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1. Beschrijving van het apparaat
1.1 Inleiding
Deze bedieningshandleiding geeft een samenvatting van de technische gegevens die voor de
bediening en het onderhoud van de installatie noodzakelijk zijn. Door het naleven en in acht
nemen van deze bedieningshandleiding kan
• de optimale werking en prestatie van de installatie
• een permanente inzetbaarheid
• een hoge levensduur van de componenten
• het vroegtijdige herkennen en verhelpen van gebreken en derhalve lagere
onderhouds- en reparatiekosten worden bereikt.
Het voor de bediening en het onderhoud van de installatie bevoegde personeel moet uitvoerig
en volledig worden
geïnformeerd over de inhoud van de bedieningshandleiding.
Deze bedieningshandleiding dient als richtlijn voor de bediening en het onderhoud van de installatie. Als tijdens het bedrijf afwijkende punten of buitengewone gebeurtenissen optreden,
dan dienen deze in acht te worden genomen en, indien nodig, de firma Lock Antriebstechnik te
worden meegedeeld.
Gebreken of beschadigingen die garantieclaims tot gevolg hebben, dienen direct schriftelijk
aan de firma Lock Antriebstechnik met vermelding van het ordernummer en de exacte aanduiding van de component te worden meegedeeld. Het verhelpen van gebreken of beschadigingen door de exploitant of door derden mag alleen na voorafgaande toestemming van de firma
Lock Antriebstechnik worden uitgevoerd. Zonder deze toestemming is Lock Antriebstechnik
niet verplicht vorderingen of claims te aanvaarden.
Voor de afbeeldingen en gegevens in deze bedieningshandleiding zijn technische wijzigingen
die voor de verbetering van het apparaat noodzakelijk zijn, voorbehouden.

1.2 Gebruiksdoel
• De LSR 20 besturing is een compact apparaat voor de regeling van de temperatuur via twe
ventilatie-aandrijvingen.
• De regelparameters worden via een goed zichtbaar LED-display weergegeven.
• Als opties kunnen een regenmelder en een windsensor worden aangesloten.
• De ventilatie-openingen kunnen afhankelijk van de windsterkte worden gesloten.
• De regeling vindt plaats a.d.h. van cyclusbedrijf werktijd 3 seconden, pauze 100 seconden
(instelbaar).
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1.3 Hoofdschakelaar
Bij de installatie van de ventilatieregelaars en elektro-aandrijvingen dient
een tweepolige hoofdschakelaar te worden voorzien om de installatie uit te
schakelen. Deze is vóór de complete installatie geschakeld.

1.3 Technische gegevens

Beschrijving van het
apparaat

: LSR 20

Afmetingen

: ca. 240mm x 160mm x 80mm (B x H x T)

Kast

: kunststof IP54

Aansluitspanning

: 230VAC / 50Hz

Beveiliging besturing

: zekering F3 0,5AT

Beveiliging aandrijving A

: zekering F1 6,3AT

Beveiliging aandrijving B

: zekering F2 6,3AT

Uitgangen voor aandrijvingen

: relaiscontact 250V / 6A

Uitgang stormmelding

: potentiaalvrij relaiscontact max. 250V / 6A

Bedrijfstemperatuurbereik

: -20°C tot +60 °C
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2. Algemene instructies
2.1 Auteursrecht
Het auteursrecht van deze bedieningshandleiding behoudt Lock Antriebstechnik. Deze mag
noch volledig noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd, verspreid of voor concurrentiedoeleinden onbevoegd worden gebruikt of aan derden worden gegeven. Bij het niet naleven van deze
instructies bent u verplicht om een schadevergoeding te betalen.
Wij wijzen erop dat deze bedieningshandleiding alleen voor de LSR 20 geldig is en in geen geval voor de complete installatie!

2.2 Verplichtingen van de exploitant
De exploitant is verplicht om de apparaten uitsluitend in perfecte staat te
gebruiken. Gevaarlijke plaatsen die ontstaan tussen Lock-apparaten en installaties van de klant, moeten door de exploitant worden beveiligd!

