstoegang
 362 - Op nul instellen gedeeltelijke urenteller aggregaat
 362 - Op nul instellen gedeeltelijke teller actieve energie aggregaat
 362 - Op nul instellen gedeeltelijke teller reactieve energie aggregaat
 363 - Vertraging luchtvoorverwarming
 363 - Vertraging micro-onderbreking
 363 - Vertraging netretour
 363 - Vertraging EJP-voorbericht (alleen Frankrijk)
 363 - Vertraging EJP-startverlies (alleen Frankrijk)
 363 - Vertraging standby gaan
 363 - Vertraging stabilisering U en F
 364 - Vertraging uitschakelen claxon
 364 - In-/uitschakelen claxon bij storing
 364 - In-/uitschakelen claxon bij automatisch starten
 368 - Alarmdrempel bij overbelasting
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Niveau 0B
Op dit niveau kan de gebruiker de toegang tot de parameters op het niveau 0A beveiligen.
De toegangscode wordt door de gebruiker worden geprogrammeerd en gewijzigd. Op het toegangsniveau 1 kan deze code worden
gewijzigd. Deze code wordt opgeslagen in menu 361.
o

361 GEBRUIKERSTOEGANG

USER ACCESS
Create password

SECURE ACCESS
Enter password

* * * *



OK

* * * *



Esc

Hiermee kan een gebruikerswachtwoord worden
aangemaakt

5.3.

OK

Esc

Scherm dat verschijnt als de klant een toegangscode heeft
ingesteld voor het menu 3 INSTELLINGEN > 361
Wachtwoord aanmaken
Op nul instellen door de code 1966 in te voeren

Inhoud van toegangsniveau 1

Het niveau 1 bevat gedetailleerd het de volgende:

Niveau 1
Op dit niveau kan de klant volgens de aanwijzingen van de servicevertegenwoordiger bepaalde parameters wijzigen tijdens het
installeren van het aggregaat. Iedere parameterwijziging wordt samen met de gebruikte toegangscode opgeslagen in de rij
gebeurtenissen.
Nadat de code is ingevoerd, moet deze telkens nadat het instellingsmenu is gesloten, opnieuw worden ingevoerd.
Deze code is hetzelfde voor alle TELYS-kasten: «1966».
Lijst van de parameters:
Naast de parameters die toegankelijk zijn op het niveau 0, zijn de volgende parameters toegankelijk:
 363 - Vertraging motoruitschakeling voor koeling
 363 - Vertraging differentiële uitschakeling wegens watertemperatuur
 363 - Vertraging differentiële uitschakeling wegens overbelasting
 365 - Vertraging min. spanning alternator
 365 - Vertraging max. spanning alternator
 365 - Alarmdrempel min. spanning alternator
 365 - Storingsdrempel min. spanning alternator
 365 - Alarmdrempel max. spanning alternator
 365 - Storingsdrempel max. spanning alternator
 366 - Vertraging min. frequentie alternator
 366 - Vertraging max. frequentie alternator
 366 - Alarmdrempel min. frequentie alternator
 366 - Storingsdrempel min. frequentie alternator
 366 - Alarmdrempel max. frequentie alternator
 366 - Storingsdrempel max. frequentie alternator
 367 - Vertraging min. spanning accu
 367 - Vertraging max. spanning accu
 367 - Alarmdrempel min. spanning accu
 367 - Storingsdrempel min. spanning accu
 367 - Alarmdrempel max. spanning accu
 367 - Storingsdrempel max. spanning accu
 368 - Activeringsdrempel bediening brandstofpomp
 368 - Deactiveringsdrempel bediening brandstofpomp

6. Externe communicatie
De besturing van het aggregaat en de visualisering van de werkingsparameters kunnen op afstand plaatsvinden, zonder specifieke
software hoeven te installeren, via een computernetwerk, een vast telefoonnet of een mobiel telefoonnet.
De externe communicatie van de TELYS bestaat uit alle op de basisprintplaat geïntegreerde onderdelen waarmee naar buiten kan
worden gecommuniceerd. Elke communicatiemodus voldoet aan de geldende internationale normen.
Alle communicatiepoorten kunnen gelijktijdig worden gebruikt.
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6.1.

Seriële communicatie met de RS485-poort

Deze communicatiepoort wordt gebruikt voor een wel of niet permanente verbindingen tussen de TELYS en de volgende apparaten:
 een PC
 een programmeerbare industriële automaat (API)
 een modem
 elke apparaat voorzien van een RS485-verbinding
Deze poort heeft de volgende parameters:
o snelheid: communicatiesnelheid 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 Baud
o gegevens: gegevensindeling: 7 of 8 bits
o pariteit: pariteitscontrole: zonder, even, oneven
o stop: stopbit: ja of nee
o adresnummer: 1 tot en met 255
o signaaltype: Rx, Tx, verzending en ontvangst van de gegevens
o signaaldrager: afgeschermde twisted-pair kabel
Al deze parameters zijn toegankelijk via het menu 31 «COMMUNICATIE».
De verbinding is als volgt:
 Klemtype met verwijderbare schroef
 Niet-geïsoleerde ingang.
 De basis moet aan de uiteinden gesloten zijn
 Gefilterd en beschermd tegen EMC-overspanningen
 Schakelaar voor het configureren van de lijneindeweerstand (120 ohm) geplaatst aan de zijkant van de basisprintplaat met
referentie R31.
 Maximale communicatiesnelheid van de poort: 38400 baud.
 Poort voldoet aan de RS485-normen.

Pinnr.

Benaming

Elektrische
eigenschappen

Markering op een
mannetjesstekker

1

L0

0 Vdc

0 Vdc

2

L1

5 Vdc

A+

3

L2

5 Vdc

B-

Het communicatieprotocol op deze poort is MODBUS RTU.
De MODBUS-tabel kunt u opvragen bij uw verkooppunt.

6.2.

Communicatie via de USB-poorten

Via de HOST USB-poorten kunnen gegevens met de TELYS worden overgedragen.
De HOST USB-poorten worden gebruikt voor het overdragen van gegevens wanneer de TELYS van stroom is voorzien.
De DEVICE USB-poort wordt gebruikt wanneer de TELYS niet van stroom is voorzien; in dat geval komt de elektrische voeding van de
PC.
De USB-poorten ondersteunen de versies:

1.0, 1.1 van de USB-bus, tot een snelheid van maximaal 12 Mbits/s of 1 Megabyte/seconde,

2.0 van de USB-bus, tot een snelheid van maximaal 480 Mbits/s of 60 Megabytes/seconde.
Uitwisselbare gegevens via de USB-poorten aan de voorkant tussen PC en USB-stick

configuratieparameters,

gebeurtenissen,

bijwerken (flashen) van een softwareversie,

alle gegevens op de printplaat voor het vervangen van een printplaat.
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Gebruik van gegevens uitwisselbaar met USB-stick (functies)
Configuratieparameters
Inhoud
Nut

Bestand
dat
alle
specifieke
configuratieparameters
(werking) van elk aggregaat bevat
Het overdragen en/of ophalen van parameters die in de fabriek zijn geconfigureerd afhankelijk
van de clientopties, of parameters die door de gebruiker tijdens de installatie zijn
geconfigureerd

Gebeurtenissen
Inhoud

Nut

Bestand dat alle benodigde gegevens bevat voor het uitvoeren van de storingsdiagnose(s).
Bevat een lijst van alle gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden op de TELYS (handelingen
van de operator, weergave van een storing, enz.). Maximumaantal gebeurtenissen: 300.
Bij een storing kan de gebruiker van het aggregaat een bestand naar een
servicevertegenwoordiger verzenden dat alle gegevens bevat die van nut kunnen zijn bij het
verhelpen van de storing. De gebruiker kan dit bestand per e-mail verzenden na dit naar de
USB-stick te hebben gekopieerd

Software
Inhoud
Nut

Alle gegevens op de printplaten
Inhoud
Nut

Werkingssoftware van de TELYS
Met deze functie kunnen alle softwareprogramma's op de basisprintplaat en op alle printplaten
met gekoppelde software, worden overgedragen, kunnen er reservekopieën van worden
gemaakt en kunnen ze worden bijgewerkt.

Alle gegevens op de printplaten: software, talen, configuratie, hulp bij diagnose
Met deze functies kunnen alle gegevens die aanwezig zijn op de TELYS-printplaten worden
opgehaald om ze op een andere TELYS-console te zetten na het vervangen van een printplaat
of een volledige console

6.2.1 USB-communicatie - werking
De werking is van het type "Plug & Play": wanneer er een USB-stick in de aansluiting wordt gestoken, voert de TELYS de volgende
taken uit:
o controleren van de compatibiliteit van de stick (stuurprogramma) met de geïnstalleerde versie van Windows CE,
o lezen van de bestanden op de stick,
o controleren van de compatibiliteit van de bestanden op de stick met de bestanden op de TELYS.
De volgende overdrachtsschermen verschijnen zodra de USB-stick is ingestoken en de software erop is herkend.
Ze verschijnen alleen als de welkomstpagina wordt weergegeven (niet als de menu's worden weergegeven).
De duur tussen het insteken van de stick en het verschijnen van de overdrachtsschermen is enkele
seconden.
Voor de gegevensuitwisseling via een USB-stick (Host-USB-poort) moet de TELYS zijn ingeschakeld.
Voor de gegevensuitwisseling via de PC (Device-USB-poort) is geen elektrische voeding van de TELYS nodig.


Gegevensuitwisseling van de USB-stick naar de TELYS (als er compatibele bestanden op de stick staan)
o Voorstel om de configuratieparameters te laden.
o Voorstel om een softwareversie te flashen (bij te werken).
o Voorstel om een aanvullende taal te laden.
o Voorstel om alle gegevens te laden.
De overdracht van het bestand "configuratieparameters" en van "alle gegevens" van de stick naar de TELYS kan
alleen plaatsvinden wanneer het aggregaat is uitgeschakeld. De naar de TELYS over te dragen bestanden
moeten zich in de "rootdirectory" van de stick bevinden en niet in een subdirectory.



Gegevensuitwisseling van de TELYS naar de USB-stick ("kopieer"-functie).
o Voorstel om de configuratieparameters te kopiëren (configuratie).
o Voorstel om alle gegevens van de TELYS te kopiëren (alles).
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6.2.2 HOST USB-poort
Met deze poort kunt u:
 de volgende gegevens van de TELYS overdragen naar een USB-stick (bewerking wordt "kopiëren" genoemd):
o kopie van "hulp bij diagnose"-gebeurtenissen, waarbij er een bestand van het type "PileEvent.dat" wordt gegenereerd in een
typedirectory: bijvoorbeeld "SN08030010" (*),
o kopie van de configuratie van de TELYS, waarbij er bestanden worden gegenereerd van het type: "UpdateConf.dat, Com.dat,
EqLog.dat, Application.dat, Constructeur.dat en Configuration.dat" in een typedirectory: bijvoorbeeld "SN08030010",
o kopie van geïmplementeerde talen, waarbij er bestanden worden gegenereerd van het type "Label.txt en Langues.txt" in een
typedirectory: bijvoorbeeld "SN08030010",
o kopie van de geïnstalleerde software (werkingssoftware), waarbij er bestanden worden gegenereerd van het type "Noyau.exe,
IHM.exe, CE_JBUS.exe, Label.txt, Langues.txt, Soft_M16C_Telys2.mot en enkele bestanden van het type *.bmp" in een
typedirectory: bijvoorbeeld "SN08030010",
o kopie van de vorige 4 onderdelen (gebeurtenissen, configuratie, talen en software).
 een nieuwe configuratie van een USB-stick naar de TELYS overdragen.
(*) Bijvoorbeeld: "SN08030010" komt overeen met het serienummer van het aggregaat.
Schermen voor gegevensoverdracht van de TELYS naar een USB-stick

USB
1/2

Download Configuration
Download All


OK

Esc

Tijdens de gegevensoverdracht, verschijnt het volgende scherm:

File Transfer

Wanneer de gegevens zijn overgedragen, verschijnt het volgende scherm:

USB

File Transfer
Completed

Esc
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de volgende gegevens van een USB-stick overdragen naar de TELYS (deze bewerking wordt "laden" genoemd):
o configuratieparameters,
o softwareversie,
o aanvullende taal,
o geheel van gegevens.

Schermen voor gegevensoverdracht van een USB-stick naar de TELYS
De overdrachtsschermen verschijnen zodra de USB-stick is ingestoken en de software erop is herkend. Ze
verschijnen alleen als de welkomstpagina wordt weergegeven (niet als de menu's worden weergegeven). De
duur tussen het insteken van de stick en het verschijnen van de overdrachtsschermen is enkele
seconden.
Voor de gegevensuitwisseling via een USB-stick (Host-USB-poort) moet de TELYS zijn ingeschakeld.
De overdracht van het bestand "configuratieparameters" en van "alle gegevens" van de stick naar de TELYS kan
alleen plaatsvinden wanneer het aggregaat is uitgeschakeld. De naar de TELYS over te dragen bestanden
moeten zich in de "rootdirectory" van de stick bevinden en niet in een subdirectory.

USB
6/6
Download Languages
Download Software
Download All
Upload Configuration


OK

Esc

Schermvoorbeeld
Opmerking: wanneer de gegevens zijn geladen, wordt de TELYS opnieuw geïnitialiseerd.

6.2.3 DEVICE USB-poort
Met deze poort kunt u:
 dezelfde gegevens van de TELYS naar een pc overdragen als de gegevens die via een USB-sleutel kunnen worden
overgedragen (gebeurtenissen, configuratie, talen, software en de 4 onderdelen tegelijk);
 een nieuwe configuratie van een pc naar de TELYS overdragen.
Voor deze overdrachten is speciale communicatiesoftware vereist (servicevertegenwoordigers).

6.3.

Communicatie met de ETHERNET-poort

Via de Ethernet-poort kan de in de TELYS ingebouwde website worden geopend
De communicatie met de Ethernet-poort wordt gebruikt voor de tijdelijke of permanente verbinding in lokale modus of inbelmodus,
tussen de TELYS en de volgende uitrustingen en/of systemen:
 een PC,
 een LAN-bedrijfsnetwerk,
 een modem (inbelclient, enz.).
Deze communicatiemodus gebruikt verschillende protocollen, waarvan het belangrijkste het TCP/IP protocol is.
Op de TELYS is een standaard IP-adres ingesteld. Dit adres kan worden gewijzigd.

Fig. 6.1 – Detail van de Ethernet-poort J30
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6.3.1 ETHERNET communicatie - directe communicatie
De rechtstreekse verbinding wordt gebruikt in de lokale modus voor de communicatie tussen de TELYS en een computer. Hierdoor kan
men de TELYS bewaken met behulp van de hierin ingebouwde website, te weten:
 De status en de metingen van het aangesloten stroomaggregaat bekijken
 De belangrijkste instellingen van het aangesloten stroomaggregaat instellen.
 Het aangesloten stroomaggregaat op afstand bedienen.
Bij dit type communicatie is er geen netwerk, maar het IP-adres is van groot belang. De communicatie wordt tot stand gebracht met de
webbrowser van de computer (Mozilla Firefox 2.0, te downloaden van de website http://www.sdmo.com/site_v4/????). Door het
invoeren van het IP-adres van de betreffende TELYS, gaat men direct, zonder wachtwoord, naar de in deze laatste ingebouwde
website. Zodra er verbinding is, wordt elke gebeurtenis (alarm, storing, statusverandering, enz.) die de TELYS registreert,
weergegeven op de schermpagina('s) van de aangesloten computer.

Fig. 6.2 – Overzicht van de directe verbinding
De grenzen en beperkingen zijn de volgende:
 Lengte van de verbinding maximaal 100 meter zonder versterker.
 Gebruik van een gekruiste Ethernet-kabel.
 Configuratie van de computer in netwerkmodus.
 Geen e-mailverzending mogelijk als waarschuwing.
 Geen communicatie mogelijk met een RTC- of GSM-modem.
 De computer moet een Ethernet RJ45-aansluiting hebben.
 Softwareversie van de TELYS versie 1.1.0 of hoger.

6.3.1.1.

Configuratie

De configuratievolgorde is hierna schematisch weergegeven.
Configuratie van de
webbrowser

Mozilla Firefox 2.0

Configuratie van de
computer

IP-adres, subnetmasker

Controle of configuratie van
de TELYS

IP-adres, subnetmasker

maken van de verbindingen

Gekruiste Ethernet-kabel
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6.3.1.1.1. Instelling van de webbrowser (Mozilla Firefox 2.0)
Voor een correcte weergave van de teksten, moet de tekenset correct zijn geconfigureerd in Mozilla Firefox 2.0. Ga hiertoe als volgent
te werk:
 Open Mozilla Firefox 2.0, ga naar "Extra"
"Opties"

 In het venster dat verschijnt, gaat u naar het tabblad "Inhoud", klik daarna op de knop "Geavanceerd" van de sectie "Lettertypen &
kleuren"
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 In het venster dat verschijnt, controleert u in de sectie "Tekenset", of de standaard tekenset "Westers (ISO-8859-1)" is.

 Sluit de twee geopende vensters door te klikken op de knoppen "OK".
 Controleer in het menu "Beeld "
"Tekenset"
"Automatisch herkennen", of "(Uit)" is geselecteerd.
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6.3.1.1.2. Configuratie van de computer
De instellingen voor de computer zijn de volgende:
o IP-adres: 172.23.19.201
o Subnetmasker: 255.255.0.0
 Voor het configureren van de computer met de bovenstaande
instellingen, gaat u naar "Start"
"Configuratiescherm".

 Als het volgende scherm verschijnt, klikt u links op "Klassieke weergave", ga anders naar het volgende scherm.
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 In het venster dat verschijnt, dubbelklikt u op "Netwerkverbindingen"

 Dubbelklik op de aanwezige netwerkkaart, hier "1394 Connection2".

Het volgende venster verschijnt:

 Klik op "Eigenschappen", het volgende venster verschijnt:
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 Selecteer "Internet-protocol TCP/IP", klik daarna op de knop
"Eigenschappen".

 Selecteer "Het volgende IP-adres gebruiken", en vul het IP-adres
van de computer en het subnetmasker in.
Herhaling van de parameters:
IP-adres: 172.23.19.201
Subnetmasker: 255.255.0.0.
 Sluit de 3 geopende vensters door te klikken op de knoppen "OK".

6.3.1.1.3. Controle of configuratie van de TELYS
De standaard netwerkinstelling van de TELYS is de volgende:
o IP-adres: 172.23.17.201
o Subnetmasker: 255.255.0.0
o Gateway: 172.23.18.201
Voor het controleren of deze instellingen van kracht zijn in de TELYS, gaat u naar het menu 252 (2-INFORMATION
5-COMMUNICATION 2-ETHERNET).
Als eerste moet u controleren of de DHCP de waarde "Nee" heeft.
Als de instellingen in de TELYS niet correct zijn, kunnen deze worden gecorrigeerd met het menu 312 (3-REGLAGES 1COMMUNICATION 2-ETHERNET).
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6.3.1.1.4. Maken van de verbindingen
Voor het verbinden van de computer met de TELYS, moet u een gekruiste Ethernet-kabel met voldoende lengte gebruiken (maximale
lengte 100 m).
De gebruikte computer moet een Ethernet RJ45-aansluiting hebben en de softwareversie van de TELYS moet 1.1.0 of hoger zijn.
Maak de verbinding volgens het onderstaande schema: de Ethernet-kabel moet aan de ene kant zijn aangesloten op de RJ45aansluiting van de TELYS en aan de andere kant op de RJ45-aansluiting van de computer.

Fig. 6.3 – Detail van de RJ45-aansluiting van de TELYS

6.3.2 ETHERNET communicatie - communicatie met het bedrijfsnetwerk
De meeste gebruikte verbinding met een bedrijfsnetwerk is een Ethernet-netwerkverbinding. Hierdoor kan men de TELYS bewaken
met behulp van de hierin ingebouwde website, te weten:
 De status en de metingen van het aangesloten stroomaggregaat bekijken
 De belangrijkste instellingen van het aangesloten stroomaggregaat instellen
 Het aangesloten stroomaggregaat op afstand bedienen
 Een e-mail ontvangen bij een alarm of een storing (als het netwerk een mailserver heeft).
Bij deze manier van communiceren, is het noodzakelijk de IP-adressen van de TELYS te veranderen, want het is meestal de
beheerder van het bestaande Ethernet-netwerk die de adressen beheert van de aangesloten systemen.
Het aantal op een bepaald netwerk aan te sluiten TELYS systemen is afhankelijk van de architectuur en het aantal beschikbare
adressen op het bestaande netwerk.
Er is geen specifieke software nodig, het openen van de webbrowser (Mozilla Firefox 2.0) is voldoende voor de verbinding met de
TELYS.

Fig. 6.4 – Overzicht van de verbinding met het bedrijfsnetwerk
De grenzen en beperkingen zijn de volgende:
 Configuratie van het netwerk voor rekening van de klant
 Gebruik van een rechte Ethernet-kabel tussen de computer en het bedrijfsnetwerk
 Gebruik van een rechte Ethernet-kabel tussen de TELYS en het bedrijfsnetwerk
 De computer moet een Ethernet RJ45-aansluiting hebben
 Softwareversie van de TELYS versie 1.1.0. of hoger.
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6.3.2.1.