2.3 Grondslagen bij de constructie
Het apparaat is volgens de stand van de techniek en de erkende veiligheidstechnische regels
gebouwd. Desondanks kan er bij het gebruik van het apparaat gevaar voor lijf en leven van de
bediener of derden resp. gevaar voor schade aan de installatie of andere zaken ontstaan.
De LSR 20 is uitsluitend bedoeld voor de in de orderbevestiging genoemde taken. Een ander
of verdergaand gebruik, voor zover niet contractueel vastgelegd, geldt als niet-reglementair gebruik. Voor schade die hierdoor ontstaat, kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld.
Het risico wordt uitsluitend gedragen door het bedrijf dat het apparaat gebruikt.

Tot het reglementaire gebruik behoort ook het naleven van de instructies
bij de montage, gebruik en instandhouding zoals beschreven in de bedieningshandleiding.
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2.4 Gebruiksinstructies
Wijzigingen aan de constructie en technische gegevens behouden wij ons in het belang van de
verdere ontwikkeling voor. Aan de gegevens, afbeeldingen resp. tekeningen en beschrijvingen
kunnen daarom geen rechten worden ontleend. Fouten voorbehouden!
Maak uzelf al voor de inbedrijfstelling vertrouwd met de instructies voor montage, instelling, bediening en onderhoud. Behalve de bedieningshandleiding en de geldende nationale bindende
regelingen voor ongevallenpreventie moeten ook de erkende vaktechnische regels in acht worden genomen (veilig en deskundig werken conform de voorschriften van de bedrijfsverenigingen ter voorkoming van ongevallen, de Duitse VDE, enz.).
Neem behalve deze bedieningshandleiding ook de instructies van de fabrikanten van componenten in acht (bijv.: sensoren). Van de apparaten kunnen gevaren uitgaan als ze door ongeschoold personeel ondeskundig of niet reglementair worden gebruikt.
Werkzaamheden aan/met de apparaten mogen alleen door personen worden uitgevoerd, die gezien hun scholing en kwalificatie daartoe zijn bevoegd.
Bovendien moet de exploitant deze personen daartoe opdracht hebben gegeven!
Schakel de installatie stroomloos voor onderhoudswerkzaamheden.

2.5 Transport en opslag
• LOCK-regelaars zijn af fabriek adequaat verpakt voor vervoer met de afgesproken transport 		
modaliteit.
• Transporteer de regelaar alleen in de originele verpakking.
• Houd bij het handmatig transporteren rekening met het menselijke til- en draagvermogen.
• Vermijd slagen en stoten.
• Let op beschadiging van de verpakking of de regelaar.
• Bewaar de regelaar alleen in de originele verpakking op een droge en beschutte plaats.
• Vermijd extreme hitte en kou.
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3. Veiligheidsmaatregelen
3.1 Verklaring van symbolen en instructies
Let op! Algemeen gevaar!
Dit symbool betekent een mogelijk dreigend gevaar voor het leven en de gezondheid van personen. Het negeren van deze maatregelen kan ernstige gevolgen
hebben voor de gezondheid of leiden tot aanzienlijke materiële schade.
Let op! Gevaar door elektrische stroom!

Dit symbool geeft belangrijke instructies voor een vakkundige omgang met de
installatie. Het niet in acht nemen kan leiden tot verkeerd functioneren van het apparaat.
3.2 Beschermingsmaatregelen tegen elektrische ontlading
Om vernietiging van elektronische componenten te vermijden, moet het servicepersoneel voor het openen van de behuizing elektrostatisch zijn ontladen.
3.3 Reparatie en onderhoud
Alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moeten regelmatig uitsluitend door
gekwalificeerde elektriciens worden uitgevoerd. Neem voor het bedrijf en voor alle
onderhouds- en reparatiewerkzaamheden de plaatselijke voorschriften ter voorkoming van ongevallen in acht. Bij het openen van afdekkingen of verwijderen
van componenten kunnen onderdelen onder spanning worden blootgelegd. Werkzaamheden die niet in deze bedieningshandleiding beschreven zijn, blijven voorbehouden aan het servicepersoneel van de fabrikant
3.4 Vervangen van zekeringen
Let er bij het vervangen van zekeringen op, dat u uitsluitend zekeringen gebruikt met de aangegeven nominale stroom en van het juiste type. Het gebruik van
overbruggingen of soortgelijke hulpmiddelen is verboden. Reservezekeringen
vindt u in de behuizing van de besturing. De zekeringen mogen alleen worden
vervangen als het apparaat spanningsloos is.
3.5 Voedingsaansluiting
Bij het aansluiten van de spanningsvoeding moet erop worden gelet, dat de aardleiding aan de daarvoor voorziene aardingsklem wordt aangesloten. Aangezien
het apparaat geen netschakelaar heeft, is het na het aanleggen van de bedrijfsspanning direct bedrijfsklaar.
Bedieningshandleiding 690137-A02
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4. Bediening
4.1 Weergave
Aan de voorzijde van de LSR 20 besturing bevindt zich
een 7-segmentweergave met vier plaatsen. Daarop
worden alle in- en uitvoerwaarden weergegeven. De
linker weergave toont het actueel geselecteerde menunummer, de drie rechter weergaven de betreffende
meetwaarde of instelparameters van het betreffende
menu.
4.2 Bedieningselementen
De bediening vindt plaats via twee keuzeschakelaars,
een draaiknop en een druktoets.
Met de twee keuzeschakelaars kan elk van de twee
aandrijvingen onafhankelijk van elkaar handmatig worden geopend of gesloten. Bovendien kunnen met de
keuzeschakelaars de aandrijvingen in de automatische
modus worden geschakeld of uitgeschakeld. Via de
betreffende LED´s wordt de actuele toestand van de
keuzeschakelaarstanden weergegeven.
De volgende instellingen zijn mogelijk:
Stand „Auto“
Stand „0“
Stand „Auf“
Stand „Zu“