Configuratie

De configuratievolgorde is hierna schematisch weergegeven.
Configuratie van de
webbrowser

Mozilla Firefox 2.0

Contact met IT-afdeling van
de gebruiker

IP-adres, subnetmasker, DHCP

Configuratie van de
computer

IP-adres, subnetmasker, DHCP

Configuratie van de TELYS

IP-adres, subnetmasker, DHCP



maken van de verbindingen

Rechte Ethernet-kabel



Configuratie van het
waarschuwingssysteem van
de TELYS

Via het IP-adres van de TELYS / pagina
"instellingen", tabblad IP&Mail"

6.3.2.1.1. Instelling van de webbrowser (Mozilla Firefox 2.0)
Zie paragraaf 6.3.1.1.1.

6.3.2.1.2. Configuratie van de computer
Voor het configureren van de weergavecomputer, moet men bij de beheerder van het computernetwerk waarop de een
stroomaggregaat met een TELYS wordt gebruikt de netwerkinstelling voor de TELYS opvragen.
Uit te voeren verzoek:
In uw installatie is een stroomaggregaat met een controle-/bedieningsautomaat opgenomen. Het stroomaggregaat kan via een in deze
automaat ingebouwde website bewaakt worden. Voor het configureren van de verbinding zijn de volgende instellingen noodzakelijk:
 Activering of niet van de netwerkconfiguratie via DHCP
 IP-adres van de controle-/bedieningsautomaat
 Subnetmasker
 IP-adres van de gateway.
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Wanneer het computernetwerk een mailserver heeft, kan de automaat e-mails met betrekking tot de werking van het aggregaat
verzenden.

JA

Heeft het computernetwerk een
mailserver?

NEE

Wordt een RTC- of GSM-modem
gebruikt voor het
waarschuwingssystem?

JA

NEE
Er moet een vast IP-adres, een
subnetmasker en een gateway worden
aangewezen (IP-adres van de
mailserver of van het modem)

Er kan een dynamisch IP-adres worden
toegewezen (via DHCP)

In te vullen door de beheerder van het computernetwerk
1) Configuratie IP via DHCP server geactiveerd

Ja

2) IP-adres van het stroomaggregaat

……………………

3) Subnetmasker

……………………

4) IP-adres van de gateway

……………………

Nee

Voor het configureren van de controle-/bedieningsautomaat van het stroomaggregaat, moet men naar het menu 312 gaan (3: settings
– 1: communication – 2: Ethernet) en daar elk van de elementen instellen zoals aangegeven door beheerder van het computernetwerk,
te beginnen met het DHCP.

6.3.2.1.3. Configuratie van de TELYS
In dit speciale geval, moet de afdeling of de persoon die verantwoordelijk is voor het beheer van het bedrijfsnetwerk van de gebruiker
op de hoogte worden gesteld van de aansluiting van de TELYS op dit netwerk zodat hij de netwerkconfiguratie aan de TELYS kan
doorgeven.
De afdeling of de persoon die verantwoordelijk is voor het beheer van het bedrijfsnetwerk moet degene die de TELYS configureert de
volgende instellingen geven:
 DHCP: geconfigureerd als "Ja" of "Nee".
 Als er geen DHCP is, moet de afdeling het IP-adres van de TELYS en van het subnetmasker doorgeven.
De standaard netwerkinstelling van de TELYS is de volgende:
 IP-adres: 172.23.17.201
 Subnetmasker: 255.255.0.0
 Gateway: 172.23.18.201
Indien nodig en voor het instellen van de TELYS, moet men het menu 312 gebruiken (3-Instellingen 1-Communicatie 2-Ethernet).

6.3.2.1.4. Maken van de verbindingen
De volgende verbinding moet gemaakt worden:
 een rechte Ethernet-kabel, aan één kant aangesloten op de RJ45-aansluiting van de computer en aan de andere kant op de
RJ45-aansluiting van het bedrijfsnetwerk van de gebruiker
 Een andere rechte Ethernet-kabel, aan één kant aangesloten op de RJ45-aansluiting van de TELYS en aan de andere kant
op de RJ45-aansluiting van het bedrijfsnetwerk van de gebruiker.
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6.3.2.1.5. Configuratie van het waarschuwingssysteem van de TELYS
Voor het activeren van de waarschuwing per e-mail, opent u de webbrowser en vult u het IP-adres van het stroomaggregaat in. In de
pagina die verschijnt, klikt u op "Instellingen" in het menu aan de linkerkant, vul het wachtwoord in. In het tabblad "IP&Mail", selecteert
u "Mailserver" als randorgaan, vul het IP-adres van de mailserver en het e-mailadres van degene die gewaarschuwd moet worden in.
Klik op de knop "Bevestigen", daarna op de knop "Activeren".
Om waarschuwing per e-mail te activeren, moet u Mozilla Firefox 2.0 openen en het IP-adres van het aggregaat invoeren, dat is
bepaald door de afdeling of de persoon die verantwoordelijk is voor het beheer van het bedrijfsnetwerk (of standaard 172.23.17.201).

Keuze van de talen: FR (Frans), EN (Engels), ES (Spaans), PT (Portugees) en DE (Duits).
 In de pagina die verschijnt, klikt u op “Parameters” (Instellingen)
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 In de pagina die verschijnt, vult u het wachtwoord "1966" in en klik daarna op "Confirm” (Bevestigen).
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De volgende pagina verschijnt:
 Klik op het tabblad "IP&Mail".

 Selecteer "per e-mail" op de nieuwe pagina die is verschenen als randorgaan en vul het IP-adres van de mailserver en het emailadres van degene die eventueel gewaarschuwd moet worden.
 Klik op "Activate funcion” (Functie activeren), daarna op "Confirm” (Bevestigen).
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6.3.3 ETHERNET communicatie - communicatie via RTC-modem
Door deze verbinding kan men de TELYS bewaken via de ingebouwde website, te weten:
 De status en de metingen van het aggregaat bekijken,
 De belangrijkste instellingen van het aggregaat instellen,
 Het aggregaat op afstand bedienen.
In deze configuratie is een modem vereist. Via dit modem dat is aangesloten op een Ethernet netwerk is communicatie mogelijk met
een extern RTC-netwerk. Zodra een storing of een alarm verschijnt, verzendt TELYS een bericht met daarin het serienummer van het
aggregaat en de betreffende informatie naar een RTC-modem dat een (of meer) fax(en) verzendt als er een RTC-verbinding is.
Als er reeds een verbinding is tussen een computer op afstand en de op het modem aangesloten TELYS verschijnt de boodschap op
de actieve webpagina.

Fig. 6.5 – Overzicht van de RTC-verbinding

De grenzen en beperkingen zijn de volgende:
 RTC-modem
 Communicatiesnelheid 33,6 kbits/s.
 Naar de computer downloaden van de ingebouwde website van de TELYS tijdens de eerste verbinding.
 Noodzaak van een telefoonaansluiting in de nabijheid (maximale afstand tussen het modem en de telefoonaansluiting: 2 m).
 Gebruik van een gekruiste Ethernet-kabel voor de verbinding tussen het modem en de TELYS (meegeleverd).
 Verbinding via een telefoonlijn tussen het op de TELYS aangesloten modem en de telefoonlijn (meegeleverd).
 Verbinding via een telefoonlijn tussen het modem van de computer en de telefoonlijn (niet meegeleverd).
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6.3.3.1.

Configuratie

In deze paragraaf staan de stappen van de configuratie van de weergavecomputer en van de TELYS. De in dit document beschreven
configuratie geldt alleen als de TELYS rechtstreeks is aangesloten op het RTC-modem . De computer kan dan met de TELYS
communiceren via de verbinding over het telefoonnetwerk.
De configuratievolgorde is de volgende:

Configuratie van de
webbrowser

Mozilla Firefox 2.0

Configuratie van de
computer

IP-adres, Subnetmasker, DHCP, enz.

IP-adres,
wachtwoorden,
waarschuwing

Configuratie van het modem
van de TELYS

subnetmasker,
DHCP,
instellingen
voor
de

IP-adres, subnetmasker, DHCP, enz.

Controle van de TELYS



Maken van de verbindingen



Configuratie van de
verbinding
van de computer



Verbinding maken van het
modem van de computer <>
modem van de TELYS

Nummer kiezen van de modem



Configuratie van het
waarschuwingssysteem van
de TELYS

Via het IP-adres van de TELYS / pagina
"instellingen", tabblad IP&Mail"

Gekruiste Ethernet-kabel, telefoonkabel

Telefoonnummer,
wachtwoord, enz.

6.3.3.1.1. Instelling van de webbrowser (Mozilla Firefox 2.0)
Zie paragraaf 6.3.1.1.1.

6.3.3.1.2. Configuratie van de computer
Zie paragraaf 6.3.1.1.2.
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gebruikersnaam,

6.3.3.1.3. Configuratie van het modem van de TELYS
Het instellen van het modem gebeurt via de Ethernet-poort van het modem. Hiertoe moeten de computer en het modem via hun
Ethernet-poort met elkaar worden verbonden. Gebruik hiervoor een gekruiste Ethernet-kabel.

Om naar de instelpagina van het modem te gaan, start u Mozilla Firefox 2.0. Typ in de adresbalk het IP-adres van het modem
(172.23.18.201).

De volgende pagina moet verschijnen:

De instellingen van het modem om te kunnen communiceren met de TELYS zijn de volgende:
 Modem Ip address (IP-adres van het modem): 172.23.18.201
 Subnet mask (Subnetmasker): 255.255.0.0
 Remote access IP address (IP-adres van de inbeltoegang): 172.23.19.201
De velden die moeten ingevuld worden om naar de TELYS te kunnen gaan zijn de volgende:
 Gebruikersnaam van de inbeltoegang (bewaking): door de gebruiker te definiëren
 Wachtwoord van de inbeltoegang (bewaking): door de gebruiker te definiëren
 Naam van het stroomaggregaat (installatie): door de gebruiker te definiëren
 IP-adres van het aggregaat (installatie): 172.23.17.201
Om de TELYS het wachtpersoneel te kunnen laten waarschuwen, moeten de volgende velden worden ingevuld:
e
 1 faxnummer van de wacht (waarschuwingsnummer): door de gebruiker te definiëren
e
 2 faxnummer van de wacht (waarschuwingsnummer): door de gebruiker te definiëren
 Telefoonnummer van de wacht: door de gebruiker te definiëren
 Reactietijd (1) (waarschuwingsnummer): door de gebruiker te definiëren
 Reactiecode bevestiging waarschuwing (waarschuwingsnummer): door de gebruiker te definiëren.
(1) Reactietijd: de reactietijd is de tijdsduur waarbinnen de wachtpersoon het modem van de TELYS moet bellen om de
waarschuwing op te heffen. Als na de ontvangst van het eerste fax-waarschuwingsbericht, de wachtpersoon de waarschuwing
niet binnen de aangegeven tijd opheft, wordt een tweede fax-bericht verzonden. Als na de ontvangst van het eerste faxwaarschuwingsbericht, de wachtpersoon de waarschuwing niet binnen de aangegeven tijd opheft, wordt het telefoonnummer
van de wacht gebeld.
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 Klik op "MODEM" in de menukolom aan de linkerkant van het scherm en vul de hieronder aangegeven instellingen in:







Modem date (Datum van het modem): door de gebruiker te definiëren
Modem time (Tijd van het modem): door de gebruiker te definiëren
Modem Ip address (IP-adres van het modem): 172.23.18.201
Subnet mask (Subnetmasker): 255.255.0.0
Modem telephone number (Telefoonnummer van het modem): afhankelijk van de telefoonprovider (telefoonnummer
toegewezen door de telefoonprovider)
 Klik op "CONFIRM" (BEVESTIGEN) om de instellingen toe te passen.
 Klik op "SUPERVISION" in de menukolom aan de linkerkant van het scherm en vul de hieronder aangegeven instellingen in:





User name (Gebruikersnaam van de inbeltoegang): door de gebruiker te definiëren
Password (Wachtwoord van de inbeltoegang): door de gebruiker te definiëren
Remote access IP address (IP-adres van de inbeltoegang): 172.23.19.201

De gebruikersnaam en het wachtwoord kunnen cijfers en hoofd- en kleine letters bevatten. Gebruik geen tekens met accenten of
speciale tekens (?/#} enz.).
 Klik op "CONFIRM" (BEVESTIGEN) om de instellingen toe te passen.
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 Klik op "ALERT SEQUENCE" in de menukolom aan de linkerkant van het scherm en vul de hieronder aangegeven instellingen in:

Op deze pagina staan de te bellen nummers als het stroomaggregaat een storing aangeeft.






1st on-call fax number (1e faxnummer van de wacht): door de gebruiker te definiëren
2nd on-call fax number (2e faxnummer van de wacht): door de gebruiker te definiëren
On-call telephone number (Telefoonnummer van de wacht): door de gebruiker te definiëren
Alert acknowledgement time (Reactietijd): door de gebruiker te definiëren
Alert acknowledgement code (Reactiecode voor de waarschuwing): door de gebruiker te definiëren. De reactiecode voor de
waarschuwing is een code die op de telefoon moet worden ingetoetst. Deze moet bestaan uit maximaal 8 cijfers (tussen 0 en
9).

 Klik op "CONFIRM" (BEVESTIGEN) om de instellingen toe te passen.
 Klik op "INSTALLATION" in de menukolom aan de linkerkant van het scherm.

Op deze pagina moet men het IP-adres invullen van de TELYS die verbonden is met het stroomaggregaat. Met de naam kan men
de informatie van de waarschuwingsfax verduidelijken.
De naam van de installatie en de naam van het stroomaggregaat kunnen cijfers en hoofd- en kleine letters bevatten. Gebruik geen
tekens met accenten of speciale tekens (?/#} enz.).

 Klik op "CONFIRM" (BEVESTIGEN) om de instellingen toe te passen. Wacht tot de bladzijde met de talen verschijnt.
 Start het modem opnieuw op door de elektrische voeding te onderbreken om de instellingen goed te verwerken.
63 / 160

6.3.3.1.4. Controle van de TELYS
De standaard netwerkinstelling van de TELYS is de volgende:
 IP-adres: 172.23.17.201
 Subnetmasker: 255.255.0.0
 Gateway: 172.23.18.201
Om te controleren of deze instelling worden toegepast in de TELYS, moet u naar menu 252 gaan (2-Informations 5-Communication 2Ethernet). Controleer of de DHCP-instelling de waarde "NEE" heeft.
Als de instellingen in de TELYS niet correct zijn, kunnen deze worden gecorrigeerd met het menu 312 (3-Réglages 1-Communication
2-Ethernet). In dit geval moet u als eerste de DHCP configureren op de waarde "NEE".

6.3.3.1.5. Maken van de verbindingen

 Schema van de verbindingen

 Noodzakelijke hardware

 een telefoonlijn om verbinding te maken met het modem van de TELYS
 een telefoonlijn om verbinding te maken met het modem van de computer
 een telefoonkabel met aan ieder uiteinde een RJ11 stekker om ieder modem te verbinden met de telefoonaansluiting
(meegeleverd)
 een computer met een V92 modem of een computer en een V92 modem (niet meegeleverd)
 een TELYS besturingseenheid met een softwareversie 1.1.0 of hoger
 een gekruiste Ethernet-kabel die voldoende lang is om het RTC-modem met de TELYS te verbinden (meegeleverd)

 Te maken verbindingen
De verbinding die moer worden gemaakt volgent het bovenstaande schema: de Ethernet-kabel moet aan de ene kant zijn
aangesloten op de RJ45-aansluiting van de TELYS en aan de andere kant op de RJ45-aansluiting van het RTC-modem.
Om ieder modem te verbinden met het telefoonnetwerk, moet men een telefoonkabel gebruiken.
Het maken van de verbinding tussen het modem van de computer en de weergavecomputer wordt overgelaten aan de gebruiker.
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6.3.3.1.6. Configuratie van de computerverbinding
Configuratie van de bewakingscomputer
 Configuratie van de inbelverbinding
Voor de weergavecomputer is geen speciale netwerkconfiguratie vereist. Het is voldoende de verbinding via het telefoonnetwerk en het
modem te definiëren, en daarna deze verbinding tot stand te brengen zodat de weergavecomputer toegang heeft tot de website van de
TELYS.

De volgende procedure geldt alleen als het modem is aangesloten op en herkend door de computer (de
stuurprogramma's zijn correct geïnstalleerd en het modem werkt correct). Voor het uitvoeren van deze configuratie,
adviseren wij de bewakingscomputer opnieuw op te starten.
Let op

 Voor het configureren van de computer met de bovenstaande
instellingen, gaat u naar "Start" à "Configuratiescherm".
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 Als het volgende scherm verschijnt, klikt u links op "Klassieke weergave". Ga anders naar het volgende venster.

 In het venster dat verschijnt, dubbelklikt u op "Netwerkverbindingen".

66 / 160

 In het venster dat verschijnt, selecteert u: Bestand "Nieuwe verbinding".

Het volgende venster verschijnt.
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 Klik op "Volgende", het volgende venster verschijnt.
 Selecteer "Verbinding met het
Internet maken", klik daarna op
de knop "Volgende".

 Selecteer "Ik wil handmatig een
verbinding instellen", klik daarna
op de knop "Volgende".
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 Selecteer "Verbinding maken via
een inbelmodem", klik daarna op
de knop "Volgende".

 Vul bijvoorbeeld "TELYS" in, in
het veld "Naam van de Internetprovider",
klik
daarna
op
"Volgende".
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 Vul het telefoonnummer in van de
lijn waarop het modem is
aangesloten, klik daarna op
"Volgende". Als de lijn waarop
het modem van de PC is
aangesloten
via
een
bedrijfscentrale loopt, vergeet
dan niet de code op te geven om
een
buitenlijn
te
krijgen,
bijvoorbeeld 0.

 In het volgende venster, kunt u
kiezen
of
de
verbinding
beschikbaar
is
voor
alle
gebruikers die toegang hebben
tot de computer (selecteer in dit
geval "Alle gebruikers") of dat de
verbinding alleen beschikbaar is
voor degene die de verbinding
met het modem heeft ingesteld
(selecteer in dit geval "Alleen
mijzelf").
 Na gekozen te hebben, klikt u op
de knop "Volgende".
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 In het venster dat verschijnt, typt
u de gebruikersnaam en het
wachtwoord die in het zijn
geconfigureerd. Als u niet bij
iedere verbinding het wachtwoord
opnieuw wilt invullen, laat u
"Deze
account
met
dit
wachtwoord
gebruiken
voor
iedereen
die
vanaf
deze
computer verbinding met het
Internet
maakt"
aangevinkt.
Verwijder het vinkje "Deze
Internet-verbinding
als
standaardverbinding instellen".

 Om deze inbelverbinding te
bevestigen, klikt u op "Voltooien".
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 Controle van de instellingen van de inbelverbinding
Indien meerdere modems zijn verbonden met de computer (bijvoorbeeld een intern en een extern modem), moet u het modem
selecteren dat verbonden is met de telefoonlijn. Voor de weergavecomputer is geen speciale netwerkconfiguratie vereist. Het is
voldoende de verbinding via het telefoonnetwerk en het modem te definiëren, en daarna deze verbinding tot stand te brengen zodat de
weergavecomputer toegang heeft tot de website van de TELYS.
 Om een verbinding via het telefoonnetwerk te creëren, gaat u naar
"Start" à "Configuratiescherm".

 In het venster dat verschijnt, dubbelklikt u op "Netwerkverbindingen".
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De eerder gecreëerde verbinding moet in dit venster zichtbaar zijn. Als dit niet zo is, herhaal dan het creëren van de inbelverbinding
vanaf het begin. (Raadpleeg de paragraaf 6.3.3.1.6).

 Dubbelklik op de gecreëerde verbinding om deze in te stellen. Het volgende venster verschijnt:
De instellingen van de verschillende
velden zijn de instellingen die u hebt
aangegeven tijdens het instellen van
de verbinding. U kunt deze altijd
wijzigen, rechtstreeks vanuit dit
venster.
 Voor het controleren van de
instellingen,
klikt
u
op
"Eigenschappen".

73 / 160

In dit venster moet u controleren of
het geselecteerde modem het
modem is dat verbinding moet
maken met het modem van de
TELYS (zie het voorbeeld).
Voorbeeld van een

In
dit
venster
moet
telefoonnummer staan.

het

Controleer
of
"Pictogram
in
systeemvak weergeven gedurende
de verbinding" is aangevinkt.
 Klik op de knop "Configureren"
van het modem, het volgende
venster verschijnt.

 Controleer of de geselecteerde
maximale snelheid 115200 bit/s
is.
 Controleer
ook
of
de
3
instellingen van de hardware zijn
aangevinkt:
"Hardwarematige
datatransportbesturing
inschakelen", "Foutenbeheersing
van modem inschakelen" en
"Modemcompressie inschakelen.
 Bevestig deze instellingen door te
klikken op de knop "OK".
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 Klik op het tabblad "Opties".
 Controleer of de volgende vakjes
zijn aangevinkt: "Vragen om
naam, wachtwoord, certificaat,
enz.",
"Vragen
om
telefoonnummer",
"Opnieuw
kiezen als de verbinding wordt
verbroken.

 Klik op het tabblad "Netwerk".
 Controleer of het type inbelserver
is:
"PPP:
Windows
95/98/NT4/2000, Internet".
 Selecteer
"Internet-protocol
(TCP/IP)",
klik
daarna
op
"Eigenschappen".
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In het venster dat verschijnt,
controleert u of "Automatisch een IPadres
laten
toewijzen"
en
"Automatisch een DNS-serveradres
laten toewijzen" zijn geselecteerd.
 Klik op de knop "OK" om door te
gaan.

Het venster hiernaast verschijnt.
 Klik op "OK" om de controle van
instellingen
van
de
inbelverbindingen te bevestigen.
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6.3.3.1.7. Maken van de verbinding tussen de computer en de TELYS

 Inbellen naar het modem
Eerst moet men de verbinding tussen het modem van de weergavecomputer en het modem van de TELYS creëren.
 Voor het configureren van de computer met de bovenstaande
instellingen, gaat u naar "Start" "Configuratiescherm".

 Als het volgende scherm verschijnt, klikt u links op "Klassieke weergave", ga anders naar het volgende scherm.
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 In het venster dat verschijnt,
dubbelklikt u op
"Netwerkverbindingen"

 In het venster dat verschijnt, dubbelklikt u op de gecreëerde verbinding, hier "TELYS", bijvoorbeeld.
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Het volgende venster verschijnt
 Als de gebruikersnaam, het wachtwoord en telefoonnummer
correct zijn, klikt u op "Kiezen", als dit niet zo is wijzig dan de
nodige instellingen.