Zu

Auf
Auto

0
Auf
0

A

Zu

automatische modus
aandrijving uitgeschakeld
handmatig openen (wind / regen)
handmatig sluiten

De verschillende menu-items worden met de draaiknop
geselecteerd. Door naar links te draaien, wordt het actuele menunummer lager, door naar rechts te draaien
hoger.
Om de actuele ingestelde waarde te wijzigen, moet
de SET-toets worden ingedrukt en zolang ingedrukt
blijven, tot het gewenste menu-item is ingesteld door
de draaiknop te draaien. Als de SET-toets vervolgens
wordt losgelaten, wordt de ingestelde waarde opgeslagen.
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5. Beschrijving van de werking
5.1 Werking
De LSR 20 stuurt twee aandrijfmotoren voor ventilatie-inrichtingen. Deze worden geopend als
de interieurtemperatuur te hoog is en gesloten als de interieurtemperatuur te laag is.
Het openen en sluiten wordt in intervallen uitgevoerd. De aandrijving wordt dus slechts kort
(pulsduur) aangestuurd. Daarna volgt een pauze (pulspauze). Tijdens die pauze kan door de
gewijzigde ventilatiesituatie de temperatuur zich opnieuw stabiliseren. De pulspauze zorgt
ervoor dat een kleine temperatuurwijziging slechts een geringe ventilatiewijziging tot gevolg
heeft.
De mogelijkheid bestaat om twee eenfase-wisselstroomaandrijvingen direct aan de besturing
aan te sluiten. Indien 400V aandrijfmotoren worden gebruikt, kan de LSR 20 met een EHSkeerrelaissturing** worden samengeschakeld.
Aan de LSR 20 wordt een temperatuursensor aangesloten. De gemeten temperatuur wordt
vergeleken met een gedefinieerde streeftemperatuur. Het resultaat van de vergelijking is beslissend voor het openen of sluiten van de ventilatie-inrichtingen.
Verder kunnen als optie een regensensor en/of een windsensor worden aangesloten. Deze
sensoren hebben een hogere prioriteit dan de temperatuurmeting, zodat bij herkende regen of
bij te sterke wind de ventilatie-inrichtingen onafhankelijk van de interieurtemperatuur worden
geleid.
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5.2 Handmatig bedrijf en referentierit
Met de keuzeschakelaars kan elk van de twee ventilatie-inrichtingen onafhankelijk van elkaar
handmatig worden geopend of gesloten. Daarbij wordt via een LED de rijrichting aangegeven.
Het openen van de ventilatie-inrichtingen in de handmatige modus wordt over het algemeen afwisselend met 3 seconden rijtijd en 3 seconden stilstandtijd uitgevoerd. De actuele positie van
de ventilatie-inrichtingen wordt via de looptijd van de aandrijvingen berekend. Hiervoor is een
referentiepunt nodig; dit referentiepunt bevindt zich op de positie van de eindschakelaar
(ventilatie-inrichtingen geheel gesloten). Het totale verplaatsingsbereik van de onderste tot de
bovenste eindschakelaar is 100%. De tijd die de aandrijving voor de totale verplaatsing nodig
heeft, moet bij de parameterinvoer in het servicemenu worden ingevoerd.
Cyclisch (alle 48 uur) worden de ventilatie-inrichtingen automatisch gesloten. Daardoor wordt
de ventilatie-aandrijving met het referentiepunt afgesteld. Deze afstelling is noodzakelijk, omdat
de aandrijvingen bij het openen en sluiten toleranties hebben bij de rijsnelheid en daardoor de
positionering met de tijd onnauwkeurig zou worden. De cyclische referentierit wordt steeds 48
uur na de laatst uitgevoerde referentierit herhaald. Door een opzettelijk geactiveerde referentierit, kan het tijdstip voor de cyclische referentierit (bijv. 20:00 uur) handmatig worden vastgelegd.