Het volgende venster verschijnt:

Als het nummer niet correct is, verschijnt een foutmelding, anders
verschijnt het volgende scherm:

Als de gebruikersnaam en het wachtwoord incorrect zijn,
verschijnt een foutmelding, anders verschijnt het volgende
scherm:

Als de configuratie van het Internetprotocol (TCP/IP) niet is zoals
hierboven is aangegeven, verschijnt een foutmelding, anders is de
verbinding effectief.
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Als de verbinding correct tot stand is gekomen, verschijnt onderstaand bericht rechtsonder op het scherm. Het is belangrijk dat de
aangegeven snelheid 33,6 kbit/s of hoger is. Als dit niet zo is, adviseren wij dat u opnieuw verbinding maakt.

 Opnieuw inbellen naar het modem
Als de communicatiesnelheid lager is dan 33,6 kbit/s, adviseren wij dat u opnieuw inbelt naar het modem van de TELYS. Om dit te
doen klikt u rechts op het pictogram van de modemverbinding, en selecteert u daarna "Verbinding verbreken".

Daarna maakt u opnieuw verbinding zoals hierboven is uitgelegd.

6.3.3.1.8. Configuratie van het waarschuwingssysteem van de TELYS
Als u de voorafgaande handelingen hebt gedaan, kunnen het modem van de TELYS en de TELYS communiceren, maar de TELYS
kan geen fax-waarschuwingen verzenden omdat de waarschuwingsfunctie niet ie geactiveerd.
Hiervoor moet u Mozilla Firefox 2.0 openen en het IP-adres van het modem van de TELYS invullen.

Na het bevestigen van dit adres, verschijnt de volgende pagina:

Naam van de installatie
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 Klik op "Installatie" in het menu aan de linkerkant. Het volgende venster verschijnt:

Naam van het aggregaat

HIER NAAR T100
Naam van de installatie

Tijdens de configuratie, is "T100" vervangen door de naam die is toegewezen aan het stroomaggregaat en "SDMO Brest" door de
naam van de locatie van de installatie van het stroomaggregaat (namen zijn toegewezen tijdens de configuratie van het modem van de
TELYS).
 Klik op "HIER NAAR Naam van het aggregaat".
Keuze van de talen: FR (Frans), EN (Engels), ES (Spaans), PT (Portugees) en DE (Duits).
 In de pagina die verschijnt, klikt u op "Parameters” (Instellingen)
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 In de pagina die verschijnt, vult u het wachtwoord "1966" in en klik daarna op "Confirm” (Bevestigen).
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De volgende pagina verschijnt:
 Klik op het tabblad "IP&Mail".

 Selecteer "Modem" op de nieuwe pagina die is verschenen als randorgaan en vul het IP-adres van het modem in. Deze is
standaard geconfigureerd op 172.23.18.201.
 Klik op "Activate funcion” (Functie activeren), daarna op "Confirm” (Bevestigen).
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6.3.3.1.9. Schema van het waarschuwingsprogramma
Storing
gesignaleerd
door Telys

Verzending van een fax
naar de eerste
wachtpersoon

Ja

Het alarm is
vrijgegeven

Nee en de reactietijd is
verstreken
Verzending van een fax
naar de tweede
wachtpersoon

Het alarm is
vrijgegeven

Ja

Nee en de reactietijd is
verstreken

Bellen van het nummer van
de wachtpersoon

De
gebruiker beantwoordt
de telefoon

Een piep laten horen

De
gebruiker hangt de
telefoon op

Schrijven in het logbestand

Einde van de
indicatie van
het alarm
door het
modem
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6.3.4 ETHERNET communicatie - communicatie via GSM-modem
Door deze verbinding kan men de TELYS bewaken via de ingebouwde website, te weten:
 De status en de metingen van het aggregaat bekijken,
 De belangrijkste instellingen van het aggregaat instellen,
 Het aggregaat op afstand bedienen.
In deze configuratie is een modem vereist. Via dit modem dat is aangesloten op een Ethernet-netwerk is communicatie mogelijk met
een extern GSM-netwerk. Zodra een storing of een alarm verschijnt, verzendt TELYS een bericht met daarin het serienummer van het
aggregaat en de betreffende informatie naar een GSM-modem dat een (of meer) SMS-bericht(en) verzendt als er een GSM-verbinding
is.
Als er reeds een verbinding is tussen een computer op afstand en de op het modem aangesloten TELYS verschijnt de boodschap op
de actieve webpagina. De waarschuwing wordt verzonden aan het einde van de verbinding met de website.

Fig. 6.6 – Overzicht van de GSM-verbinding
De grenzen en beperkingen zijn de volgende:
 GSM-modem
 Communicatiesnelheid 9,6 kbits/s.
 Naar de computer downloaden van de ingebouwde website van de TELYS tijdens de eerste verbinding.
 Noodzaak van een GSM-abonnement voor spraak en data (niet meegeleverd).
 Gebruik van een gekruiste Ethernet-kabel voor de verbinding tussen het modem en de TELYS (meegeleverd).
 Verbinding via een GSM-antenne tussen het op de TELYS aangesloten modem en het telefoonnetwerk (meegeleverd).
 Verbinding via een telefoonlijn tussen het modem van de computer en de telefoonlijn (niet meegeleverd).
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6.3.4.1.

Configuratie

In deze paragraaf staan de stappen van de configuratie van de weergavecomputer en van de TELYS. De in dit document beschreven
configuratie geldt alleen als de TELYS rechtstreeks is aangesloten op het GSM-modem . De computer kan dan met de TELYS
communiceren via de verbinding over het telefoonnetwerk.
De configuratievolgorde is de volgende:

Configuratie van de
webbrowser

Mozilla Firefox 2.0

Configuratie van de
computer

IP-adres, Subnetmasker, DHCP, enz.

IP-adres,
wachtwoorden,
waarschuwing

Configuratie van het modem
van de TELYS

subnetmasker,
DHCP,
instellingen
voor
de

IP-adres, subnetmasker, DHCP, enz.

Controle van de TELYS



Maken van de verbindingen



Configuratie van de
verbinding
van de computer



Verbinding maken van het
modem van de computer <>
modem van de TELYS

Nummer kiezen van de modem



Configuratie van het
waarschuwingssysteem van
de TELYS

Via het IP-adres van de TELYS / pagina
"instellingen", tabblad IP&Mail"

Gekruiste Ethernet-kabel, telefoonkabel

Telefoonnummer, gebruikersnaam,
wachtwoord, enz.

6.3.4.1.1. Instelling van de webbrowser (Mozilla Firefox 2.0)
Zie paragraaf 6.3.1.1.1.

6.3.4.1.2. Configuratie van de computer
Zie paragraaf 6.3.1.1.2.
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6.3.4.1.3. Configuratie van het modem van de TELYS
Het instellen van het modem van de TELYS gebeurt via de Ethernet-poort van het modem. Hiertoe moeten de computer en het modem
via hun Ethernet-poort met elkaar worden verbonden. Gebruik hiervoor een gekruiste Ethernet-kabel.

Om naar de instelpagina van het modem te gaan, start u Mozilla Firefox 2.0. Typ in de adresbalk het IP-adres van het modem
(172.23.18.201).

De volgende pagina moet verschijnen:

De instellingen van het modem om te kunnen communiceren met de TELYS zijn de volgende:
 Modem Ip address (IP-adres van het modem): 172.23.18.201
 Subnet mask (Subnetmasker): 255.255.0.0
 Remote access IP address (IP-adres van de inbeltoegang): 172.23.19.201
De velden die moeten ingevuld worden om naar de TELYS te kunnen gaan zijn de volgende:
 Gebruikersnaam van de inbeltoegang (bewaking): door de gebruiker te definiëren
 Wachtwoord van de inbeltoegang (bewaking): door de gebruiker te definiëren
 Naam van het stroomaggregaat (installatie): door de gebruiker te definiëren
 IP-adres van het aggregaat (installatie): 172.23.17.201
Om de TELYS het wachtpersoneel te kunnen laten waarschuwen, moeten de volgende velden worden ingevuld:
e
 1 mobiele telefoonnummer van de wacht (waarschuwingsnummer): door de gebruiker te definiëren
e
 2 mobiele telefoonnummer van de wacht (waarschuwingsnummer): door de gebruiker te definiëren
 Telefoonnummer van de wacht: door de gebruiker te definiëren
 Reactietijd (1) (waarschuwingsnummer): door de gebruiker te definiëren
 Reactiecode bevestiging waarschuwing (waarschuwingsnummer): door de gebruiker te definiëren.
(1) Reactietijd: de reactietijd is de tijdsduur waarbinnen de wachtpersoon het modem van de TELYS moet bellen om de
waarschuwing op te heffen. Als na de ontvangst van het eerste SMS-waarschuwingsbericht, de wachtpersoon de
waarschuwing niet binnen de aangegeven tijd opheft, wordt een tweede SMS-bericht verzonden. Als na de ontvangst van het
eerste SMS-waarschuwingsbericht, de wachtpersoon de waarschuwing niet binnen de aangegeven tijd opheft, wordt het
telefoonnummer van de wacht gebeld.
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 Klik op "MODEM" in de menukolom aan de linkerkant van het scherm en vul de hieronder aangegeven instellingen in:







Modem date (Datum van het modem): door de gebruiker te definiëren
Modem time (Tijd van het modem): door de gebruiker te definiëren
Modem Ip address (IP-adres van het modem): 172.23.18.201
Subnet mask (Subnetmasker):255.255.0.0
Modem telephone number (Telefoonnummer van het modem): afhankelijk van de telefoonprovider (telefoonnummer
toegewezen door de telefoonprovider)
 PIN Code: afhankelijk van de SIM-kaart
 SMS number center (Nummer van de SMS-centrale): afhankelijk van de telefoonprovider.
 Klik op "CONFIRM" (BEVESTIGEN) om de instellingen toe te passen.
 Klik op "SUPERVISION" in de menukolom aan de linkerkant van het scherm en vul de hieronder aangegeven instellingen in:





User name (Gebruikersnaam van de inbeltoegang): door de gebruiker te definiëren
Password (Wachtwoord van de inbeltoegang): door de gebruiker te definiëren
Remote access IP address (IP-adres van de inbeltoegang): 172.23.19.201

De gebruikersnaam en het wachtwoord kunnen cijfers en hoofd- en kleine letters bevatten. Gebruik geen tekens met accenten of
speciale tekens (?/#} enz.).
 Klik op "CONFIRM" (BEVESTIGEN) om de instellingen toe te passen.
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 Klik op "ALERT SEQUENCE" in de menukolom aan de linkerkant van het scherm en vul de hieronder aangegeven instellingen in:

Op deze pagina staan de te bellen nummers als het stroomaggregaat een storing aangeeft.






1st on-call fax number (1e faxnummer van de wacht): door de gebruiker te definiëren
2nd on-call fax number (2e faxnummer van de wacht): door de gebruiker te definiëren
On-call telephone number (Telefoonnummer van de wacht): door de gebruiker te definiëren
Alert acknowledgement time (Reactietijd voor de waarschuwing): door de gebruiker te definiëren.
Alert acknowledgement code (Reactiecode voor de waarschuwing): door de gebruiker te definiëren. De reactiecode voor de
waarschuwing is een code die op de telefoon moet worden ingetoetst. Deze moet bestaan uit maximaal 8 cijfers (tussen 0 en
9).

 Klik op "CONFIRM" (BEVESTIGEN) om de instellingen toe te passen.
 Klik op "INSTALLATION" in de menukolom aan de linkerkant van het scherm.

Op deze pagina moet men het IP-adres invullen van de TELYS die verbonden is met het stroomaggregaat. Met de naam kan men
de informatie van de waarschuwingsfax verduidelijken.
De naam van de installatie en de naam van het stroomaggregaat kunnen cijfers en hoofd- en kleine letters bevatten. Gebruik geen
tekens met accenten of speciale tekens (?/#} enz.).

 Klik op "CONFIRM" (BEVESTIGEN) om de instellingen toe te passen. Wacht tot de bladzijde met de talen verschijnt.
 Start het modem opnieuw op door de elektrische voeding te onderbreken om de instellingen goed te verwerken.
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6.3.4.1.4. Controle van de TELYS
De standaard netwerkinstelling van de TELYS is de volgende:
 IP-adres: 172.23.17.201
 Subnetmasker: 255.255.0.0
 Gateway: 172.23.18.201
Om te controleren of deze instelling worden toegepast in de TELYS, moet u naar menu 252 gaan (2-Informations 5-Communication 2Ethernet). Controleer of de DHCP-instelling de waarde "NEE" heeft.
Als de instellingen in de TELYS niet correct zijn, kunnen deze worden gecorrigeerd met het menu 312 (3-Réglages 1-Communication
2-Ethernet). In dit geval moet u als eerste de DHCP configureren op de waarde "NEE".

6.3.4.1.5. Maken van de verbindingen

 Schema van de verbindingen

 Noodzakelijke hardware






een TELYS besturingseenheid met een softwareversie 1.1.0 of hoger
een gekruiste Ethernet-kabel die voldoende lang is om het GSM-modem met de TELYS te verbinden (meegeleverd)
een bij de optie geleverde antenne om ieder modem te verbinden met het telefoonnetwerk
een SIM-kaart met een abonnement voor spraak en data om het modem van de TELYS te verbinden (niet meegeleverd)
een computer met een V92 modem of een computer en een V92 modem (niet meegeleverd)

 Te maken verbindingen
De verbinding die moer worden gemaakt volgent het bovenstaande schema: de Ethernet-kabel moet aan de ene kant zijn
aangesloten op de RJ45-aansluiting van de TELYS en aan de andere kant op de RJ45-aansluiting van het GSM-modem.
Om ieder modem te verbinden met het telefoonnetwerk, moet men een antenne gebruiken. Voor dit type communicatie maakt het
niet uit of een RTC-modem of een GSM-modem wordt gebruikt met de weergavecomputer.
Het maken van de verbinding tussen het modem van de computer en de weergavecomputer wordt overgelaten aan de gebruiker.

6.3.4.1.6. Configuratie van de computerverbinding
Configuratie van de bewakingscomputer
 Configuratie van de inbelverbinding
Voor de weergavecomputer is geen speciale netwerkconfiguratie vereist. Het is voldoende de verbinding via het telefoonnetwerk en het
modem te definiëren, en daarna deze verbinding tot stand te brengen zodat de weergavecomputer toegang heeft tot de website van de
TELYS.

De volgende procedure geldt alleen als het modem is aangesloten op en herkend door de computer (de
stuurprogramma's zijn correct geïnstalleerd en het modem werkt correct). Voor het uitvoeren van deze configuratie,
adviseren wij de bewakingscomputer opnieuw op te starten.
Opgelet
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 Voor het configureren van de computer met de bovenstaande
instellingen, gaat u naar "Start"
"Configuratiescherm".

 Als het volgende scherm verschijnt, klikt u links op "Klassieke weergave", ga anders naar het volgende scherm.
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 In het venster dat verschijnt, dubbelklikt u op "Netwerkverbindingen"

 In het venster dat verschijnt, selecteert u: Bestand "Nieuwe verbinding"
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Het volgende venster verschijnt

 Klik op "Volgende", het volgende venster verschijnt
 Selecteer "Verbinding met het
Internet maken", klik daarna op de
knop "Volgende"
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 Selecteer "Ik wil handmatig een
verbinding instellen", klik daarna op
de knop "Volgende"

 Selecteer "Verbinding maken via
een inbelmodem", klik daarna op
de knop "Volgende"
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 Vul bijvoorbeeld "TELYS" in, in
het veld "Naam van de Internetprovider",
klik
daarna
op
"Volgende"

 Vul het telefoonnummer in van de
datalijn
van
het
telefoonabonnement voor de
SIM-kaart in het modem,
klik daarna op "Volgende". Als de
lijn waarop het modem van de PC
is
aangesloten
via
een
bedrijfscentrale loopt, vergeet
dan niet de code op te geven om
een
buitenlijn
te
krijgen,
bijvoorbeeld 0.
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 In het volgende venster, kunt u
kiezen
of
de
verbinding
beschikbaar
is
voor
alle
gebruikers die toegang hebben
tot de computer (selecteer in dit
geval "Alle gebruikers") of dat de
verbinding alleen beschikbaar is
voor degene die de verbinding
met het modem heeft ingesteld
(selecteer in dit geval "Alleen
mijzelf")
 Na gekozen te hebben, klikt u op
de knop "Volgende"

 In het venster dat verschijnt, typt
u de gebruikersnaam en het
wachtwoord die in het zijn
geconfigureerd. Als u niet bij
iedere verbinding het wachtwoord
opnieuw wilt invullen, laat u
"Deze
account
met
dit
wachtwoord
gebruiken
voor
iedereen
die
vanaf
deze
computer verbinding me het
Internet
maakt"
aangevinkt.
Verwijder het vinkje "Deze
Internet-verbinding
als
standaardverbinding instellen"
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 Om deze inbelverbinding te
bevestigen, klikt u op "Voltooien"

 Controle van de instellingen van de inbelverbinding
Indien meerdere modems zijn verbonden met de computer (bijvoorbeeld een intern en een extern modem), moet u het modem
selecteren dat verbonden is met de telefoonlijn. Voor de weergavecomputer is geen speciale netwerkconfiguratie vereist. Het is
voldoende de verbinding via het telefoonnetwerk en het modem te definiëren, en daarna deze verbinding tot stand te brengen zodat de
weergavecomputer toegang heeft tot de website van de TELYS.
 Om een verbinding via het telefoonnetwerk te creëren, gaat u naar
"Start"
"Configuratiescherm".
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 In het venster dat verschijnt, dubbelklikt u op "Netwerkverbindingen"

De eerder gecreëerde verbinding moet in dit venster zichtbaar zijn. Als dit niet zo is, herhaal dan het creëren van de inbelverbinding
vanaf het begin.
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 Dubbelklik op de gecreëerde verbinding om deze in te stellen. Het volgende venster verschijnt:
De instellingen van de verschillende
velden zijn de instellingen die u hebt
aangegeven tijdens het instellen van
de verbinding. U kunt deze altijd
wijzigen vanuit dit venster.
 Voor het controleren van de
instellingen,
klikt
u
op
"Eigenschappen"

In dit venster moet u controleren of
het geselecteerde modem het
modem is dat verbinding moet
maken met het modem van de
TELYS (zie het voorbeeld).
Voorbeeld van een modem
In
dit
venster
moet
telefoonnummer staan

het

Controleer
of
"Pictogram
in
systeemvak weergeven gedurende
de verbinding" is aangevinkt.
 Klik op de knop "Configureren"
van het modem, het volgende
venster verschijnt.
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 Controleer of de geselecteerde
maximale snelheid 9600 bit/s is.
 Controleer
ook
of
de
3
instellingen van de hardware zijn
aangevinkt:
"Hardwarematige
datatransportbesturing
inschakelen", "Foutenbeheersing
van modem inschakelen" en
"Modemcompressie inschakelen.
 Bevestig deze instellingen door te
klikken op de knop "OK"

 Klik op het tabblad "Opties"
 Controleer of de volgende vakjes
zijn aangevinkt: "Vragen om
naam, wachtwoord, certificaat,
enz.",
"Vragen
om
telefoonnummer",
"Opnieuw
kiezen als de verbinding wordt
verbroken.
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 Klik op het tabblad "Netwerk"
 Controleer of het type inbelserver
is:
"PPP:
Windows
95/98/NT4/2000, Internet
 Selecteer
"Internet-protocol
(TCP/IP)",
klik
daarna
op
"Eigenschappen".

In het venster dat verschijnt,
controleert u of "Automatisch een IPadres
laten
toewijzen"
en
"Automatisch een DNS-serveradres
laten toewijzen" zijn geselecteerd.
 Klik op de knop "OK" om door te
gaan.
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Het venster hiernaast verschijnt.
 Klik op "OK" om de controle van
instellingen
van
de
inbelverbindingen te bevestigen.
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6.3.4.1.7. Maken van de verbinding tussen de computer en de TELYS

 Inbellen naar het modem
Eerst moet men de verbinding tussen het modem van de weergavecomputer en het modem van de TELYS creëren.
 Voor het configureren van de computer met de bovenstaande
instellingen, gaat u naar "Start"
"Configuratiescherm".

 Als het volgende scherm verschijnt, klikt u links op "Klassieke weergave", ga anders naar het volgende scherm.
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 In het venster dat verschijnt,
dubbelklikt u op
"Netwerkverbindingen"

 In het venster dat verschijnt, dubbelklikt u op de gecreëerde verbinding, hier "TELYS", bijvoorbeeld.
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Het volgende venster verschijnt:
 Als de gebruikersnaam, het wachtwoord en telefoonnummer
correct zijn, klikt u op "Kiezen", als dit niet zo is wijzig dan de
nodige instellingen.

Het volgende venster verschijnt:
Als het nummer niet correct is, verschijnt een foutmelding, anders
verschijnt het volgende scherm:

Als de gebruikersnaam en het wachtwoord incorrect zijn,
verschijnt een foutmelding, anders verschijnt het volgende
scherm:

Als de configuratie van het Internetprotocol (TCP/IP) niet is zoals
hierboven is aangegeven, verschijnt een foutmelding, anders is de
verbinding effectief.
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Als de verbinding correct tot stand is gekomen, verschijnt onderstaand bericht rechtsonder op het scherm. Het is belangrijk dat de
aangegeven snelheid 9,6 kbit/s of hoger is. Als dit niet zo is, adviseren wij dat u opnieuw verbinding maakt.

 Opnieuw inbellen naar het modem
Als de communicatiesnelheid lager is dan 9,6 kbit/s, adviseren wij dat u opnieuw inbelt naar het modem van de TELYS. Om dit te doen
klikt u rechts op het pictogram van de modemverbinding, en selecteert u daarna "Verbinding verbreken".

Daarna maakt u opnieuw verbinding zoals hierboven is uitgelegd.

6.3.4.1.8. Configuratie van het waarschuwingssysteem van de TELYS
Als u de voorafgaande handelingen hebt gedaan, kunnen het modem van de TELYS en de TELYS communiceren, maar de TELYS
kan geen SMS-waarschuwingen verzenden omdat de waarschuwingsfunctie niet ie geactiveerd.
Hiervoor moet u Mozilla Firefox 2.0 openen en het IP-adres van het modem van de TELYS invullen.

Na het bevestigen van dit adres, verschijnt de volgende pagina:

Naam van de installatie
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 Klik op "Installatie" in het menu aan de linkerkant. Het volgende venster verschijnt:

Naam van het aggregaat

HIER NAAR T100
Naam van de installatie

Tijdens de configuratie, is "T100" vervangen door de naam die is toegewezen aan het stroomaggregaat en "SDMO Brest" door de
naam van de locatie van de installatie van het stroomaggregaat (namen zijn toegewezen tijdens de configuratie van het modem van de
TELYS).
 Klik op "HIER NAAR Naam van het aggregaat".
Keuze van de talen: FR (Frans), EN (Engels), ES (Spaans), PT (Portugees) en DE (Duits).
 In de pagina die verschijnt, klikt u op “Parameters” (Instellingen)"
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 In de pagina die verschijnt, vult u het wachtwoord "1966" in en klik daarna op "Confirm” (Bevestigen)

De volgende pagina verschijnt:
 Klik op het tabblad "IP&Mail".
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 Selecteer "Modem" op de nieuwe pagina die is verschenen als randorgaan en vul het IP-adres van het modem in. Deze is
standaard geconfigureerd op 172.23.18.201.
 Klik op "Activate funcion” (Functie activeren), daarna op "Confirm” (Bevestigen).
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6.3.4.1.9. Schema van het waarschuwingsprogramma
Storing
gesignaleerd
door Telys

Verzending van een SMS
naar de eerste
wachtpersoon

Ja

Het alarm is
vrijgegeven

Nee en de reactietijd is
verstreken
Verzending van een SMS
naar de tweede
wachtpersoon

Het alarm is
vrijgegeven

Ja

Nee en de reactietijd is
verstreken

Bellen van het nummer van
de wachtpersoon

De
gebruiker beantwoordt
de telefoon

Een piep laten horen

De
gebruiker hangt de
telefoon op

Schrijven in het logbestand

Einde van de
indicatie van
het alarm
door het
modem
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6.4.

Supervisie

Door de bewaking van en stroomaggregaat met een TELYS kunt u via de ingebouwde website van TELYS:
 De status en de metingen van het aggregaat (mechanisch en elektrisch) zien.
 De belangrijkste instellingen van het aggregaat instellen.
 Het aggregaat op afstand bedienen.
De snelheden en tijden voor de weergave van de eerste pagina die te raadplegen is op de weergavecomputer zijn de volgende:

Naam van de pagina

Maximumsnelheid
Tijd nodig voor het
weergeven van de pagina's

Rechtstreekse
communicatie

Communicatie via
bedrijfsnetwerk

Communicatie via
RTC-modem

Communicatie via
GSM-modem

Eerste toegang

Eerste toegang

Eerste toegang

Eerste toegang

100 Mbits/s

100 Mbits/s

33,6 kbits/s

9,6 kbits/s

5s

5s

3 min

5 min

De werkelijke tijden voor het weergeven zijn afhankelijk van de communicatiesnelheid. Deze communicatiesnelheid kan variëren
naargelang de belasting van het communicatienetwerk. De tijden die in deze tabel staan zijn gemeten met een onbelast netwerk en zijn
de minimumtijden voor het weergeven van de pagina's.
Om de website van de TELYS te zien, gebruikt u Mozilla Firefox 2.0:
 Bij rechtstreekse communicatie, voert u het IP-adres van het aggregaat in (standaard 172.23.17.201).
 Bij communicatie via een modem, voert u het IP-adres van het aggregaat in (standaard 172.23.18.201).
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6.4.1 Pagina "Besturing"
Deze pagina is de eerste die verschijnt. Deze toont alle belangrijke informatie over de status en de werking van het aangesloten
aggregaat:
 Status van de werking van het aggregaat (uit of aan)
 Actieve storing en alarm ( alleen de laatste van elk)
 Urentellers
 Belangrijke elektrische metingen: referentiespanning V1 of U12, vermogen, beschikbaar vermogen, vermogensfactor, frequentie en
spanning van de accu's
 mechanische metingen: Oliedruk, olietemperatuur, watertemperatuur, brandstofpeil en toerental van het aggregaat
Met deze pagina kan men het aggregaat op afstand besturen via de sectie "Controls” (Commando's).
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6.4.1.1.

Menu "Commando's"

Met deze pagina kan het aggregaat op afstand worden bestuurd door het invoeren van het wachtwoord 1966. Men kan de
werkingsmodus van het aggregaat (Auto / Hand) veranderen, evenals de status van de werking (aan, uit, tests in werking). Het is ook
mogelijk op afstand storingen op te heffen.
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6.4.2 Pagina "Elektrische metingen"
Deze pagina toont alle elektrische metingen van het aggregaat (actuele waarden op het moment van de verversing): enkele en
samengestelde spanningen, accuspanning, tijden van de werking, geleverde energie, enz.
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6.4.3 Pagina "Gebeurtenissen"
Deze pagina toont in een tabel de 100 laatste gebeurtenissen die opgeslagen zijn in het geheugen van de TELYS. De informatie in
deze gebeurtenissen zijn dezelfde als die welke in de TELYS aanwezig zijn (menu 23). De gebeurtenissen zijn gerangschikt in
chronologische volgorde: gebeurtenis 1 is de meest recente en gebeurtenis 100 is de oudste (van de 100 die zichtbaar zijn).
Voorbeeld: van 1 tot 10: weergave van de 10 meest recente gebeurtenissen.
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6.4.4 Pagina "Ingangen/Uitgangen"
Deze pagina toont de in de TELYS bekende ingangen en uitgangen, hun type (NO/NF), hun aansluiting en hun status.
De status van de ingangen/uitgangen wordt niet automatisch ververst: u moet klikken op de naam van het actuele tabblad om de status
van de ingangen/uitgangen te verversen. De gebruiker ziet dit verversen door het opnieuw opbouwen van de tabel (deze wordt leeg
gemaakt en daarna opnieuw met waarden gevuld).
 Basis: weergave van de ingangen en uitgangen die zijn geconfigureerd op de kaart van de TELYS
 Module nr. X: weergave van de ingangen en uitgangen die zijn geconfigureerd op de ingangs-/uitgangsmodules van de TELYS
Tabbladen
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6.4.5 Pagina "Instellingen"
Met deze pagina kan men de instellingen van het aggregaat wijzigen met behulp van de tabbladen "Timers, Thresholds, Programs,
IP&Mail".
De verschillende tabbladen kunnen geopend worden na het invoeren en bevestigen van het wachtwoord.
De methode voor het wijzigen is de volgende: selectie van de te wijzigen waarde, wijziging van de waarde, druk op de toets "Enter" van
het toetsenbord, daarna op de knop "Confirm” (Bevestigen) rechtsonder op de webpagina.
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6.4.5.1.

Tabblad "Vertragingen"

Alle vertragingen die zijn ingeschakeld in de configuratie via de software van de GCU zijn aanwezig en kunnen gewijzigd worden.
N.B.: De software van de GCU (Genset Control Unit) wordt gebruikt voor het opstellen van de configuratie voor een TELYS
besturingseenheid. Hiermee kan men alle instellingen van de TELYS openen en wijzigen.

De methode voor het wijzigen is de volgende:
•
selecteert u de te wijzigen waarde,
•
wijziging van de waarde,
•
druk op de toets "Enter" van het toetsenbord,
•
druk op de knop "Bevestigen" rechtsonder op de webpagina.
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6.4.5.2.

Tabblad "Drempels"

Alle drempels die zijn ingeschakeld in de configuratie via de software van de GCU zijn aanwezig en kunnen gewijzigd worden.

De methode voor het wijzigen is de volgende:
•
selecteert u de te wijzigen waarde,
•
wijziging van de waarde,
•
druk op de toets "Enter" van het toetsenbord,
•
druk op de knop "Bevestigen" rechtsonder op de webpagina.
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6.4.5.3.

Tabblad "Programma's"

Alle instelbare programma's worden weergegeven (starten via timer).
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6.4.5.4.

Tabblad "IP & Mail"

Met dit tabblad kan men de waarschuwingen van de TELYS instellen: keuze van het randorgaan, IP-adres van het randorgaan (dat
overeenkomt met het IP-adres van de gateway van de TELYS) en het inschakelen van de waarschuwingsfunctie.
N.B.: als het IP-adres van de TELYS wordt toegewezen door de DHCP (DHCP = JA), kan men het IP-adres van het randorgaan niet
wijzigen in dit tabblad, want dit adres wordt automatisch toegewezen. Als het IP-adres van het randorgaan niet geschikt is, moet u de
volgende instelling uitvoeren (menu 312 van de TELYS): DHCP = NEE, Volgende IP-adres en subnetmasker gebruiken (het adres van
de gateway correspondeert met het IP-adres van het in dit tabblad gedefinieerde randorgaan).
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6.4.6 Pagina "Gegevens van het aggregaat"
De informatie in dit tabblad is dezelfde als die in menu 21 van de TELYS.

7. Toepassing
de regel-/bedieningsmodule van de TELYS kan op 2 manieren worden gebruikt:
 handmatig gebruik
 automatisch gebruik.

7.1.

Handbediening

7.1.1 Starten van het aggregaat
Controleer of de vermogensschakelaar van het stroomaggregaat open is.
Gevaar

 Sluit de accu van het stroomaggregaat aan
 Draai de sleutelschakelaar op ON (zonder

forceren van de stand ON). Het ON-lampje gaat branden (als het lampje niet gaat
branden, controleert u de veiligheidszekering en vervangt u deze indien nodig)

 Test de alarm- en storingsLED's (menu 15 – LAMPJES TESTEN)
1 ACTIONS
1/5
11 MANU <> AUTO
12 CONTROL LOAD
13 TEST GENERATING SET
14 PROGRAMMES
15 TEST LAMPS

OK
Esc
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 Door herhaaldelijk op « Esc » te drukken gaat u naar het volgende beginmenu
OPERATION
MANUAL
Press START
to start

24/08/2005

13:12

 Controleer de accuspanning
 Druk op START :

AVAILABLE POWER
AIR PREHEATING
START-UP
IN PROGRESS

100.0%

10 seconds
24/08/2005

24/08/2005

13:12

13:12

24/08/2005

13:12

Het volgende pictogram verschijnt
Opgelet: er zijn niet
opeenvolgende
en
startpogingen.

meer dan 3
automatische

Het volgende pictogram gaat knipperen

De volgende informatie wordt weergegeven
Draaisnelheid
Watertemperatuur
Oliedruk
Olietemperatuur

7.1.2 Lasttests
Lasttest – handmatige vermogensschakelaar

 Wanneer de spanning en de frequentie zijn gestabiliseerd, wordt de volgende informatie weergegeven
AVAILABLE POWER
100.0%

Spanning en frequentie gestabiliseerd
24/08/2005

13:12

Sluit de vermogensschakelaar
Wanneer de vermogensschakelaar is gesloten, verschijnt het volgende bericht (het aggregaat levert stroom aan de installatie):
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Beveiligingen

 als de motor een systeem met
voorverwarming van de lucht heeft,
is er een vertraging (instelbaar) voor
het starten van de motor (duur van
de voorverwarming van de lucht)
 als de motor geen voorverwarming
van de lucht heeft of aan het einde
van de tijdschakeling van de
voorverwarming van de lucht, start
de motor (begin van een cyclus van
3 startpogingen)

Lasttest – gemotoriseerde vermogensschakelaar
Wanneer de spanning en de frequentie zijn gestabiliseerd, wordt de volgende informatie weergegeven

AVAILABLE POWER
100.0%
Spanning en frequentie gestabiliseerd
24/08/2005

13:12

 Selecteer menu 12 « LAST REGELEN »



1 ACTIONS
1/5
11 MANU <> AUTO
12 CONTROL LOAD
13 TEST GENERATING SET
14 PROGRAMMES
15 TEST LAMPS

OK
Esc

Bediening van de sluiting van de gemotoriseerde
vermogensschakelaar

12 CONTROL LOAD



OK

Esc

Wanneer de vermogensschakelaar is gesloten, verschijnt het volgende bericht (het aggregaat levert stroom aan de installatie):

7.1.3 Stoppen van het stroomaggregaat

 Open de vermogensschakelaar
 handmatig



OF

door menu 12 « LAST REGELEN » te selecteren

De volgende weergave verdwijnt (uitschakelen van het debiet)

 Druk op de knop STOP
 Het volgende scherm verschijnt en het aggregaat wordt uitgeschakeld

OFF
IN PROGRESS

24/08/2005

13:12

 Schakel de spanning uit van de TELYS door de sleutel op « OFF » te draaien (zonder forceren van de stand « OFF »).
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7.2.

Automatische bediening

7.2.1 Starten van het aggregaat
Het automatisch starten kan op de volgende manieren plaatsvinden:
 door het geven van een externe startopdracht
 door de programmering

Als in de automatisch modus de regel-/bedieningsmodule in werking is (sleutel van de schakelaar op ON), kan het
stroomaggregaat zonder voorbericht starten bij de activering van een externe startopdracht.
Gevaar

 Sluit de accu van het stroomaggregaat aan
 Draai de sleutelschakelaar op ON (zonder forceren van de stand ON). Het ON-lampje gaat branden (als het lampje niet gaat
branden, controleert u de veiligheidszekering en vervangt u deze indien nodig)

 Test de alarm- en storings-LED's (menu 15 – LAMPJES TESTEN)
1 ACTIONS
1/5
11 MANU <> AUTO
12 CONTROL LOAD
13 TEST GENERATING SET
14 PROGRAMMES
15 TEST LAMPS

OK
Esc

 Door herhaaldelijk op « Esc » te drukken gaat u naar het volgende beginmenu
OPERATION
MANUAL
Press START
to start

24/08/2005

13:12

 Controleer de accuspanning
 Selecteer de automatische modus, menu 11 « HAND <> AUTO ». Het volgende pictogram en scherm verschijnt
OPERATION
AUTO
WARNING
START-UP POSSIBLE
IMMEDIATELY
24/08/2005
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13:12

 Bij het deactiveren van een externe opdracht (of bij programmering), wordt de volgende sequentie afgewerkt:

WARNING

AIR PREHEATING
START-UP
IN PROGRESS

AUTOMATIC Start
6 seconds
02:02

22/03/2006

22/03/2006

02:04

 als de motor een systeem met
voorverwarming van de lucht heeft, is
er een vertraging (instelbaar) voor het
starten van de motor (duur van de
voorverwarming van de lucht)
 als de motor geen voorverwarming
van de lucht heeft of aan het einde
van de tijdschakeling van de
voorverwarming van de lucht, start de
motor (begin van een cyclus van 3
startpogingen

Opgelet: er zijn
opeenvolgende
startpogingen.

Het volgende scherm verschijnt
AVAILABLE POWER
100.0%

24/08/2005

13:12

De volgende informatie wordt weergegeven
Draaisnelheid
Watertemperatuur
Oliedruk
Olietemperatuur
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02:05

niet
en

meer dan 3
automatische

Het volgende pictogram gaat knipperen

Het volgende pictogram verschijnt
Stabilisatie spanning en frequentie

Beveiligingen

22/03/2006

4 seconds

7.2.2 Toepassing van de last

 Wanneer de spanning en de frequentie zijn gestabiliseerd, wordt de volgende informatie weergegeven:
AVAILABLE POWER
100.0%

Spanning en frequentie gestabiliseerd
24/08/2005

13:12

 Sluiting van de gemotoriseerde vermogensschakelaar
 Wanneer de vermogensschakelaar is gesloten, verschijnt het volgende bericht (het aggregaat levert stroom aan de installatie):

7.2.3 Stoppen van het stroomaggregaat
Bij het deactiveren van een externe opdracht (of bij programmering), wordt de volgende sequentie afgewerkt:

AUTOMATIC STOP
IN PROGRESS

AUTOMATIC STOP
IN PROGRESS

LOAD SUPPRESSION
52 seconds
22/03/2006
02:05

COOLING DOWN
1 min 37 sec
22/03/2006
02:06

Vertraging van de lastonderdrukking

OFF
IN PROGRESS

22/03/2006

Vertraging van de koeling van de motor
De
volgende
weergave
verdwijnt
(uitschakelen van het debiet)

02:05

Uitschakelingsfase van de motor

Aan het eind wordt het beginscherm weer weergegeven

OPERATION
AUTO
WARNING
START-UP POSSIBLE
IMMEDIATELY
22/03/2006

02:07

8. Opsporen van kleine storingen
Symptoom

Vermoedelijke oorzaken
De LED's branden niet en Defecte voedingszekering van de module
het scherm is niet verlicht Accu defect
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Oplossingen
Controleer en vervang de zekering
Controleer en vervang indien nodig de accu

9. Onderhoud
9.1.

Vervangen van de zekering

 draai met een passende schroevendraaier of met de hand de kap linksom tot deze kan worden losgemaakt
 verwijder en vervang de zekering (gebruik een zekering met dezelfde sterkte en afmetingen)
 monteer de kap terug in omgekeerde volgorde van de demontage.
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10. Bijlagen

SID

PID

PPID

FMI

28
3
4
29
3
4
14
84

91

Beschrijving

Smoorklep nr. 3 Positie
Smoorklepspanning hoog, kortsluiting
aan V+
Smoorklepspanning laag, kortsluiting aan
VSmoorklep nr. 2 Positie
Smoorklepspanning hoog, kortsluiting
aan V+
Smoorklepspanning laag, kortsluiting aan
VSmoorklepspanning buiten tolerantie

Toelichting

Kortsluiting aan V+
Kortsluiting aan V-

Kortsluiting aan V+
Kortsluiting aan V-

Voertuigsnelheid

91

91

2

Voertuig ongeldig of ontbreekt

31

Voertuigsnelheid verschilt

132

Gaspedaalpositie

Niet
mogelijk
generatortoepassing

met

FMI niet bepaald voor alle
VOLVO

10

Smoorklepspanning hoog, kortsluiting
aan V+
Smoorklepspanning laag, kortsluiting aan
VNiet
mogelijk
met
Smoorklepkalibratie ongeldig
generatortoepassing, codes
PWM smoorklep abnormale pulsbreedte
verklaard door CAN J1587
Smoorklep ongeldig (CAN waarde)
voor VOLVO.
Smoorklepspanning buiten lage tolerantie

13

Smoorklepkalibratie afgebroken

14

Smoorklepspanning buiten tolerantie

3
4
7
8
9

94

Perkins

CID

Volvo

SPN

John Deere

10.1. Bijlage A - lijst met storingscodes voor motoren van John Deere, Volvo en Perkins

94

Brandstofraildruksensor
1

Brandstofaanvoerdruk extreem laag

3

Brandstofraildruk ingangsspanning hoog

Kortsluiting aan V+

4

Brandstofraildruk ingangsspanning laag

Kortsluiting aan V-

5

Brandstofraildruksensor open circuit

10

Brandstofraildruk uitval gedetecteerd

13

Brandstofraildruk hoger dan verwacht

16

Brandstofaanvoerdruk matig hoog

17

Brandstofraildruk niet aanwezig

18

Brandstofaanvoerdruk matig laag
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97

PID

PPID

FMI

97

100

4
16

Water in brandstof gedetecteerd

31

Water in brandstof gedetecteerd

98

102

100

273

Oliepeilsensor
1

Oliepeilwaarde onder normaal

3

Oliepeilsensor ingangsspanning hoog

Kortsluiting aan V+

4

Oliepeilsensor ingangsspanning laag

Kortsluiting aan V-

5

Oliepeilsensor open circuit

99

Motoroliefilter verschildruk

100

Oliedruksensor
1

Motoroliedruk extreem laag

3

Oliedruksensor ingangsspanning hoog

Kortsluiting aan V+

4

Oliedruksensor ingangsspanning laag

Kortsluiting aan V-

5

Oliedruksensor open circuit

17

Motoroliedruk laag

18

Motoroliedruk matig laag

102

Inlaatspruitstukdruksensor
0

Inlaatspruitstukdruk boven normaal

1

15

Inlaatspruitstukdruk onder normaal
Inlaatspruitstukdruksensor
ingangsspanning hoog
Inlaatspruitstukdruksensor
ingangsspanning laag
Inlaatspruitstukdruk matig laag

16

Inlaatspruitstukdruk laag

3
4

105

Toelichting

Water in brandstof continu gedetecteerd
Water in brandstof ingangsspanning
Kortsluiting aan V+
hoog
Water in brandstof ingangsspanning laag Kortsluiting aan V-

3

99

Beschrijving

Water in brandstof sensor
0

98

Perkins

SID

Volvo

CID

John Deere

SPN

105

Inlaatspruitstuktemperatuursensor
0
3
4
5
16

Inlaatspruitstuktempertuur extreem hoog
Inlaatspruitstuktemperatuursensor
ingangsspanning hoog
Inlaatspruitstuktemperatuursensor
ingangsspanning laag
Inlaatspruitstuktemperatuursensor open
circuit
Inlaatspruitstuktempertuur matig hoog
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Kortsluiting aan V+
Kortsluiting aan V-

106

PID

PPID

FMI

106

3
5
107

5
31

Luchtfilter beperking hoog

4

108

4
17
110

110

Hoge
atmosferische
kortsluiting aan hoog
Hoge
atmosferische
kortsluiting aan laag

druksensor
druksensor

Hoge atmosferische druk
Koelvloeistoftemperatuursensor

0

16

Koelvloeistoftemperatuur extreem hoog
Koelvloeistoftemperatuursensor
ingangsspanning hoog
Koelvloeistoftemperatuursensor
ingangsspanning laag
Koelvloeistoftemperatuursensor
open
circuit
Koelvloeistoftemperatuur hoog minst
ernstig
Koelvloeistoftemperatuur matig hoog

31

Koelvloeistoftemperatuur hoog

3
4
5
15

111

Niet gebruikt met EDC III
en EMS2

Atmosferische druksensor
3

110

Luchtinlaatdruk boven normaal
Luchtinlaatdruksensor ingangsspanning
hoog
Luchtinlaatdruksensor open circuit
Luchtfilter beperking hoog
Luchtfilterverschildruksensor
ingangsspanning hoog
Luchtfilterverschildruksensor
ingangsspanning laag
Luchtfilterverschildruksensor open circuit