Een referentierit wordt uitgevoerd:
• bij het inschakelen van de voedingsspanning in de automatische modus
• bij het verlaten van het servicemenu
• na elk handmatig bedrijf bij terugkeer in de automatische modus
• cyclisch alle 48 uur
Let op: handmatige modus en stormbeveiliging.
Ook in de handmatige modus (schakelaarstand OPEN) worden de aandrijvingen in geval van een storm automatisch gesloten.
De stand „0“ betekent: de aansturing van de aandrijvingen is uit.
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5.3 Automatisch bedrijf
Met de keuzeschakelaars kan elk van de twee ventilatie-inrichtingen onafhankelijk van elkaar
in de automatische modus worden geschakeld. (zie referentierit)
In de automatische modus beslist de besturing automatisch over het openen en sluiten van de
ventilatie-openingen, afhankelijk van de interieurtemperatuur. Deze interieurtemperatuur wordt
met de temperatuursensor gemeten en met de ingestelde streeftemperatuur (parameter) vergeleken. Als de gemeten interieurtemperatuur hoger is dan de streeftemperatuur, dan wordt de
ventilatie-inrichting geopend en omgekeerd. Met de temperatuurtolerantie wordt voor de streeftemperatuur een aanvaardbaar temperatuurbereik vastgelegd. Zolang de gemeten temperatuur
binnen dit temperatuurbereik ligt, blijft de ventilatie-inrichting in de actuele positie.
In de automatische modus zijn de functies van de regen- en windsensoren van hogere orde
dan de temperatuurmeting, d.w.z. dat de ventilatie-inrichtingen gesloten worden als regen,
te hevige wind of het externe stuursignaal worden herkend. Bij regen sluiten de ventilatieinrichtingen tot een instelbare minimumbegrenzing (parameterinvoer), bij wind worden de
ventilatie-inrichtingen in evenredigheid met de overschrijding van de stormbeschermingsgrens
gesloten.
Het openen en sluiten van de ventilatie-inrichtingen wordt in intervallen uitgevoerd. De aandrijving wordt dus slechts kort (pulsduur) aangestuurd. Daarna volgt een pauze (pulspauze). De
pulspauze zorgt ervoor dat een kleine temperatuurwijziging slechts een geringe ventilatiewijziging tot gevolg heeft.
Tijdens de automatische modus kan het gebeuren, dat de ventilatie-inrichting plotseling sluit,
hoewel dit gezien de externe omstandigheden niet nodig is. Daarbij gaat het om een automatische herkenning van het referentiepunt. Dit referentiepunt wordt altijd 48 uur na de laatste
referentierit opnieuw aangestuurd.
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5.4 Meetproces en sensoren
Aan de LSR 20-besturing kunnen drie sensoren (temperatuur, wind, regen) en een extern stuursignaal worden aangesloten.
Temperatuursensor KTY13-6:
Bij de temperatuursensor betreft het een PTC-weerstand.
De temperatuurafhankelijke weerstandswaarde wordt door de besturing met een A/D-omvormer gemeten en in een temperatuurwaarde omgerekend. Deze temperatuurwaarde wordt voor
de regelfunctie vergeleken met de gedefinieerde streeftemperatuur (parameterinvoer) .
De gemeten temperatuurwaarde kan afwijken van de werkelijke temperatuur. Met een offset
kan de gemeten waarde op de reële waarde worden afgestemd (parameterinvoer).
Regensensor (optie):
Als regensensor is het type „RST60“ voorzien.
De toegepaste regensensor heeft een potentiaalvrij contact. Dit contact kan aan de besturing
worden aangesloten en wordt door de besturing voor het herkennen van regen geëvalueerd.
Als het contact gesloten is, wordt regen gesignaleerd.
De regensensor wordt niet door de besturing met 230VAC/50Hz gevoed.
Windsensor (optie):
Als windsensor is WST 10.1023 voorzien. Deze sensor kan direct aan de besturing worden
aangesloten en wordt door de besturing van spanning voorzien.
De sensor levert als uitgangssignaal een impulsfrequentie afhankelijk van de windsnelheid.
Deze frequentie wordt door de besturing gemeten, in windsnelheid omgerekend en met de gedefinieerde, maximale windsnelheid (parameterinvoer) vergeleken.
Windsignaal-doorlusschakeling (optie):
Wanneer meer dan één LSR 20 aan een windsensor (optie) wordt aangesloten, heeft men per
LSR 20 één WST 10.20 nodig (tot 5 stuks LSR 20 met een windsensor).
Extern stuursignaal (optie):
De ventilatiesturing LSR 20 kan door een extra extern apparaat worden gestuurd en derhalve
kunnen de ventilatie-inrichtingen worden gesloten (potentiaalvrij contact).
Deze functie heeft de hoogste prioriteit (sluiten).
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6. Aansluiting en inbedrijfstelling
1.) Opbouw en aansluiting volgens aansluitschema (zie hoofdstuk 10)
2.) Eindschakelaar instellen
De mechanische eindschakelaars moeten voor de elektrische inbedrijfstelling
worden ingesteld. Het niet in acht nemen kan leiden tot beschadiging van de installatie.
3.) Keuzeschakelaar in stand „0“ zetten
4.) Voedingsspanning inschakelen
5.) Servicemenu oproepen
6.) Keuzeschakelaar in stand „Auto“ zetten