3

274

Toelichting

Luchtfilter verschildruksensor
0

108

Beschrijving

Luchtinlaatdruksensor
0

107

Perkins

SID

Volvo

CID

John Deere

SPN

111

Koelvloeistofpeilsensor
0

Motorkoelvloeistofpeil te laag

1

Motorkoelvloeistofpeil te laag
Koelvloeistofpeilsensor ingangsspanning
hoog
Koelvloeistofpeilsensor ingangsspanning
laag

3
4
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ECM optie,
aangesloten

sensor

niet

153

PID

PPID

FMI

153

158

0

Waarde boven normaal

3

Carterdruksensor ingangsspanning hoog

5

Carterdruksensor open circuit

158

Accuspanningsensor
1

Spanning boven normaal

17

ECU uitschakeling fout

2
164
168

172

Wielsnelheid ingangsruis
Injectie controledruk
Elektrische systeemspanning

2
172

Elektrische systeemspanning laag
Omgevingsluchttemperatuursensor

3
4
5

Omgevingsluchttemperatuursensor
ingangsspanning hoog
Omgevingsluchttemperatuursensor
ingangsspanning laag
Omgevingsluchttemperatuursensor open
circuit

16
174

Brandstoftemperatuursensor
0
3
4
15

175

Inlaatluchttemperatuursen
sor voor PERKINS
Inlaatluchttemperatuursenso
r ingangsspanning hoog
Inlaatluchttemperatuursenso
r ingangsspanning laag

Hoge inlaatluchttemperatuur
alarm-waarschuwing
Hoge inlaatluchttemperatuur
alarm-actiewaarschuwing

15

174

Toelichting

Wielsnelheidsensor

164

172

Beschrijving

Carterdruksensor

160

168

Perkins

SID

Volvo

CID

John Deere

SPN

Brandstoftemperatuur hoog zeer ernstig
Brandstoftemperatuursensor
ingangsspanning hoog
Brandstoftemperatuursensor
ingangsspanning laag
Brandstoftemperatuur hoog

16

Brandstoftemperatuur hoog matig hoog

31

Brandstoftemperatuursensor defect

175

Olietemperatuursensor
0
3
4
5

177

Olietemperatuur extreem hoog
Olietemperatuursensor ingangsspanning
hoog
Olietemperatuursensor ingangsspanning
laag
Olietemperatuursensor open circuit
Transmissie-olietemperatuursensor

9

Transmissie-olietemperatuur ongeldig
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niet
mogelijk
generatortoepassing

met

PID

PPID

FMI

189

190

228

190

0

Motortoerental verminderd

31

Motortoerental verminderd

190

Motortoerentalsensor
0

Extreem overtoeren

2

Motortoerentalsensor data haperen

9

Motortoerentalsensor abnormale update

11

Motortoerentalsensor signaaluitval

12

Motortoerentalsensor signaaluitval

15

Overtoeren

16

Matig overtoeren

13

Motortiming abnormale kalibratie

261
252

234

253

Toerentalsensor kalibratie
Software
11

281
3
4
5
282
3
4

285

285
3
4

286

323

Incorrecte motorsoftware
Controlesysteem parameters

2

282

Beschrijving

Nominaal motortoerental

252

281

Perkins

SID

Volvo

CID

John Deere

SPN

286

Incorrecte parameters
Actiewaarschuwing uitgang status
Actiewaarschuwing
uitgang
open/kortsluiting aan B+
Actiewaarschuwing uitgang kortsluiting
aan massa
Actiewaarschuwing uitgang open circuit
Overtoeren uitgang status
Overtoeren uitgang open/kortsluiting aan
B+
Overtoeren uitgang kortsluiting aan
massa
Koelvloeistoftemperatuur
uitgang
status
Koelvloeistoftemperatuur
lamp
open/kortsluiting aan B+
Koelvloeistoftemperatuur
lamp
kortsluiting aan massa
Oliedruk uitgang status

3

Oliedruk uitgang open/kortsluiting aan B+

4

Oliedruk uitgang kortsluiting aan massa

5

Oliedruk uitgang open circuit

323
3
4
5

Uitschakeling uitgang status
Uitschakeling uitgang open/kortsluiting
aan B+
Uitschakeling uitgang kortsluiting aan
massa
Uitschakeling uitgang open circuit
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Toelichting

324

PID

PPID

FMI

3
4
5
443

443
3
4

523

Beschrijving

608

250

98

611
3
4
262

232

626

Waarschuwing uitgang status
Waarschuwing uitgang open/kortsluiting
aan B+
Waarschuwing uitgang kortsluiting aan
massa
Waarschuwing uitgang open circuit
MOTOR DRAAIT uitgang status
Motor draait uitgang open/kortsluiting aan
B+
Motor draait uitgang kortsluiting aan B-

Versnelling selectie ongeldig

Niet
mogelijk
generatortoepassing

met

Data link storing J1587 Start/Stop
redundant / J1939 communicatie bus
Injector bekabeling status
Injector bekabeling kortsluiting aan
stroombron
Injector bekabeling kortsluiting aan
massa
5 Volt sensor voeding

FMI niet meegedeeld door
VOLVO

3

Sensor voeding open/kortsluiting aan B+

4

5

Sensor voeding kortsluiting aan massa
Starthulpsysteem (inlaatverwarming
en ether)
Starthulpsysteem uitgang kortsluiting aan
B+
Niet
gebruiken,
het
Starthulpsysteem uitgang kortsluiting aan bedieningspaneel beheert
massa
het starthulpsysteem
Starthulpsysteem uitgang open circuit

1

Injector voedingsspanning probleem

4

ECU permanente voeding ontbreekt

45
3
4

627

Voeding

628

240

Geheugenstoring in EMS2

629

254

ECU status/controller fout

253

Voor 6125HF070 alleen
Voor 6068HF275 VP44
alleen
CIU module status

2

RAM cel test mislukt

8

CPU watchdog reset test mislukt

11

Hoofd- en brandstof ASIC test mislukt

12

RAM adres test mislukt

13

Watchdog trip mislukt
ECU naar injectiepomp communicatie Alleen
mogelijk
fout
6068HF475 VP44
Data geheugeninstelling EEPROM

19
630

Toelichting

Versnelling selectie
9

620

Perkins

324

SID

Volvo

CID

John Deere

SPN
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met

PID

PPID

FMI

632

Toelichting

2

Brandstof uitschakeling fout

5

Brandstof uitschakeling niet functioneel
Pomppositiesensor/Nokkenasposities
Pomppositie
of
ensor/Nokkenastoerentalsensor
nokkenaspositie naargelang
Pomppositiesensor/nokkenaspositiesens
het type injectie
or ingangsruis
Permanent signaalverlies
Pomppositiesensor/nokkenaspositiesens
or ingang ontbreekt
Niet meegedeeld door VOLVO
Pomppositiesensor/nokkenaspositiesens
or ingang patroon fout
Krukaspositiesensor/Vliegwieltoerenta
lsensor
Krukaspositie ingangsruis

21
2
3
8
9
10

637

22
2
3

8

Permanent signaalverlies
Krukaspositie/nokkenaspositie
synchroon
Krukaspositie ingang ontbreekt

9

Niet meegedeeld door VOLVO

10

Krukaspositiesensor ingang patroon fout

2

Bus uit fout

9

Passieve bus fout

11

Dataregisters teruglezen mislukt

12

Verlies van boodschap fout

13

Bus CAN fout

11

Motor uitschakeling voertuig status
Motor uitschakeling voertuig verzoek
ongeldig
Motor uitschakeling voertuig verzoek

7

247

231

31
1

1

niet

Communicatie status

640

651

Beschrijving

Injectie status

636

639

Perkins

SID

Volvo

CID

John Deere

SPN

651

Cilinder nr. 1 status injector
2
3
4

Kortsluiting hoge kant aan B+
Kortsluiting hoge kant aan lage kant of
lage kant aan B+
Kortsluiting hoge of lage kant aan massa

5

Cilinder nr. 1 circuit open

6

Cilinder nr. 1 kortgesloten
Cilinder nr. 1 balanceerfout/mechanisch
defect
Cilinder
nr.
1
onbekende
fout/mechanisch defect

7
11
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PID

652

2

2

652

PPID

FMI

3
4

Cilinder nr. 2 circuit open

6

Cilinder nr. 2 kortgesloten
Cilinder nr. 2 balanceerfout/mechanisch
defect
Cilinder
nr.
2
onbekende
fout/mechanisch defect
Cilinder nr. 3 status injector

11
3

653
2
3
4

Cilinder nr. 3 circuit open

6

Cilinder nr. 3 kortgesloten
Cilinder nr. 3 balanceerfout/mechanisch
defect
Cilinder
nr.
3
onbekende
fout/mechanisch defect
Cilinder nr. 4 status injector

11
4

4

654
2

4

Kortsluiting hoge kant aan B+
Kortsluiting hoge kant aan lage kant of
lage kant aan B+
Kortsluiting hoge of lage kant aan massa

5

Cilinder nr. 4 circuit open

6

Cilinder nr. 4 kortgesloten
Cilinder nr. 4 balanceerfout/mechanisch
defect
Cilinder
nr.
4
onbekende
fout/mechanisch defect
Cilinder nr. 5 status injector

3

7
11
655

5

5

Kortsluiting hoge kant aan B+
Kortsluiting hoge kant aan lage kant of
lage kant aan B+
Kortsluiting hoge of lage kant aan massa

5

7

654

Kortsluiting hoge kant aan B+
Kortsluiting hoge kant aan lage kant of
lage kant aan B+
Kortsluiting hoge of lage kant aan massa

5

7

3

Beschrijving

Cilinder nr. 2 status injector
2

653

Perkins

SID

Volvo

CID

John Deere

SPN

655
2

4

Kortsluiting hoge kant aan B+
Kortsluiting hoge kant aan lage kant of
lage kant aan B+
Kortsluiting hoge of lage kant aan massa

5

Cilinder nr. 5 circuit open

6

Cilinder nr. 5 kortgesloten
Cilinder nr. 5 balanceerfout/mechanisch
defect
Cilinder
nr.
5
onbekende
fout/mechanisch defect

3

7
11
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Toelichting

PID

656

6

6

656

PPID

FMI

3
4

Cilinder nr. 6 circuit open

6

Cilinder nr. 6 kortgesloten
Cilinder nr. 6 balanceerfout/mechanisch
defect
Cilinder
nr.
6
onbekende
fout/mechanisch defect
Gloeibougie relais status

11

678

39
3

Gloeibougie relais spanning hoog

5

Gloeibougie relais spanning laag

3

Start relais status
3

Start relais controle kortsluiting aan hoog

4

Start relais controle kortsluiting laag

5

Start relais controle open circuit

41

3

8 Volt voeding
ACM 8 Volt DC voeding open/kortsluiting
aan B+
ACM 8 Volt DC voeding open/kortsluiting
aan massa
Injectie
controle
drukregelaar/overdrukklep
Secondair toerentalsensor
Secondaire motortoerentalsensor data
haperen
Secondaire
motortoerentalsensor
signaalverlies
Signaalverlies/sensor defect
Inlaatluchtverwarmer
signaal/voorverwarmingsensor
Inlaatluchtverwarmer signaal hoog

5

Inlaatluchtverwarmer signaal laag

3
4
679
723

42
342
2
11
12

729

70

810

861

Toelichting

Kortsluiting hoge kant aan B+
Kortsluiting hoge kant aan lage kant of
lage kant aan B+
Kortsluiting hoge of lage kant aan massa

5

7

677

Beschrijving

Cilinder nr. 6 status injector
2

676

Perkins

SID

Volvo

CID

John Deere

SPN

Voertuigsnelheid
2

Berekende voertuigsnelheid ingangsruis

3

Diagnose uitgang status
Diagnose uitgang open/kortsluiting aan
B+
Diagnose uitgang kortsluiting aan massa

861

4
898

CAN smoorklep status
9

Toerental waarde ongeldig of ontbreekt
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Niet
mogelijk
generatortoepassing

met

970

PID

PPID

FMI

6
2
31

971
31
1069

Perkins

SID

Volvo

CID

John Deere

SPN

Beschrijving

Hulpmotor uitschakeling schakelaar
status EMS
Hulpmotor
uitschakeling
schakelaar
Niet gebruikt
signaal ongeldig
Hulpmotor
uitschakeling
schakelaar
actief
Externe
motor
verzwakkingsschakelaar status
Externe motor verzwakkingsschakelaar
Niet gebruikt
actief
Bandenmaat status

2

Bandenmaat fout

9

Bandenmaat ongeldig

31

Bandenmaat fout

1076

Toelichting

Niet
mogelijk
generatortoepassing

met

Brandstof injectiepomp status
0

Pomp regelklepsluiting duurt te lang

1

Pomp regelklepsluiting duurt te kort

Injectie DE10

2

Pomp gedetecteerd defect

Injectie VP44

3

Pompmagneetstroom hoog

Injectie DE10

5

Pompmagneet circuit open

Injectie DE10

6

Pompmagneet circuit ernstige kortsluiting Injectie DE10

7

Pomp regelklepsluiting niet gedetecteerd

Injectie DE10

10

Pompmagneet circuit matige kortsluiting

Injectie DE10

13

7

Pompstroom vervaltijd ongeldig
Injectie DE10
Brandstof
injectiepomp
regelaar
status
Probeert te pompen zonder commando

11

Pomp voedingsspanning buiten tolerantie

12

Pomp zelftest fout

19

Pomp detecteerde communicatiefout

31

Pomp begon motorbescherming

1077

1078

Injectie DE10

ECU/Pomp timing status
7
11
31

ECU/Pomp timing matig niet synchroon
ECU/Pomp
timing
toerental
niet
synchroon
ECU/Pomp timing extern niet synchroon

3

Sensor voedingsspanning hoog

Analoge
referentie
> 5,5 volt

4

Sensor voedingsspanning laag

< 4,44 volt

1079

Sensor voedingsspanning (+5 volt)
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smoorklep

1080

PID

PPID

FMI

3

Sensor voedingsspanning laag

< 4,40 volt

Motor/ECU status
31

Motor uitschakeling waarschuwing
Motor status

31
268

1136

55

1184

Geprogrammeerde parameter storing
ECU temperatuur

173

1188

Motor uitschakeling
Controle parameters

2

Uitlaatgas temperatuursensor

32

Wastegate

1231

CAN bus 2

1239

Raildruk systeem
1266
3
4

1347

Algemene storing uitgang status
Algemene
storing
uitgang
open/kortsluiting aan B+
Algemene storing uitgang kortsluiting aan
massa
Pomp regelklep status
Pomp regelklep stroom hoog

5

Pomp regelklep fout/verschil

7

Brandstof raildruk regeling fout
Pomp regelklep brandstofstroom niet
gedetecteerd
2 Pomp regelklep nr. 2 status
Alleen voor 6081HF070

1348
5
10
1485

Pomp regelklep nr.
status voor 6081HF070

3

10

1485

Toelichting

4

1110

1266

Beschrijving

Sensor
voedingsspanning
(oliedruk,
koelvloeistoftemp,
brandstofdruk)/+5 V sensor voeding 2
Sensor voedingsspanning hoog
> 5,5 volt

211

1109

1111

Perkins

SID

Volvo

CID

John Deere

SPN

5

2 Pomp regelklep nr. 2 fout/verschil
Pomp regelklep nr. 2 brandstofstroom
niet gedetecteerd
Pomp vermogensrelais status

2

van

ECU hoofdrelais kortsluiting
hoog
Koppelcurve selectie

2

Koppelcurve selectie ongeldig

4

Koppelcurve ingangsspanning hoog

9

Koppelcurve selectie ontbreekt

31

Brandstof verminderd

1569

ECU
hoofdrelais
VOLVO EMS/EDC

Pomp vermogensrelais storing

3
1568

1

Brandstofaanvoer status
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PID

PPID

FMI

1639

Beschrijving

Toelichting

Ventilatortoerentalsensor
1

Ventilatortoerentalsignaal ontbreekt

2

Ventilatortoerentalsignaal niet goed

16

Ventilatortoerental hoger dan verwacht

18

Ventilatortoerental lager dan verwacht

1675
1690

Perkins

SID

Volvo

CID

John Deere

SPN

Niet
mogelijk
generatortoepassing

met

Motor startmotor relais
1690

Analoge smoorklep status
Abnormaal pulssignaal

2000

ECU status

2017

6

Voertuig ID ontbreekt

13

Beveiliging geschonden
J1939 Communicatie bus

2791

19

Interne EGR status

520192

8

Zuigerkoeling schakelaar

520193

267

520194

4

520195

6

Zeewaterdruk
Startmotor
ingangsensor
(startverzoek)
Sleutel uit ingangsensor (stopverzoek)
CIU

SAE J1939-73: Maart 2004
FMI en beschrijving

FMI=0—DATA GELDIG MAAR BOVEN NORMALE WERKTOLERANTIE - HOOGST ERNSTIG NIVEAU
Het signaal dat de informatie communiceert is binnen een gedefinieerde acceptabele en geldige tolerantie, maar de condities van de
buitenwereld liggen voorbij het niveau dat als normaal wordt beschouwd en is vastgelegd als de meest ernstige grens voor deze
bepaalde meting van de buitenwereldconditie (Gebied e van de signaaltolerantiedefinitie) Het verzenden van de datawaarden gaat
normaal door.
FMI=1—DATA GELDIG MAAR ONDER NORMALE WERKTOLERANTIE - HOOGST ERNSTIG NIVEAU
Het signaal dat de informatie communiceert is binnen een gedefinieerde acceptabele en geldige tolerantie, maar de condities van de
buitenwereld liggen onder het niveau dat als normaal wordt beschouwd en is vastgelegd als de minst ernstige grens voor deze
bepaalde meting van de buitenwereldconditie (Gebied e van de signaaltolerantiedefinitie) Het verzenden van de datawaarden gaat
normaal door.
FMI=2—DATA FOUT, INTERMITTEREND OF INCORRECT
Foute of intermitterende data omvatten alle metingen die veranderen met een snelheid die als onmogelijk worden beschouwd in de in
buitenwereldconditie en moeten zijn veroorzaakt door een verkeerde bediening van het meetapparaat of de verbinding daarvan aan de
module. Het verzenden van de datawaarden is vervangen door de “foutindicator” waarde.
Incorrecte data omvat data die niet is ontvangen en data die uitsluitend optreden in de situaties die horen bij FMI's 3, 4, 5
en 6. Data kan ook als incorrect worden beschouwd als deze inconsistent is met andere informatie die verzameld is of bekend is over
het systeem.
FMI=3—SPANNING BOVEN NORMAAL, OF KORTSLUITING AAN HOGE BRON
 Een spanningsignaal, data of anderszins, is boven de voorgedefinieerde tolerantiegrenzen (Gebied e van de
signaaltolerantiedefinitie). Het verzenden van de datawaarden is vervangen door de “foutindicator” waarde.
 Elk extern signaal naar een elektronische regelmodule (ECM) waarvan de spanning op een hoog niveau blijft als de ECM dat
aanstuurt naar laag. Het verzenden van de datawaarde is vervangen door de “foutindicator” waarde.
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FMI=4—SPANNING ONDER NORMAAL, OF KORTSLUITING AAN LAGE BRON
 Een spanningsignaal, data of anderszins, is onder de voorgedefinieerde tolerantiegrenzen (Gebied e van de
signaaltolerantiedefinitie). Het verzenden van de datawaarden is vervangen door de “foutindicator” waarde.
 Elk extern signaal naar een elektronische regelmodule (ECM) waarvan de spanning op een laag niveau blijft als de ECM dat
aanstuurt naar hoog. Het verzenden van de datawaarde is vervangen door de “foutindicator” waarde.
FMI=5—STROOM ONDER NORMAAL OF OPEN CIRCUIT
 Een stroomsignaal, data of anderszins, is onder de voorgedefinieerde tolerantiegrenzen (Gebied e van de
signaaltolerantiedefinitie). Het verzenden van de datawaarden is vervangen door de “foutindicator” waarde.
 Elk extern signaal naar een elektronische regelmodule (ECM) waarvan de stroom uit blijft als de ECM die aanstuurt naar aan. Het
verzenden van de datawaarde is vervangen door de “foutindicator” waarde.
FMI=6—STROOM BOVEN NORMAAL OF CIRCUIT AAN MASSA
 Een stroomsignaal, data of anderszins, is boven de voorgedefinieerde tolerantiegrenzen. (GEBIED e van de
signaaltolerantiedefinitie). Het verzenden van de datawaarden is vervangen door de “foutindicator” waarde.
 Elk extern signaal naar een elektronische regelmodule (ECM) waarvan de stroom aan blijft als de ECM die aanstuurt naar uit. Het
verzenden van de datawaarde is vervangen door de “foutindicator” waarde.
FMI=7—MECHANISCH SYSTEEM REAGEERT NIET OF NIET GOED AFGESTELD
Elke storing die is gedetecteerd als gevolg van een verkeerde mechanische afstelling of een verkeerde reactie of actie van een
mechanisch systeem die, met een redelijke mate van vertrouwen, niet is veroorzaakt door een elektronische of elektrische storing in
het systeem. Dit type storing kan wel of niet direct gecombineerd worden met de waarde van de algemeen verzonden informatie.
FMI=8—ABNORMALE FREQUENTIE OF PULSBREEDTE OF PERIODE
Van toepassing voor de gevallen FMI 4 en 5. Elke frequentie of PWM signaal dat buiten de voorgedefinieerde tolerantiegrenzen voor
de frequentie of werkcyclus is (buiten Gebied b van de signaaltolerantiedefinitie). Ook als het signaal een ECM uitgang is, elk signaal
waarvan de frequentie of werkcyclus niet consistent is met het signaal dat is uitgezonden. Het verzenden van de datawaarde is
vervangen door de “foutindicator” waarde.
FMI=9—ABNORMALE UPDATESNELHEID
Elke storing die is gedetecteerd bij het ontvangen van data via de dataverbinding of als ingang van een actuator of sensor met een niet
door de ECM verwachte of vereiste updatesnelheid (buiten Gebied c van de signaaltolerantiedefinitie). Ook elke fout waardoor de ECM
informatie niet met de door het systeem vereiste baudrate kan verzenden. Dit type storing kan wel of niet direct gecombineerd worden
met de waarde van de algemeen verzonden informatie.
FMI=10—ABNORMALE SNELHEID OF VERANDERING
Elke data, uitsluitend voor de afwijkingen die vallen onder FMI 2, die beschouwd wordt als geldig maar waarvan de data verandert met
een snelheid die buiten de voorgedefinieerde tolerantiegrenzen voor veranderingssnelheid bij een correct werkend systeem is (buiten
Gebied c van de signaaltolerantiedefinitie). Het verzenden van de datawaarden gaat normaal door.
FMI=11—ROOT OORZAAK NIET BEKEND
Er is een storing gedetecteerd in een bepaald subsysteem maar de exacte aard van de storing is niet bekend. Het verzenden van de
datawaarde is vervangen door de “foutindicator” waarde.
FMI=12—SLECHT INTELLIGENT APPARAAT OF COMPONENT
Interne diagnoseprocedures hebben vastgesteld dat de storing het vervangen noodzakelijk maakt van de ECU, dat wil zeggen de unit
inclusief sommige microprocessors en bijbehorende componenten en circuits. Aangenomen kan worden dat het
communicatiesubsysteem niet defect is, en de fabrikant heeft bepaald dat er geen repareerbare component kleiner dan de ECU bij de
storing is betrokken. Het verzenden van de datawaarde is vervangen door de “foutindicator” waarde indien mogelijk, want het is niet
zeker of er data wordt verzonden. Deze fout omvat alle interne controller storingscodes die niet veroorzaakt kunnen zijn door
verbindingen of systemen van buiten de controller.
FMI=13—BUITEN KALIBRATIE
Een storing die kan worden toegeschreven aan een verkeerde kalibratie. Dit kan het geval zijn voor een subsysteem dat kan aangeven
dat de kalibratie die de controller wil gebruiken verouderd is. Of het is mogelijk dat vastgesteld is dat het mechanische subsysteem
buiten de kalibratie is. Deze storingsmode heeft geen relatie met de signaaltolerantiedefinitie zoals veel FMI's.
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FMI=14—SPECIALE INSTRUCTIES
“Speciale instructies” is de FMI die wordt gebruikt als het ingebouwde systeem de storing kan terugbrengen tot een klein aantal
keuzemogelijkheden maar niet een bepaald defect kan aanwijzen. Als deze FMI wordt gebruikt moet de service technicus de
specifieke diagnose voltooien volgens de instructies van de fabrikant. Er zijn twee gevallen waarbij deze wordt gebruikt: 1. voor
emissiegerelateerde diagnoses waar de betreffende storing geen onderscheid kan maken tussen een sensor buiten tolerantie en de
situatie waarin de actuele waarde aan de rand van de diagnosezone is, en 2. voor de oudere SPN 611 tot 615 waar er een probleem is
in het bepalen welke van twee of meer circuits (met onderlinge interactie) moet worden gerepareerd.
SPN's 611 t/m 615 worden gedefinieerd als “Systeemdiagnosecodes” en worden gebruikt voor storingen die niet verbonden zijn een
specifieke ter plekke te vervangen component. Isoleren van een specifieke subsysteem storing is het doel van elk diagnosesysteem,
maar om verschillende redenen is dit niet altijd mogelijk. Deze SPN's geven de fabrikant enige flexibiliteit bij het signaleren van "nietcomponentspecifieke” diagnose-informatie. Doordat SPN's 611-615 het standaard SPN/FMI formaat gebruiken, is het gebruik mogelijk
van standaard diagnosegereedschappen, elektronische dashboards, satellietsystemen en andere geavanceerde apparaten die
parametergroepen met de SPN/FMI formaten kunnen scannen. Omdat door de fabrikant gedefinieerde codes onwenselijk zijn in
termen van standaardisatie, moet het gebruik van zulke codes beperkt blijven tot gevallen waar de diagnose-informatie niet kan
worden gecommuniceerd als een specifieke component- en storingsmode.
Mogelijke redenen voor het gebruik van Systeemdiagnosecode zijn:
1. Kosten voor een specifieke component storingisolatie is niet gerechtvaardigd, of
2. Nieuwe concepten in de algehele voertuigdiagnose zijn ontwikkeld, of
3. Nieuwe diagnosestrategieën die niet-componentspecifiek zijn, zijn ontwikkeld.
Door het feit dat SPN's 611-615 door de fabrikant zijn gedefinieerd en niet componentspecifiek zijn, hebben FMI's 0-13 en 15-31 weinig
belang. Daarom wordt meestal FMI 14, “Speciale instructies”, gebruikt. Het is de bedoeling dat het service personeel het
diagnosehandboek van de fabrikant raadpleegt voor meer informatie over de betreffende diagnosecode. Deze storingsmode heeft
geen relatie met de signaaltolerantiedefinitie zoals veel FMI's. Dit type storing kan wel of niet direct gecombineerd worden met de
waarde van de algemeen verzonden informatie.
FMI=15—DATA GELDIG MAAR BOVEN NORMALE WERKTOLERANTIE - MINST ERNSTIG NIVEAU
Het signaal dat de informatie communiceert is binnen een gedefinieerde acceptabele en geldige tolerantie, maar de condities van de
buitenwereld liggen boven het niveau dat als normaal wordt beschouwd en is vastgelegd als de minst ernstige grens voor deze
bepaalde meting van de buitenwereldconditie (Gebied e van de signaaltolerantiedefinitie) Het verzenden van de datawaarden gaat
normaal door.
FMI=16—DATA GELDIG MAAR BOVEN NORMALE WERKTOLERANTIE - MATIG ERNSTIG NIVEAU
Het signaal dat de informatie communiceert is binnen een gedefinieerde acceptabele en geldige tolerantie, maar de condities van de
buitenwereld liggen boven het niveau dat als normaal wordt beschouwd en is vastgelegd als de gemiddeld ernstige grens voor deze
bepaalde meting van de buitenwereldconditie (Gebied e van de signaaltolerantiedefinitie) Het verzenden van de datawaarden gaat
normaal door.
FMI=17—DATA GELDIG MAAR ONDER NORMALE WERKTOLERANTIE - MINST ERNSTIG NIVEAU
Het signaal dat de informatie communiceert is binnen een gedefinieerde acceptabele en geldige tolerantie, maar de condities van de
buitenwereld liggen onder het niveau dat als normaal wordt beschouwd en is vastgelegd als de minst ernstige grens voor deze
bepaalde meting van de buitenwereldconditie (Gebied h van de signaaltolerantiedefinitie) Het verzenden van de datawaarden gaat
normaal door.
FMI=18—DATA GELDIG MAAR ONDER NORMALE WERKTOLERANTIE - MATIG ERNSTIG NIVEAU
Het signaal dat de informatie communiceert is binnen een gedefinieerde acceptabele en geldige tolerantie, maar de condities van de
buitenwereld liggen onder het niveau dat als normaal wordt beschouwd en is vastgelegd als de gemiddeld ernstige grens voor deze
bepaalde meting van de buitenwereldconditie (Gebied j van de signaaltolerantiedefinitie) Het verzenden van de datawaarden gaat
normaal door.
FMI=19—ONTVANGEN NETWERK DATA IN FOUT
Elke storing die is gedetecteerd als de data die is ontvangen via het netwerk is vervangen door de “foutindicator” waarde
(bij FE16, zie J1939-71). Dit type storing houdt verband met ontvangen netwerkdata. De component dat is gebruikt voor het meten van
het buitenwereldsignaal is rechtstreeks aangesloten op de module die de data op het netwerk zet en niet op de module die de data via
het netwerk ontvangt. De FMI is van toepassing op Gebied f en g van de signaaltolerantiedefinitie. Dit type storing kan wel of niet direct
gecombineerd worden met de waarde van de algemeen verzonden informatie.
FMI=20-30—GERESERVEERD VOOR SAE TOEWIJZING
FMI=31—CONDITIE BESTAAT
Wordt gebruikt om aan te geven dat de conditie die is herkend door de SPN bestaat als er geen andere van toepassing zijnde FMI is of
in gevallen dat de gerapporteerde SPN naam de component aangeeft en een niet-standaard storingsmode. Dit type storing kan direct
gecombineerd worden met de waarde van de algemeen verzonden informatie. Deze FMI betekent “niet beschikbaar” als de
bijbehorende SPN ook “niet beschikbaar” is als het restant van het pakket is gevuld met binaire enen nadat alle data is verzonden.
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10.2. Bijlage B - lijst met storingscodes voor motoren van MTU
Storingsweergaves
Storingen in het gehele MDEC & ADEC systeem worden als volgt weergegeven:

Tabel





Storingscodenummers (afkomstig uit de motorcontrole-unit ECU)

Het nummer van de storingscode op het display staat in de eerste kolom “Nr.” in de tabel.
De boodschap wordt uitgelegd in de tweede kolom “Betekenis/Oorzaak” en de reden voor de boodschap wordt uitgelegd
In de derde kolom “Maatregelen” in de tabel staan maatregelen die de operator ter plekke kan uitvoeren of andere informatie
over wat te doen.
De laatste twee kolommen geven aan welke storing kan verschijnen op welke motortypes.
MDEC
Nr.

003
004
005
006
009
010
015
016

Betekenis/Oorzaak
Brandstoftemperatuur te hoog (boven
eerste grenswaarde)
Hoofdwaarschuwing
brandstoftemperatuur te hoog (boven
eerste grenswaarde)
Vulluchttemperatuur te hoog (boven
eerste grenswaarde)
Vulluchttemperatuur te hoog (boven
tweede grenswaarde)
Vulluchtkoelingtemperatuur te hoog
(boven grens 1)
Hoofdwaarschuwing
koelingtemperatuur in intercooler te
hoog (boven eerste grenswaarde)
Smeeroliedruk te laag (onder eerste
grenswaarde)
Smeeroliedruk te laag (onder tweede
grenswaarde) → motorstop

023

Koelvloeistofpeil te laag

024

Koelvloeistofpeil te laag

030

Motor overtoeren → noodstop

033

Brandstofverschildruk te hoog

044

Vulluchtkoelingpeil te laag

045

Vulluchtkoelingpeil te laag

051
052
065
066
067

068

069

Smeerolietemperatuur te hoog (boven
eerste grenswaarde)
Smeerolietemperatuur te hoog (boven
tweede grenswaarde)
Brandstofaanvoerdruk te laag (onder
eerste grenswaarde)
Brandstofaanvoerdruk te laag (onder
tweede grenswaarde)
Koelvloeistoftemperatuur te hoog
(boven eerste grenswaarde),
waarschuwing
Koelvloeistoftemperatuur te hoog
(boven tweede grenswaarde),
uitschakeling
Alarm ‘Eerste grenswaarde
overschreden’ voor ext. temperatuur
kanaal 1

Maatregelen

Motordocumentatie

ADEC
2000

4000








Motordocumentatie
Motordocumentatie







Motordocumentatie







Motordocumentatie








Motordocumentatie
Motordocumentatie







Motordocumentatie



























Controleer koelvloeistofpeil in
expansievat
Motordocumentatie
Controleer koelvloeistofpeil in
expansievat
Motordocumentatie
Herstart de motor, verhelp oorzaak van
overtoeren
Controleer filter
Motordocumentatie
Controleer koelvloeistofpeil
Motordocumentatie
Controleer koelvloeistofpeil
Motordocumentatie





Motordocumentatie







Motordocumentatie















Controleer lage druk brandstofzijde
Motordocumentatie
Controleer lage druk brandstofzijde
Motordocumentatie
Motordocumentatie







Motordocumentatie







De gemeten waarde is ingelezen via
het CAN . Het alarm is verwerkt in
MDEC.
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MDEC
Nr.

070

071

072

Betekenis/Oorzaak
Alarm ‘Tweede grenswaarde
overschreden’ voor ext. temperatuur
kanaal 1
Alarm ‘Eerste grenswaarde
overschreden’ voor ext. temperatuur
kanaal 2
Alarm ‘Tweede grenswaarde
overschreden’ voor ext. temperatuur
kanaal 2

073

Alarm ‘Eerste grenswaarde
overschreden’ voor ext. druk kanaal 1

074

Alarm ‘Tweede grenswaarde
overschreden’ voor ext. druk kanaal 1

075

Alarm ‘Eerste grenswaarde
overschreden’ voor ext. druk kanaal 2

076

Alarm ‘Tweede grenswaarde
overschreden’ voor ext. druk kanaal 2

077

Alarm van externe koelvloeistofpeil
monitor

078

Alarm van extern vulluchtkoelpeil
monitor

079

Alarm van extern binair kanaal 3
(fabriek)

080

Alarm van extern binair kanaal 4
(fabriek)

081

Lagedrukgradiënt bij het starten of
hogedrukgradiënt bij het stoppen

082

Raildruk boven ingestelde waarde →
DBR reductie, injectie start later

083

Raildruk onder ingestelde waarde →
DBR reductie

089
090

091

092

Motortoerental is gezakt onder 200 tpm
→ motorstop
Storingsboodschap tijdens starten,
stationair toerental niet bereikt binnen
de voorgeschreven tijd
Storingsboodschap tijdens starten,
opstart toerental niet bereikt binnen de
voorgeschreven tijd
Startfoutboodschap, starttoerental niet
bereikt binnen de voorgeschreven tijd
(telt starten als de startmotor is
geactiveerd) → startbeëindiging

Maatregelen
De gemeten waarde is ingelezen via
het CAN . Het alarm is verwerkt in
MDEC.
De gemeten waarde is ingelezen via
het CAN . Het alarm is verwerkt in
MDEC.
De gemeten waarde is ingelezen via
het CAN . Het alarm is verwerkt in
MDEC.
De gemeten waarde is ingelezen via
het CAN . Het alarm is verwerkt in
MDEC.
De gemeten waarde is ingelezen via
het CAN . Het alarm is verwerkt in
MDEC.
De gemeten waarde is ingelezen via
het CAN . Het alarm is verwerkt in
MDEC.
De gemeten waarde is ingelezen via
het CAN . Het alarm is verwerkt in
MDEC.
De gemeten waarde is ingelezen via
het CAN . Het alarm is verwerkt in
MDEC.
De gemeten waarde is ingelezen via
het CAN . Het alarm is verwerkt in
MDEC.
De gemeten waarde is ingelezen via
het CAN . Het alarm is verwerkt in
MDEC.
De gemeten waarde is ingelezen via
het CAN . Het alarm is verwerkt in
MDEC.
Hogedruksysteem lekt, lucht in het
systeem
Motordocumentatie
Interface-omvormer werkt niet goed of
interface-omvormer bekabeling B48
Motordocumentatie
Interface-omvormer defect of lekkage in
het hogedruksysteem
Motor
Documentatie
Boodschap verschijnt ook als erg grote
generatoren in gebruik zijn en de
uitschakeltijd langer is dan 20 s
Storing irrelevant

ADEC
2000

4000































































Controleer of er andere boodschappen
zijn







Controleer of er andere boodschappen
zijn







Controleer of er andere boodschappen
zijn
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MDEC
Nr.

093

094

Betekenis/Oorzaak
Koelvloeistof
voorverwarmingstemperatuur te laag
(onder tweede grenswaarde)
Koelvloeistof
voorverwarmingstemperatuur te laag
(onder eerste grenswaarde)

095

Interval opvoerdruk niet bereikt

099
100
101

Dummy
Meetpunt data checksum fout in EDM
Meetpunt data checksum fout in IDM
Totale brandstofverbruik checksum fout
in EDM (redundant datarecord 1)
Totale brandstofverbruik checksum fout
in EDM (redundant datarecord 2)
Draaiurenteller checksum fout in EDM
Draaiurenteller checksum fout in IDM
Storingsgeheugen checksum fout in
EDM (redundant datarecord 1)
Storingsgeheugen checksum fout in
EDM (redundant datarecord 2)
Als de voedingsspanning onder de
ingestelde ondergrenswaarde 1 is,
wordt de uit de DBR curve berekende
waarde vermenigvuldigd met 0,8 en
start de injectie 5° later
Als de voedingsspanning onder de
ingestelde ondergrenswaarde 2 is,
wordt de uit de DBR curve berekende
waarde vermenigvuldigd met 0,8 en
start de injectie 5° later
Als de voedingsspanning boven de
ingestelde bovengrenswaarde 1 is,
wordt de uit de DBR curve berekende
waarde vermenigvuldigd met 0,8 en
start de injectie 5° later
Als de voedingsspanning boven de
ingestelde bovengrenswaarde 2 is,
wordt de motor gestopt, indien
geconfigureerd
ECU temperatuur te hoog (boven
eerste grenswaarde)
Interne elektronische storing →
motorstop door elektronische storing
Interne elektronische storing →
motorstop door elektronische storing

102
103
104
105
106
107

118

119

120

121

122
134
136

137

Deze storing kan verschillende
oorzaken hebben:
1. Druksensor storing
2. Sensor bekabeling
3. Interne elektronische storing

Maatregelen

ADEC
2000

4000

Voorverwarmingstemperatuur niet
bereikt







Voorverwarmingstemperatuur niet
bereikt







Oliedruksensor en opvoerpomp
Motordocumentatie







Elektronicaservice
Elektronicaservice








Elektronicaservice





Elektronicaservice





Elektronicaservice
Elektronicaservice







Elektronicaservice





Elektronicaservice





Controleer accu / generator







Controleer accu / generator







Controleer accu / generator







Controleer accu / generator







Controleer elektronicaomgeving
(warmteophoping)







Vervang motorcontrole-unit ECU





Vervang motorcontrole-unit ECU





Storingsanalyse voor interne
elektronische storing: Maak stekkers X2
en X3 los, ECU is defect als
storingsboodschap blijft.
Storingsanalyse van druksensoren:
Maak de druksensoren een voor een
los en bepaal welke sensor de storing
veroorzaakt. Als beide metingen geen
succes hebben ligt de storing in de
kabelbundel.
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MDEC
Nr.

Betekenis/Oorzaak

138
Deze storing kan verschillende
oorzaken hebben:
1. Druksensor storing
2. Sensor bekabeling
3. Interne elektronische storing

139

140

142

144
145
147
149
151

Interne elektronische storing → Sensor
defect –alarm voor betreffende
sensoren, temperatuurwaarden worden
ingesteld op standaardwaarden
Interne elektronische storing → Sensor
defect –alarm voor betreffende
sensoren, temperatuurwaarden worden
ingesteld op standaardwaarden
Interne elektronische storing → motor
start niet, elektronica defect, test met
stilstaande motor alleen
Interne elektronische storing → motor
start niet, elektronica defect, test met
stilstaande motor alleen
Interne elektronische storing →
motorstop door elektronische storing
Interne elektronische storing →
motorstop door elektronische storing
Interne elektronische storing →
motorstop door elektronische storing
Interne elektronische storing →
motorstop door elektronische storing

170

Module in onderhoudsindicator (MI)
defect of ontbreekt

171

Onderhoudsindicator niet langer actief

173

EEPROM schrijflimiet bereikt
Geen (bruikbaar) LifeData backupsysteem beschikbaar, backupsysteem heeft geen LifeData functie
als time-out na motorregelaarrust
verloopt of CAN bus naar backupsysteem is onderbroken
Deze storingsboodschap ontstaat als
een CRC fout is (verklaard voor elke
module) of uploaden is onvolledig
tijdens een dataterugzet
uploadprocedure (in ADEC)
Minstens een actieve PDU op CAN 1
bewaakt door de ECU ontbreekt →
aangesloten apparaat defect
Minstens een actieve PDU op CAN 2
bewaakt door de ECU ontbreekt →
aangesloten apparaat defect
Parameter 200.00 en/of 200.05 hebben
geen geldige waarden
Een CAN modus is geselecteerd waarin
communicatie is gestart met behulp van
de PU datamodule. De vereiste PU
datamodule is echter ongeldig of
ontbreekt.

176

177

180

181
182

183

Maatregelen

ADEC
2000

4000













Vervang motorcontrole-unit ECU





Vervang motorcontrole-unit ECU





Vervang motorcontrole-unit ECU





Vervang motorcontrole-unit ECU





Vervang motorcontrole-unit ECU





Vervang motorcontrole-unit ECU

















Storingsanalyse voor interne
elektronische storing: Maak stekkers X2
en X3 los, ECU is defect als
storingsboodschap blijft.
Storingsanalyse van druksensoren:
Maak de druksensoren een voor een
los en bepaal welke sensor de storing
veroorzaakt. Als beide metingen geen
succes hebben ligt de storing in de
kabelbundel.
1. Sensor defect
Elektronicaservice
2. Elektronica defect
Vervang motorcontrole-unit ECU
1. Sensor defect
Elektronicaservice
2. Elektronica defect
Vervang motorcontrole-unit ECU

Controleer of de MI correct is
geïnstalleerd
Elektronicaservice
Controleer of de MI correct is
geïnstalleerd
Elektronicaservice
Elektronicaservice

Elektronicaservice



Elektronicaservice



Controleer CAN apparaten en CAN bus
bekabeling indien nodig







Controleer CAN apparaten en CAN bus
bekabeling indien nodig







Stel de aangegeven waarden correct in







Test de op het CAN aangesloten
apparaten
Download opnieuw via BDM
Elektronicaservice
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MDEC
Nr.

184

185

Betekenis/Oorzaak
Een programmeerfout is opgetreden in
een of beide modules bij het kopiëren
van een ontvangen PU datamodule in
beide EEPROM modules.
Onvoldoende inkomende mailboxen
klaar in een of beide CAN controllers bij
het initialiseren van de
ontvangeridentificatie.