De regelaar voert een referentierit uit (sluiten van de ventilatie-inrichtingen tot de
eindschakelaar). Dit is noodzakelijk omdat de regelaar voor de inbedrijfstelling
geen referentiepunt van de ventilatie bezit.
7.) Looptijdregistratie uitvoeren
8.) Parameter in servicemenu instellen (in tabel noteren)
9.) Servicemenu verlaten
		 ==> Referentierit wordt automatisch uitgevoerd
10.) Parameter in bedieningsmenu instellen (in tabel noteren)
11.) Het apparaat is nu bedrijfsklaar
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7. Bedieningsmenu
Om de bediening van de besturing gemakkelijker te maken, zijn alle menu-items van het bedieningsmenu aan de voorzijde van het apparaat aangebracht.

Bedieningsmenu

Beschrijving

Instelbereik

0
1
2
3
4
5
L
H
A
b

actuele waarde (actuele temperatuur)
Parameter openingsgraad ventilatie
Streefwaarde (temperatuur)
Tolerantie (temperatuur)
Openingsbegrenzing min.
Openingsbegrenzing max.
Memo min. (temperatuur)
Memo max. (temperatuur)
Windsnelheid
Stormbescherming

-20…60
0,5 …4,0
0…50%
50 ..100%
1 ... 20

Eenheid

°C
%
°C
K
%
%
°C
°C
m/s
m/s

Fabrieksinstelling

eigen
waarden

10 °C
1.0
0
100
6

Opmerking: Absolute temperaturen worden in °C (graden Celsius) aangegeven, temperatuurverschillen in K (Kelvin).

Als de besturing 5 minuten lang niet wordt bediend, gaat deze automatisch
terug naar bedieningsmenu „0“.

Wijzigen van een ingestelde waarde:
Eerst wordt met de draaiknop het menu-item met de ingestelde waarde weergegeven. Daarna wordt de SETtoets bediend en ingedrukt. Bij een ingedrukte SET-toets kan de waarde met de draaiknop worden gewijzigd.
Na het loslaten van de SET-toets behoudt de besturing
de laatst ingestelde waarde.
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7.2 Bedieningsmenu „0“ Actuele waarde
De actuele temperatuur wordt in °C weergegeven. Het
betreft niet een instelbare, maar een temperatuurwaarde die actueel gemeten wordt met de temperatuursensor.
De gemeten temperatuur heeft een nauwkeurigheid van
0,5°C.
De positie van de temperatuursensor is zeer belangrijk voor het correcte
functioneren van de LSR 20 besturing. De sensor moet overeenkomstig de
plaatselijke omstandigheden worden gemonteerd.