186

CAN controller 1 in bus uit status →
automatisch overschakelen naar CAN 2

187

CAN controller 1 heeft een
waarschuwing gesignaleerd

188

CAN controller 2 in bus uit status →
automatisch overschakelen naar CAN 1

189

CAN controller 2 heeft een
waarschuwing gesignaleerd

201

Sensor defect
(koelvloeistoftemperatuur)

202
Sensor defect (brandstoftemperatuur)
203
Sensor defect (vulluchttemperatuur)
205

Sensor defect
(vulluchtkoelingtemperatuur)

208

Sensor defect (vuldruk)

211

Sensor defect (smeeroliedruk)

215

Sensor defect (raildruk) →
hogedrukregelaar noodwerking

216

Sensor defect (smeerolietempratuur)

219

Sensor defect (inlaatluchttemperatuur)

220

Sensor defect (koelvloeistofpeil)

Maatregelen

ADEC
2000

4000

Elektronicaservice





Elektronicaservice









































































Oorzaken zijn bijv. kortsluiting, grote
onderbrekingen of baud rate
incompatibiliteit
Oorzaken zijn bijv. ontbrekende
knopen, kleine onderbrekingen of
tijdelijke overbelasting van de bus
Oorzaken zijn bijv. kortsluiting, grote
onderbrekingen of baud rate
incompatibiliteit
Oorzaken zijn bijv. ontbrekende
knopen, kleine onderbrekingen of
tijdelijke overbelasting van de bus
Kortsluiting of draadbreuk, controleer
sensor en bekabeling naar B6
Elektronicaservice
Kortsluiting of draadbreuk, controleer
sensor en bekabeling naar B33
Elektronicaservice
Kortsluiting of draadbreuk, controleer
sensor en bekabeling naar B9
Elektronicaservice
Kortsluiting of draadbreuk, controleer
sensor en bekabeling naar B26
Elektronicaservice
Kortsluiting of draadbreuk, controleer
sensor en bekabeling naar B10
Elektronicaservice
Kortsluiting of draadbreuk, controleer
sensor en bekabeling naar B5
Elektronicaservice
Kortsluiting of draadbreuk, controleer
sensor en bekabeling naar B48
Elektronicaservice
Kortsluiting of draadbreuk, controleer
sensor en bekabeling naar B7
Elektronicaservice
C kortsluiting of beschadigde
bekabeling, controleer sensor en
bekabeling naar B5
Elektronicaservice
Kortsluiting of draadbreuk, controleer
sensor en bekabeling naar F33
Elektronicaservice
N.B.: Als een sensorkabelstekker
tijdelijk is losgemaakt en dan weer
aangesloten (bijv. bij de ECU),
verschijnt deze storingsboodschap nog
eens gedurende ongeveer 60 min. De
storing kan direct gewist worden door
het systeem uit en weer in te
schakelen.
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MDEC
Nr.

Betekenis/Oorzaak

Maatregelen

ADEC
2000

223

Sensor defect (vulluchtkoelvloeistofpeil)

Kortsluiting of draadbreuk, controleer
sensor en bekabeling naar F57
Elektronicaservice
N.B.: Als een sensorkabelstekker
tijdelijk is losgemaakt en dan weer
aangesloten (bijv. bij de ECU),
verschijnt deze storingsboodschap nog
eens gedurende ongeveer 60 min. De
storing kan direct gewist worden door
het systeem uit en weer in te
schakelen.

229

Sensor defect krukastoerental en
sensor defect nokkenastoerental

Vergelijk alarmen 230 en 231

230

Sensor defect (krukastoerental)

231

Sensor defect (nokkenastoerental)

240

Sensor defect (brandstofdruk)

245

Interne ECU storing

246

Interne ECU storing

250

266

267

269









Kortsluiting of draadbreuk, controleer
sensor en bekabeling naar B13
Elektronicaservice







Kortsluiting of draadbreuk, controleer
sensor en bekabeling naar B1
Elektronicaservice

























Kortsluiting of draadbreuk, controleer
sensor en bekabeling naar B43
Elektronicaservice
Elektronica defect Vervang
motorcontrole-unit ECU
Elektronica defect Vervang
motorcontrole-unit ECU

Kortsluiting of draadbreuk, controleer
ingestelde toerentalzender en
bekabeling
Elektronicaservice





Kortsluiting of draadbreuk, controleer
ingestelde toerentalzender en
bekabeling
Elektronicaservice





Gefilterd analoog signaal of
belastingspuls niet beschikbaar

Kortsluiting of beschadigde bekabeling
Elektronicaservice

Sensor defect frequentie-instelling

271

Ontbrekende Data CAN (T-EXTERN 1)

272

Ontbrekende Data CAN (T-EXTERN 2)

273

Ontbrekende Data CAN (P-EXTERN 1)

274

Ontbrekende Data CAN (P-EXTERN 2)

276



Sensor defect CAN (toerentalverzoek)
→ geen ingesteld toerentalsignaal, het
toerental wordt ofwel ingesteld op een
standaardwaarde (MP180.05) of blijft
ingesteld op het actuele toerental
naargelang de instelling bij MP180.14
Sensor defect (analoge
toerentalinstelling) → toerental wordt
ingesteld op een standaardwaarde of
blijft ingesteld op het actuele toerental
(afstelbaar, MP180.14)
Alleen gebruikt in teststand modus:
Sensor defect (analoge
toerentalinstelling) → toerental wordt
ingesteld op een standaardwaarde of
blijft ingesteld op het actuele toerental
(afstelbaar, MP180.14)

270

275

4000

Ontbrekende Data CAN (EXT.
KOELVLOEISTOFPEIL)
Ontbrekende Data CAN
(vulluchtkoelvloeistofpeil)

Kortsluiting of draadbreuk, controleer
ingestelde toerentalzender en
bekabeling
Elektronicaservice
Elektronicaservice (extern apparaat
defect)
Elektronicaservice (extern apparaat
defect)
Elektronicaservice (extern apparaat
defect)
Elektronicaservice (extern apparaat
defect)
Elektronicaservice (extern apparaat
defect)
Elektronicaservice (extern apparaat
defect)
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MDEC
Nr.

277
278

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

Betekenis/Oorzaak
Ontbrekende Data CAN (BIN-EXTERN
3)
Ontbrekende Data CAN (BIN-EXTERN
4)
Cilinder A1:
FPGA storingsstatus = 2
Vliegtijd t < 600 µs
Vliegtijd t > 1400 µs
Cilinder A2:
FPGA storingsstatus = 2
Vliegtijd t < 600 µs
Vliegtijd t > 1400 µs
Cilinder A3:
FPGA storingsstatus = 2
Vliegtijd t < 600 µs
Of
Vliegtijd t > 1400 µs
Cilinder A4:
FPGA storingsstatus = 2
Vliegtijd t < 600 µs
Vliegtijd t > 1400 µs
Cilinder A5:
FPGA storingsstatus = 2
Vliegtijd t < 600 µs
Vliegtijd t > 1400 µs
Cilinder A6:
FPGA storingsstatus = 2
Vliegtijd t < 600 µs
Vliegtijd t > 1400 µs
Cilinder A7:
FPGA storingsstatus = 2
Vliegtijd t < 600 µs
Vliegtijd t > 1400 µs
Cilinder A8:
FPGA storingsstatus = 2
Vliegtijd t < 600 µs
Vliegtijd t > 1400 µs
Cilinder A9:
FPGA storingsstatus = 2
Vliegtijd t < 600 µs
Vliegtijd t > 1400 µs
Cilinder A10:
FPGA storingsstatus = 2
Vliegtijd t < 600 µs
Vliegtijd t > 1400 µs
Cilinder B1:
FPGA storingsstatus = 2
Vliegtijd t < 600 µs
Vliegtijd t > 1400 µs
Cilinder B2:
FPGA storingsstatus = 2
Vliegtijd t < 600 µs
Vliegtijd t > 1400 µs
Cilinder B3:
FPGA storingsstatus = 2
Vliegtijd t < 600 µs
Vliegtijd t > 1400 µs
Cilinder B4:
FPGA storingsstatus = 2
Vliegtijd t < 600 µs
Vliegtijd t > 1400 µs
Cilinder B5:
FPGA storingsstatus = 2
Vliegtijd t < 600 µs
Vliegtijd t > 1400 µs

Maatregelen

ADEC
2000

4000









Vervang magneetklep als dit frequent
optreedt
Motordocumentatie







Vervang magneetklep als dit frequent
optreedt
Motordocumentatie







Vervang magneetklep als dit frequent
optreedt
Motordocumentatie







Vervang magneetklep als dit frequent
optreedt
Motordocumentatie







Vervang magneetklep als dit frequent
optreedt
Motordocumentatie







Vervang magneetklep als dit frequent
optreedt
Motordocumentatie







Vervang magneetklep als dit frequent
optreedt
Motordocumentatie







Vervang magneetklep als dit frequent
optreedt
Motordocumentatie







Vervang magneetklep als dit frequent
optreedt
Motordocumentatie







Vervang magneetklep als dit frequent
optreedt
Motordocumentatie







Vervang magneetklep als dit frequent
optreedt
Motordocumentatie







Vervang magneetklep als dit frequent
optreedt
Motordocumentatie







Vervang magneetklep als dit frequent
optreedt
Motordocumentatie







Vervang magneetklep als dit frequent
optreedt
Motordocumentatie







Vervang magneetklep als dit frequent
optreedt
Motordocumentatie







Elektronicaservice (extern apparaat
defect)
Elektronicaservice (extern apparaat
defect)
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MDEC
Nr.

316

317

318

319

320

Betekenis/Oorzaak
Cilinder B6:
FPGA storingsstatus = 2
Vliegtijd t < 600 µs
Vliegtijd t > 1400 µs
Cilinder B7:
FPGA storingsstatus = 2
Vliegtijd t < 600 µs
Vliegtijd t > 1400 µs
Cilinder B8:
FPGA storingsstatus = 2
Vliegtijd t < 600 µs
Vliegtijd t > 1400 µs
Cilinder B9:
FPGA storingsstatus = 2
Vliegtijd t < 600 µs
Vliegtijd t > 1400 µs
Cilinder B10:
FPGA storingsstatus = 2
Vliegtijd t < 600 µs
Vliegtijd t > 1400 µs

321

Bekabeling storing cilinder A1 →
ontstekingsuitval

322

Bekabeling storing cilinder A2 →
ontstekingsuitval

323

Bekabeling storing cilinder A3 →
ontstekingsuitval

324

Bekabeling storing cilinder A4 →
ontstekingsuitval

325

Bekabeling storing cilinder A5 →
ontstekingsuitval

326

Bekabeling storing cilinder A6 →
ontstekingsuitval

327

Bekabeling storing cilinder A7 →
ontstekingsuitval

328

Bekabeling storing cilinder A8 →
ontstekingsuitval

Maatregelen

ADEC
2000

4000

Vervang magneetklep als dit frequent
optreedt
Motordocumentatie







Vervang magneetklep als dit frequent
optreedt
Motordocumentatie







Vervang magneetklep als dit frequent
optreedt
Motordocumentatie







Vervang magneetklep als dit frequent
optreedt
Motordocumentatie







Vervang magneetklep als dit frequent
optreedt
Motordocumentatie























































MK kortsluiting of +MK lijn kortgesloten
aan elektronische massa (voorwaarde:
motorblok aan massa)
Vervang magneetklep of kabelbundel
Motordocumentatie
MK kortsluiting of +MK lijn kortgesloten
aan elektronische massa (voorwaarde:
motorblok aan massa)
Vervang magneetklep of kabelbundel
Motordocumentatie
MK kortsluiting of +MK lijn kortgesloten
aan elektronische massa (voorwaarde:
motorblok aan massa)
Vervang magneetklep of kabelbundel
Motordocumentatie
MK kortsluiting of +MK lijn kortgesloten
aan elektronische massa (voorwaarde:
motorblok aan massa)
Vervang magneetklep of kabelbundel
Motordocumentatie
MK kortsluiting of +MK lijn kortgesloten
aan elektronische massa (voorwaarde:
motorblok aan massa)
Vervang magneetklep of kabelbundel
Motordocumentatie
MK kortsluiting of +MK lijn kortgesloten
aan elektronische massa (voorwaarde:
motorblok aan massa)
Vervang magneetklep of kabelbundel
Motordocumentatie
MK kortsluiting of +MK lijn kortgesloten
aan elektronische massa (voorwaarde:
motorblok aan massa)
Vervang magneetklep of kabelbundel
Motordocumentatie
MK kortsluiting of +MK lijn kortgesloten
aan elektronische massa (voorwaarde:
motorblok aan massa)
Vervang magneetklep of kabelbundel
Motordocumentatie
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Nr.

Betekenis/Oorzaak

329

Bekabeling storing cilinder A9 →
ontstekingsuitval

330

Bekabeling storing cilinder A10 →
ontstekingsuitval

331

Bekabeling storing cilinder B1 →
ontstekingsuitval

332

Bekabeling storing cilinder B2 →
ontstekingsuitval

333

Bekabeling storing cilinder B3 →
ontstekingsuitval

334

Bekabeling storing cilinder B4 →
ontstekingsuitval

335

Bekabeling storing cilinder B5 →
ontstekingsuitval

336

Bekabeling storing cilinder B6 →
ontstekingsuitval

337

Bekabeling storing cilinder B7 →
ontstekingsuitval

338

Bekabeling storing cilinder B8 →
ontstekingsuitval

339

Bekabeling storing cilinder B9 →
ontstekingsuitval

Maatregelen
MK kortsluiting of +MK lijn kortgesloten
aan elektronische massa (voorwaarde:
motorblok aan massa)
Vervang magneetklep of kabelbundel
Motordocumentatie
MK kortsluiting of +MK lijn kortgesloten
aan elektronische massa (voorwaarde:
motorblok aan massa)
Vervang magneetklep of kabelbundel
Motordocumentatie
MK kortsluiting of +MK lijn kortgesloten
aan elektronische massa (voorwaarde:
motorblok aan massa)
Vervang magneetklep of kabelbundel
Motordocumentatie
MK kortsluiting of +MK lijn kortgesloten
aan elektronische massa (voorwaarde:
motorblok aan massa)
Vervang magneetklep of kabelbundel
Motordocumentatie
MK kortsluiting of +MK lijn kortgesloten
aan elektronische massa (voorwaarde:
motorblok aan massa)
Vervang magneetklep of kabelbundel
Motordocumentatie
MK kortsluiting of +MK lijn kortgesloten
aan elektronische massa (voorwaarde:
motorblok aan massa)
Vervang magneetklep of kabelbundel
Motordocumentatie
MK kortsluiting of +MK lijn kortgesloten
aan elektronische massa (voorwaarde:
motorblok aan massa)
Vervang magneetklep of kabelbundel
Motordocumentatie
MK kortsluiting of +MK lijn kortgesloten
aan elektronische massa (voorwaarde:
motorblok aan massa)
Vervang magneetklep of kabelbundel
Motordocumentatie
MK kortsluiting of +MK lijn kortgesloten
aan elektronische massa (voorwaarde:
motorblok aan massa)
Vervang magneetklep of kabelbundel
Motordocumentatie
MK kortsluiting of +MK lijn kortgesloten
aan elektronische massa (voorwaarde:
motorblok aan massa)
Vervang magneetklep of kabelbundel
Motordocumentatie
MK kortsluiting of +MK lijn kortgesloten
aan elektronische massa (voorwaarde:
motorblok aan massa)
Vervang magneetklep of kabelbundel
Motordocumentatie
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4000



















Storing (onderbreking) in bekabeling
van cilinder A3 → onstekingsuitval

MK kortsluiting of +MK lijn kortgesloten
aan elektronische massa (voorwaarde:
motorblok aan massa)
Vervang magneetklep of kabelbundel
Motordocumentatie







Storing (onderbreking) in bekabeling
van cilinder A4 → onstekingsuitval

MK kortsluiting of +MK lijn kortgesloten
aan elektronische massa (voorwaarde:
motorblok aan massa)
Vervang magneetklep of kabelbundel
Motordocumentatie





























































Bekabeling storing cilinder B10 →
ontstekingsuitval

341

Storing (onderbreking) in bekabeling
van cilinder A1 → onstekingsuitval

342

Storing (onderbreking) in bekabeling
van cilinder A2 → onstekingsuitval

344

ADEC
2000

340

343

Maatregelen

345

Storing (onderbreking) in bekabeling
van cilinder A5 → onstekingsuitval

346

Storing (onderbreking) in bekabeling
van cilinder A6 → onstekingsuitval

347

Storing (onderbreking) in bekabeling
van cilinder A7 → onstekingsuitval

348

Storing (onderbreking) in bekabeling
van cilinder A8 → onstekingsuitval

349

Storing (onderbreking) in bekabeling
van cilinder A9 → onstekingsuitval

350

Storing (onderbreking) in bekabeling
van cilinder A10 → onstekingsuitval

351

Storing (onderbreking) in bekabeling
van cilinder B1 → onstekingsuitval

352

Storing (onderbreking) in bekabeling
van cilinder B2 → onstekingsuitval

353

Storing (onderbreking) in bekabeling
van cilinder B3 → onstekingsuitval

MK kortsluiting of +MK lijn kortgesloten
aan elektronische massa (voorwaarde:
motorblok aan massa)
Vervang magneetklep of kabelbundel
Motordocumentatie
MK kortsluiting of +MK lijn kortgesloten
aan elektronische massa (voorwaarde:
motorblok aan massa)
Vervang magneetklep of kabelbundel
Motordocumentatie
MK kortsluiting of +MK lijn kortgesloten
aan elektronische massa (voorwaarde:
motorblok aan massa)
Vervang magneetklep of kabelbundel
Motordocumentatie

MK kortsluiting of +MK lijn kortgesloten
aan elektronische massa (voorwaarde:
motorblok aan massa)
Vervang magneetklep of kabelbundel
Motordocumentatie
Controleer bekabeling en magneetklep
op onderbreking
Vervang magneetklep of kabelbundel
Motordocumentatie
Controleer bekabeling en magneetklep
op onderbreking
Vervang magneetklep of kabelbundel
Motordocumentatie
Controleer bekabeling en magneetklep
op onderbreking
Vervang magneetklep of kabelbundel
Motordocumentatie
Controleer bekabeling en magneetklep
op onderbreking
Vervang magneetklep of kabelbundel
Motordocumentatie
Controleer bekabeling en magneetklep
op onderbreking
Vervang magneetklep of kabelbundel
Motordocumentatie
Controleer bekabeling en magneetklep
op onderbreking
Vervang magneetklep of kabelbundel
Motordocumentatie
Controleer bekabeling en magneetklep
op onderbreking
Vervang magneetklep of kabelbundel
Motordocumentatie
Controleer bekabeling en magneetklep
op onderbreking
Vervang magneetklep of kabelbundel
Motordocumentatie
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354

Storing (onderbreking) in bekabeling
van cilinder B4 → onstekingsuitval

355

Storing (onderbreking) in bekabeling
van cilinder B5 → onstekingsuitval

356

Storing (onderbreking) in bekabeling
van cilinder B6 → onstekingsuitval

357

Storing (onderbreking) in bekabeling
van cilinder B7 → onstekingsuitval

358

Storing (onderbreking) in bekabeling
van cilinder B8 → onstekingsuitval

359

Storing (onderbreking) in bekabeling
van cilinder B9 → onstekingsuitval

360

Storing (onderbreking) in bekabeling
van cilinder B10 → onstekingsuitval

361

Interne elektronische storing (als
storing permanent aanwezig is)
→ mogelijke hoeveelheidbegrenzing

362

Interne elektronische storing (als
storing permanent aanwezig is)
→ mogelijke hoeveelheidbegrenzing

363

Interne elektronische storing
→motorstop

364

Interne elektronische storing
→motorstop

365

Magneetklep bekabeling storing →
motorstop

381

TAA1 defect

Maatregelen
Controleer bekabeling en magneetklep
op onderbreking
Vervang magneetklep of kabelbundel
Motordocumentatie
Controleer bekabeling en magneetklep
op onderbreking
Vervang magneetklep of kabelbundel
Motordocumentatie
Controleer bekabeling en magneetklep
op onderbreking
Vervang magneetklep of kabelbundel
Motordocumentatie
Controleer bekabeling en magneetklep
op onderbreking
Vervang magneetklep of kabelbundel
Motordocumentatie
Controleer bekabeling en magneetklep
op onderbreking
Vervang magneetklep of kabelbundel
Motordocumentatie
Controleer bekabeling en magneetklep
op onderbreking
Vervang magneetklep of kabelbundel
Motordocumentatie
Controleer bekabeling en magneetklep
op onderbreking
Vervang magneetklep of kabelbundel
Motordocumentatie
PA circuit defect of freewheel-transistor
kortgesloten Vervang motorcontroleunit
ECU
PA circuit defect of freewheel-transistor
kortgesloten Vervang motorcontroleunit
ECU
1. MK lijn kortgesloten aan
elektronische massa door weerstand
kleiner dan 1 ohm (motorblok aan
elektronische massa)
Vervang kabelbundel
Motordocumentatie
2. Elektronica defect
Vervang motorcontrole-unit ECU
1. MK lijn kortgesloten aan
elektronische massa door weerstand
kleiner dan 1 ohm (motorblok aan
elektronische massa)
Vervang kabelbundel
Motordocumentatie
2. Elektronica defect
Vervang motorcontrole-unit ECU
MK lijn kortgesloten aan elektronische
massa (motorblok aan elektronische
massa)
Vervang kabelbundel
Motordocumentatie
1. Draadbreuk of kortsluiting Vervang
kabelbundel
Motordocumentatie
2. Elektronica defect
Vervang motorcontrole-unit ECU
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382

TAA2 defect

383

TAA3 defect

384

TAA4 defect

385

TAA5 defect

386

TAA6 defect

399
400

401

402

403

404

405

406

407

408
410
411
412
413
444

ECU communicatie via CAN 2 bus
defect
Lijnonderbreking bij digitale ingang 1,
bekabeling defect of geen weerstand
via switch
Lijnonderbreking bij digitale ingang 2,
bekabeling defect of geen weerstand
via switch
Lijnonderbreking bij digitale ingang 3,
bekabeling defect of geen weerstand
via switch
Lijnonderbreking bij digitale ingang 4,
bekabeling defect of geen weerstand
via switch
Lijnonderbreking bij digitale ingang 5,
bekabeling defect of geen weerstand
via switch
Lijnonderbreking bij digitale ingang 6,
bekabeling defect of geen weerstand
via switch
Lijnonderbreking bij digitale ingang 7,
bekabeling defect of geen weerstand
via switch
Lijnonderbreking bij digitale ingang 8,
bekabeling defect of geen weerstand
via switch
Lijnonderbreking bij ingang voor
noodstop, bekabeling defect of geen
weerstand via switch
Injectorspanning te laag (grenswaarde
1)
Injectorspanning te laag (grenswaarde
2)
Injectorspanning te hoog (grenswaarde
1)
Injectorspanning te hoog (grenswaarde
2)
Sensor storing bij injector uitgangstrap.
Motorregelaar interne storing.
Motorregelaar vervanging.