7.2 Bedieningsmenu „1“ Parameter openingsgraad van de ventilatie
De actuele, berekende opening van de ventilatieinrichting wordt in % weergegeven. Het betreft niet een
instelbare, maar een openingswaarde die via de looptijden van de aandrijvingen wordt berekend. De aangegeven waarde heeft altijd betrekking op aandrijving 1.

7.3 Bedieningsmenu „2“ Streefwaarde (temperatuur)
Hier wordt de gewenste temperatuur ingevoerd die met
behulp van de regelaar moet worden bereikt.
De streeftemperatuur wordt in °C ingevoerd.
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7.4 Bedieningsmenu „3“ Tolerantie (temperatuur)
Hier wordt de gewenste tolerantie in °C of Kelvin ingevoerd.
De temperatuurtolerantie is de toegestane afwijking
van de streeftemperatuur naar boven en naar onder.
Pas als de afwijking van de gemeten temperatuur van
de streeftemperatuur groter is dan de hier ingevoerde
waarde, reageert de regelaar. Deze tolerantie voorkomt
het permanent openen en sluiten van de ventilatieinrichting.
Temperatuur
+1°C
Steefwaarde
-1°C

Voorbeld: tolerantie

7.5 Bedieningsmenu „4“ Openingsbegrenzing min.
Hier wordt de gewenste minimale opening in % ingevoerd.
Deze waarde heeft betrekking op de totale opening
(100% van eindschakelaar „gesloten“ tot eindschakelaar „geopend“). De minimale opening is vereist als
de regensensor regen meldt en daardoor de ventilatieinrichtingen moeten worden gesloten. Bij regen sluit de
ventilatie-inrichting tot de hier ingestelde minimumventilatie is bereikt. Dit kan ook 0 zijn. Dan wordt bij regen
volledig gesloten.
Opening
100%

Werkbereik
Voorbeld: openingsbegrenzing
min. 25% bij regen
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7.6 Bedieningsmenu „5“ Openingsbegrenzing max.
Hier wordt de gewenste maximale opening in % ingevoerd. Deze waarde heeft betrekking op de totale opening
(100% van eindschakelaar „gesloten“ tot eindschakelaar „geopend“). Met deze waarde kan de opening
van de ventilatie-inrichting begrensd worden, indien
geen 100% ventilatie is gewenst.
Opening
100%

Werkbereik

Voorbeld: openingsbegrenzing max. 75%

7.7 Bedieningsmenu „L“ Memo min. (temperatuur)
Memo L is een memory-functie (geheugen). De laagste
temperatuur („Low“) wordt weergegeven die is gemeten
sinds dit geheugen voor het laatst werd gewist.
Door op de „SET“-toets te drukken, kan dit geheugen
worden gewist en een nieuwe controle van de laagste
temperatuur wordt gestart.
7.8 Bedieningsmenu „H“ Memo max. (temperatuur)
Memo H is een memory-functie (geheugen). De
hoogste temperatuur („High“) wordt weergegeven die
is gemeten sinds dit geheugen voor het laatst werd gewist.
Door op de „SET“-toets te drukken, kan dit geheugen
worden gewist en een nieuwe controle van de hoogste
temperatuur wordt gestart.

7.9 Bedieningsmenu „A“ Windsnelheid
De actuele windsnelheid wordt in m/s weergegeven.
Het betreft niet een instelbare, maar een windsnelheid
die actueel gemeten wordt met de windsensor.
Bedieningshandleiding 690137-A02
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7.10 Bedieningsmenu „b“ Stormbeveiliging
De waarde voor de stormbeveiliging wordt in m/s ingevoerd. Hier wordt de windsnelheid ingevoerd. Als die
snelheid wordt overschreden, wordt de stormbeveiliging
geactiveerd.
Stormbeveiliging betekent, dat de ventilatie-inrichtingen
gesloten worden. Dit geldt ook voor de handmatige modus.
Als de keuzeschakelaar zich in de stand „0“ bevindt, worden de aandrijvingen niet
aangestuurd.
Dit betekent dat de ventilatie-inrichtingen niet automatisch worden gesloten!