Maatregelen
1. Draadbreuk of kortsluiting Vervang
kabelbundel
Motordocumentatie
2. Elektronica defect
Vervang motorcontrole-unit ECU
1. Draadbreuk of kortsluiting Vervang
kabelbundel
Motordocumentatie
2. Elektronica defect
Vervang motorcontrole-unit ECU
1. Draadbreuk of kortsluiting Vervang
kabelbundel
Motordocumentatie
2. Elektronica defect
Vervang motorcontrole-unit ECU
1. Draadbreuk of kortsluiting Vervang
kabelbundel
Motordocumentatie
2. Elektronica defect
Vervang motorcontrole-unit ECU
1. Draadbreuk of kortsluiting Vervang
kabelbundel
Motordocumentatie
2. Elektronica defect
Vervang motorcontrole-unit ECU
Controleer CAN 2 bus bekabeling bij
ECU

ADEC
2000

4000































Controleer bekabeling



Controleer bekabeling



Controleer bekabeling



Controleer bekabeling



Controleer bekabeling



Controleer bekabeling



Controleer bekabeling



Controleer bekabeling



Controleer bekabeling



Doe de motorregelaar zelftest, vervang
de motorregelaar indien defect.
Doe de motorregelaar zelftest, vervang
de motorregelaar indien defect.
Doe de motorregelaar zelftest, vervang
de motorregelaar indien defect.
Doe de motorregelaar zelftest, vervang
de motorregelaar indien defect.



Vervang motorregelaar
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Maatregelen

ADEC
2000

450

454

463

464

468

469

Ingangssignaal voor begin-/eindkoppel
defect, kortsluiting of beschadigde
bekabeling
Vermogensreductie geactiveerd, motor
werkt buiten standaardgrenzen. De
volgende variabelen kunnen ook
samengaan en de boodschap
veroorzaken: inlaatvacuüm,
uitlaattegendruk, vullucht
koelvloeistoftemperatuur,
inlaatluchttemperatuur.
Analoog ingangssignaal voor Aux 2
defect, kortsluiting of beschadigde
bekabeling.
Analoog ingangssignaal voor druk Aux
1 defect, kortsluiting of beschadigde
bekabeling.
Analoge ingang voor temperatuur Aux 1
defect, kortsluiting of beschadigde
bekabeling.
Analoog ingangssignaal voor Aux 1
defect, kortsluiting of beschadigde
bekabeling.

470

Motorregelaar defect.

471

HD brandstofcontroleblok activering,
kortsluiting of beschadigde bekabeling.

472
474
475
476

Motorstop als uitschakelkanalen
"sensor storing" hebben
Lijnbreuk of kortsluiting op kanaal FO
Geactiveerd door crashdetector
waardoor de motor is uitgeschakeld.
Crashdetector resetfout.

4000

Controleer signaalzender en
bekabeling, vervang indien nodig.
Storing wordt opgeheven als de motor
opnieuw wordt gestart.



Geen



Controleer signaalzender en
bekabeling, vervang indien nodig.



Controleer signaalzender en
bekabeling, vervang indien nodig.



Controleer signaalzender en
bekabeling, vervang indien nodig.



Controleer signaalzender en
bekabeling, vervang indien nodig.



Vervang motorregelaar bij volgende
gelegenheid.
Controleer sensor en bekabeling,
vervang indien nodig. Storing wordt
opgeheven als de motor opnieuw wordt
gestart.



Contact opnemen met service



Contact opnemen met service
Vervang motorregelaar bij volgende
gelegenheid.
Contact opnemen met service








478

GEEL gecombineerd alarm van fabriek

Contact opnemen met service



479

ROOD gecombineerd alarm van fabriek
Extern motorbeschermingssysteem
actief
Vermogensreductie door
onderhoudssysteem
ECU communicatie via CAN 2 bus
defect
 Elektronicatemperatuur van PIM A
521 te hoog (>95°C)
 Temperatuursensor in PIM A 521
defect
 Voeding (+5 VDC) van PIM A521
buiten tolerantie (>5,25 V)
 Vermogensmeting van PIM A 521
defect
PIM A 521 communicatie via CAN 1
bus (storing) defect

Contact opnemen met service



Contact opnemen met service



Contact opnemen met service



PIM A 521 communicatie via CAN 2
bus (redundant) defect
 Elektronicatemperatuur van PIM A
522 te hoog (>95°C)
 Temperatuursensor in PIM A 522
defect

480
555
E02

E11

E12

E13
E14

E22

Controleer CAN 2 bus bekabeling bij
ECU
Controleer omgevingstemperatuur













Controleer CAN 1 bus bekabeling bij
PIM A 521





Controleer CAN 2 bus bekabeling bij
PIM A 521
Controleer omgevingstemperatuur









Vervang printplaat MPU 23
Controleer spanning bij PIM A521
Vervang printplaat MPU 23

Vervang printplaat MPU 23
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E23

E24
E25

E28

E29

E33

E34

E35
E36

E38

E55

E56

E57
E58

E60

E63



ADEC
2000

4000





Controleer spanning bij PIM A 522
Vervang printplaat MPU 23

PIM A 522 communicatie via CAN 1
bus (storing) defect

Controleer CAN 1 bus bekabeling bij
PIM A 522





PIM A 522 communicatie via CAN 2
bus (redundant) defect
Gedurende de zelftest is BOB 1 niet
gedetecteerd in sleuf 3 van PIM A 522
(bijv. geen of verkeerde printplaat
aanwezig of BOB 1 defect)
Gedurende de zelftest is BOB 1 niet
gedetecteerd in sleuf 4 van PIM A 522
(bijv. geen of verkeerde printplaat
aanwezig of BOB 1 defect)
 Elektronicatemperatuur van PIM A
523 te hoog (>95°C)
 Temperatuursensor in PIM A 523
defect
 Voeding (+5 VDC) van PIM A 523
buiten tolerantie (>5,25 V)
 Stroommeting van PIM A 523
defect
PIM A 523 communicatie via CAN 1
bus (storing) defect
PIM A 523 communicatie via CAN 2
bus (redundant) defect
Gedurende de zelftest is BOB 2 niet
gedetecteerd in sleuf 2 van PIM A 523
(bijv. geen of verkeerde printplaat
aanwezig of BOB 2 defect)
 Elektronicatemperatuur van PIM A
525 te hoog (>95°C)
 Temperatuursensor in PIM A 525
defect
 Voeding (+5 VDC) van PIM A 525
buiten tolerantie (>5,25 V)
 Stroommeting van PIM A 525
defect
PIM A 525 communicatie via CAN 1
bus (storing) defect
PIM A 525 communicatie via CAN 2
bus (redundant) defect
Gedurende de zelftest is SCB 3 niet
gedetecteerd in sleuf 2 van PIM A 525
(bijv. geen of verkeerde printplaat
aanwezig of SCB 3 defect)

Controleer CAN 2 bus bekabeling bij
PIM A 522





Vervang printplaat BOB 1





Vervang printplaat BOB 1





Controleer omgevingstemperatuur bij
PIM A 523
Vervang printplaat MPU 23









Controleer CAN 1 bus bekabeling bij
PIM A 523
Controleer CAN 2 bus bekabeling bij
PIM A 523









Vervang printplaat BOB 2













Controleer CAN 1 bus bekabeling bij
PIM A 525
Controleer CAN 2 bus bekabeling bij
PIM A 525









Vervang printplaat SCB 3













SCB 3 heeft geen seriële verbinding 

E66

Voeding (+5 VDC) van PIM A 522
buiten tolerantie (>5,25 V)
Stroommeting van PIM A 522
defect

Maatregelen



Elektronicatemperatuur van PIM A
526 te hoog (>95°C)
Temperatuursensor in PIM A 526
defect

Controleer spanning bij PIM A 523
Vervang printplaat MPU 23

Controleer omgevingstemperatuur
Vervang printplaat MPU23
Controleer spanning bij PIM A 525
Vervang printplaat MPU23

Controleer seriële verbinding bij SCB 3
en bekabeling, vervang SCB 3 indien
nodig
Controleer omgevingstemperatuur bij
PIM A 526
Vervang printplaat MPU 23

156 / 160

MDEC
Nr.

Betekenis/Oorzaak


E67

E68
E69

E71

E77

E78

E79
E80

E82

E83

E84

E88

E89

E90
E91

E93

E99

Voeding (+5 VDC) van PIM A 526
buiten tolerantie (>5,25 V)
 Stroommeting van PIM A 526
defect
PIM A 526 communicatie via CAN 1
bus (storing) defect
PIM A 526 communicatie via CAN 2
bus (redundant) defect
Gedurende de zelftest is BOB 3 niet
gedetecteerd in sleuf 2 van PIM A 526
(bijv. geen of verkeerde printplaat
aanwezig of BOB 3 defect)
 Elektronicatemperatuur van PIM A
527 te hoog (>95°C)
 Temperatuursensor in PIM A 527
defect
 Voeding (+5 VDC) van PIM A 527
buiten tolerantie (>5,25 V)
 Stroommeting van PIM A 527
defect
PIM A 527 communicatie via CAN 1
bus (storing) defect
PIM A 527 communicatie via CAN 2
bus (redundant) defect
Gedurende de zelftest is BOB 1 niet
gedetecteerd in sleuf 2 van PIM A 527
(bijv. geen of verkeerde printplaat
aanwezig of BOB 1 defect)
Gedurende de zelftest is BOB 1 niet
gedetecteerd in sleuf 3 van PIM A 527
(bijv. geen of verkeerde printplaat
aanwezig of BOB 1 defect)
Gedurende de zelftest is BOB 1 niet
gedetecteerd in sleuf 4 van PIM A 527
(bijv. geen of verkeerde printplaat
aanwezig of BOB 1 defect)
 Elektronicatemperatuur van PIM A
528 te hoog (>95°C)
 Temperatuursensor in PIM A 528
defect
 Voeding (+5 VDC) van PIM A 528
buiten tolerantie (>5,25 V)
 Stroommeting van PIM A 528
defect
PIM A 528 communicatie via CAN 1
bus (storing) defect
PIM A 528 communicatie via CAN 2
bus (redundant) defect
Gedurende de zelftest is BIB 1 niet
gedetecteerd in sleuf 2 van PIM A 528
(bijv. geen of verkeerde printplaat
aanwezig of BIB 1 defect)
 Elektronicatemperatuur van PIM A
529 te hoog (>95°C)
 Temperatuursensor in PIM A 529
defect

Maatregelen

ADEC
2000

4000





Controleer CAN 1 bus bekabeling bij
PIM A 526
Controleer CAN 2 bus bekabeling bij
PIM A 526









Vervang printplaat BOB 3





Controleer omgevingstemperatuur bij
PIM A 527
Vervang printplaat MPU 23









Controleer CAN 1 bus bekabeling bij
PIM A 527
Controleer CAN 2 bus bekabeling bij
PIM A 527









Vervang printplaat BOB 1





Vervang printplaat BOB 1





Vervang printplaat BOB 1





Controleer omgevingstemperatuur bij
PIM A 528
Vervang printplaat MPU 23









Controleer CAN 1 bus bekabeling bij
PIM A 528
Controleer CAN 2 bus bekabeling bij
PIM A 528









Vervang printplaat BIB 1





Controleer omgevingstemperatuur bij
PIM A 529
Vervang printplaat MPU 23





Controleer spanning bij PIM A 526
Vervang printplaat MPU 23

Controleer spanning bij PIM A 527
Vervang printplaat MPU 23

Controleer spanning bij PIM A 528
Vervang printplaat MPU 23
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MDEC
Nr.

Betekenis/Oorzaak


F00

F01
F02

F04

F05

F06

J30
J31

Voeding (+5 VDC) van PIM A 529
buiten tolerantie (>5,25 V)
 Stroommeting van PIM A 529
defect
PIM A 529 communicatie via CAN 1
bus (storing) defect
PIM A 529 communicatie via CAN 2
bus (redundant) defect
Gedurende de zelftest is IIB1 niet
gedetecteerd in sleuf 2 van PIM A 529
(bijv. geen of verkeerde printplaat
aanwezig of IIB1 defect)
Gedurende de zelftest is AIB1 niet
gedetecteerd in sleuf 3 van PIM A 529
(bijv. geen of verkeerde printplaat
aanwezig of AIB1 defect)
Gedurende de zelftest is BOB 2 niet
gedetecteerd in sleuf 4 van PIM A 529
(bijv. geen of verkeerde printplaat
aanwezig of BOB 2 defect)
Storingscode display detecteert geen
andere CAN bus deelnemer
Storingscode display detecteert de
ECU niet op de CAN bus

Maatregelen

ADEC
2000

4000





Controleer CAN 2 bus bekabeling bij
PIM A 529
Controleer CAN 2 bus bekabeling bij
PIM A 529









Vervang printplaat IIB 1





Vervang printplaat AIB 1





Vervang printplaat BOB 2





Controleer CAN bus bekabeling





Controleer CAN bus bekabeling en
vervang ECU indien nodig





Controleer spanning bij PIM A 529
Vervang printplaat MPU 23
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10.3. Bijlage C - lijst van parameters en hun betekenis
Type parameter

Parameter
Vertraging
luchtvoorverwarming
Vertraging
microonderbreking
Vertraging netretour

Algemene
vertragingen

Vertraging
voorbericht
Frankrijk)

EJP(alleen

Vertraging
startverlies
Frankrijk)

EJP(alleen

Vertraging
gaan

standby

Vertraging koeling
Vertraging
uitschakeling wegens
watertemperatuur
Vertraging
uitschakeling
I>>
(wegens
overbelasting
of
kortsluiting)

Vertraging stabilisatie
U en F

Vertraging claxon
Claxon

Storing
Automatische start
Vertraging min.-alarm
en storing
Vertraging
max.alarm en storing
Min.-alarmdrempel

Spanning alternator
Min.-storingsdrempel
Max.-storingsdrempel
Max.-storingsdrempel
Vertraging min.-alarm
en storing
Vertraging
max.alarm en storing
Min.-alarmdrempel
Alternatorfrequentie
Min.-storingsdrempel
Max.-storingsdrempel
Max.-storingsdrempel

Betekenis
Tijdsduur van de luchtvoorverwarming voor het starten bij dieselmotoren
Tijdsduur voordat het aggregaat wordt gestart wanneer de externe
opdracht verschijnt
Tijdsduur voordat het aggregaat wordt gekoeld wanneer de externe
opdracht verdwijnt
Tijdsduur voordat het aggregaat onbelast aanloopt na het verschijnen van
het EJP-voorbericht
Opmerking: als het aggregaat is uitgerust met een gemotoriseerde
vermogensschakelaar, wordt deze gesloten aan het eind van de vertraging
Het komt voor dat het EJP-startsignaal tijdelijke statusveranderingen
ondergaat. Om dit te ondervangen voorkomt deze vertraging dat de
normaal/nood-omvormer herhaaldelijk wordt omgeschakeld.
Bij de tijdsduur is rekening gehouden met het EJP-start-verlies
Tijdsduur voordat de TELYS op standby gaat
Tijdsduur van de koeling van het aggregaat na werking in automatische
modus (na het openen van het debiet)
Tijdsduur van de koeling van het aggregaat na detectie van een verkeerde
watertemperatuur
Tijdsduur van de koeling van het aggregaat na detectie van overbelasting
of kortsluiting.
Als de instelling gelijk is aan 0, wordt het aggregaat onmiddellijk
uitgeschakeld
Tijdsduur voordat rekening wordt gehouden met verkeerde min./max.
spanning en min./max. frequentie.
Met deze vertraging wordt rekening gehouden vanaf een
startmotoronderbrekingsdrempel. Aan het eind van deze vertraging kan de
normaal/nood-omvormer worden omgeschakeld als de frequentie en de
spanning binnen de toegestane grenzen liggen.
Tijdsduur voordat de claxon wordt geactiveerd bij storingen of alarmen en
het interval tussen twee claxonactiveringen
De claxon wordt wel of niet geactiveerd bij een storing
De claxon wordt bij een automatische start geactiveerd
Tijdsduur voordat de min.-alternatorspanningsstoring wordt aangegeven
Tijdsduur voordat de max.-alternatorspanningsstoring wordt aangegeven
Drempel met betrekking tot de nominale spanning ingesteld
voor het activeren van het min.-alternatorspanningsalarm
Drempel met betrekking tot de nominale spanning ingesteld
voor het activeren van de min.-alternatorspanningsstoring
Drempel met betrekking tot de nominale spanning ingesteld
voor het activeren van het max.-alternatorspanningsalarm
Drempel met betrekking tot de nominale spanning ingesteld
voor het activeren van de max.-alternatorspanningsstoring

in de fabriek
in de fabriek
in de fabriek
in de fabriek

Tijdsduur voordat de min.-alternatorfrequentiestoring wordt aangegeven
Tijdsduur voordat de max.-alternatorfrequentiestoring wordt aangegeven
Drempel met betrekking tot de nominale frequentie ingesteld
voor het activeren van het min.-alternatorfrequentiealarm
Drempel met betrekking tot de nominale frequentie ingesteld
voor het activeren van de min.-alternatorfrequentiestoring
Drempel met betrekking tot de nominale frequentie ingesteld
voor het activeren van het max.-alternatorfrequentiealarm
Drempel met betrekking tot de nominale frequentie ingesteld
voor het activeren van de max.-alternatorfrequentiestoring
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in de fabriek
in de fabriek
in de fabriek
in de fabriek

Type parameter

Parameter
Vertraging min.-alarm
en storing
Vertraging
max.alarm en storing
Min.-alarmdrempel

Accuspanning
Min.-storingsdrempel
Max.-alarmdrempel
Max.-storingsdrempel
Overbelasting

Overbelastingalarm
Activeringsdrempel

Brandstofpomp
Deactiveringsdrempel

Betekenis
Tijdsduur voordat de min.-accuspanningsstoring wordt aangegeven
Tijdsduur voordat de max.-accuspanningsstoring wordt aangegeven
Drempel met betrekking tot de Vcc-voedingsspanning ingesteld in
fabriek voor het activeren van het min.-accuspanningsalarm
Drempel met betrekking tot de Vcc-voedingsspanning ingesteld in
fabriek voor het activeren van de min.-accuspanningsstoring
Drempel met betrekking tot de Vcc-voedingsspanning ingesteld in
fabriek voor het activeren van het max.-accuspanningsalarm
Drempel met betrekking tot de Vcc-voedingsspanning ingesteld in
fabriek voor het activeren van de max.-accuspanningsstoring
Drempel met betrekking tot de nominale stroomsterkte ingesteld in
fabriek
Drempel met betrekking tot de indicatie van het brandstofpeil die
bediening van de brandstofpomp activeert
Drempel met betrekking tot de indicatie van het brandstofpeil die
bediening van de brandstofpomp deactiveert

de
de
de
de
de
de
de

10.4. Bijlage D - Woordenlijst
Omschrijving
Plug and Play
RS 485 - snelheid
Bit
RS 485 - pariteit
RS 485 - stop
Teken
ETHERNET-netwerk
FTP
USB
LAN
SMTP
TCP/IP
IP-adres
Subnetmasker
Gateway
DHCP
BUS
JBUS
Repeater
Point-to-point

Betekenis
Uitdrukking die aangeeft dat een apparaat alleen maar aangesloten hoeft te worden en dat
dit dan direct wordt herkend, zodat er direct mee kan worden gewerkt
Gegevensoverdrachtsnelheid
Gegevenseenheid die de waarde 0 of 1 heeft
Extra bit toegevoegd aan de geplaatste tekens, gebruikt voor het detecteren van
transmissiefouten
Bit die het eind van een teken aangeeft
Elke letter of elk cijfer, leesteken, enz., dat wordt gebruikt om een bericht te vormen
Lokaal netwerk ter grootte van een bedrijf
File Transfer Protocol: bestandsoverdrachtsprotocol. De overdracht vindt plaats tussen twee
eindadressen op het internet.
Universal Serial BUS: universele communicatiebus
Local Aera Network: hergroepeert de netwerken aangepast aan de grootte van een
bedrijfslocatie waarbij de 2 verste punten maximaal enkele kilometers van elkaar verwijderd
zijn. Wordt ook wel een lokaal bedrijfsnetwerk genoemd.
Simple Mail Transfer Protocol: e-mailprotocol
TCP (Transmission Control Protocol): gegevensoverdrachtprotocol
IP (Internet Protocol): internetverbindingsprotocol
Computeridentificator (van het aggregaat)
Naam die wordt gegeven aan elk netwerk dat met het internet is verbonden
Apparatuur waarmee van het ene naar een ander computernetwerk kan worden gegaan
Dynamic Host Configuration Protocol: automatische configuratietoepassing waarmee een
computer (TELYS) een IP-adres toegewezen kan krijgen als DHCP selecteren is ingesteld
op « JA »
Geheel van parallel gemonteerde elektrische geleiders via welke gegevens kunnen worden
overgedragen
Bij deze communicatiemodus wordt het standaardprotocol ModBus RTU gebruikt. De
belangrijkste functies van dit protocol worden gezamenlijk JBUS genoemd
Apparaat dat automatisch alle binnenkomende signalen herhaald die van de ene naar een
andere drager gaan
Verbindingsmodus waarbij slechts 2 computers betrokken zijn

160 / 160