De werking van de stormbeveiliging is afhankelijk van
meerdere factoren:
De eerste factor is de overschrijding van de hier ingestelde windsnelheid (stormbeveiligingsgrens). Als deze
wordt overschreden, dan wordt een wachttijd actief.
Deze wachttijd is de tweede factor en wordt in het servicemenu als digitaal filter ingevoerd.
Is na afloop van deze tijd de gemeten windsnelheid nog
steeds hoger dan de ingevoerde stormbeveiligingsgrens, begint het sluitproces van de ventilatie-inrichtingen.
De derde factor is de hoogte van de overschrijding van
de stormbeveiligingsgrens. (zie hoofdstuk 7.11)
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7.11 Windregeling proportioneel
Een extra geïntegreerde functie is de proportionele
windregeling. Deze wordt geactiveerd door het instellen
van de parameter „Wind proportioneel“ in het servicemenu, die een bereik vastlegt voor het overschrijden
van de windsnelheid. Dit bereik staat in verband met de
ingevoerde stormbeveiligingsgrens. Ligt de gemeten
windsnelheid binnen dit bereik, dan sluit de ventilatieinrichting in evenredigheid met de gemeten overschrijding.
De functie van de proportionele windafhankelijkheid
heeft het voordeel dat bij een geringe stormbeveiligingsoverschrijding nog steeds ventilatie plaatsvindt. Ligt de gemeten windsnelheid boven het „Wind
proportioneel“-bereik, dan wordt de ventilatie-inrichting
direct volledig gesloten. Deze functie „Stormbeveiliging“
heeft een hogere prioriteit dan de temperatuurmeting.
Is de gemeten windsnelheid 5 minuten lang weer lager
dan de stormbeveiligingsgrens, dan wordt het normale,
temperatuurafhankelijke regelbedrijf weer opgenomen.
Zie windtabel in aanhangsel.
Voorbeeld:
Er wordt van uitgegaan dat de ventilatie-inrichtingen
(afhankelijk van de temperatuur) net geopend zijn.
De parameter „Stormbeveiliging“ is op 6 m/s, het digitale filter op 30 seconden en „Wind proportioneel“ op 4
m/s ingesteld. Het „Wind proportioneel“-bereik ligt dus
bij 6 – 10 m/s.
Aangenomen de gemeten windsnelheid is langer dan
30 seconden op 9 m/s, dus 3 m/s hoger dan de stormbeveiligingsgrens. Dit beantwoordt aan 75% van het
bereik dat bij de parameter „Wind proportioneel“ is ingesteld. Daarom sluit de ventilatie-inrichting op 75% van
het totale openingsbereik. De ventilatie-inrichting is dan
nog 25% geopend.
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8. Servicemenu
Het servicemenu bevat parameters die slechts zelden of eenmaal voor de inbedrijfstelling worden aangepast aan de omgevingsvoorwaarden. Opdat deze niet opzettelijk kunnen worden
gewijzigd, bevindt het servicemenu zich op de achtergrond.
Om het servicemenu op te roepen, kiest men in het bedieningsmenu eerst met de draaiknop
het menu-item „0“ (actuele temperatuurwaarde). Als vervolgens de SET-toets 5 seconden lang
permanent wordt ingedrukt, komt men in het servicemenu terecht.
In het servicemenu lichten alle 4 punten van de 7-segmentweergaven permanent op. Dit dient
om tussen de beide menu´s te kunnen onderscheiden.
Met behulp van de draaiknop kunnen de afzonderlijke service-menu-items na elkaar worden
weergegeven. Op de voorste weergaveplaats van de 4-cijferige 7-segmentweergave staat een
kengetal van het betreffende menu-item, op de achterste 3 weergaveplaatsen staat een getalswaarde. De betreffende eenheid wordt niet weergegeven. In de volgende tabel is het verband
weergegeven tussen menu-item, functie, getalswaarde en eenheid:
Servicemenu

0
1
2
3
4
5
6
7
L
8
r
d

Beschrijving

Instelbereik

Door te drukken op de SET-toets wordt terug naar het normale bedieningsniveau gesprongen
Doorrijden**
Kalibreren looptijd: looptijd meten (open)
Kalibreren looptijd: looptijd opslaan (open)
Pulsduur
Pulspauze
Afstelling temperatuursensor
Digitaal filter voor wind (filter rukwinden)
Wind proportioneel
(niet actief)
Referentierit aan/uit
Fabrieksinstellingen laden

0 … 999
1…3
30…600
9,9 ...-9,9
0 ... 120
0 .. 10
ON/OFF
-

Eenheid Fabrieksinstelling

-

Software
versienr.

sec.
sec.
sec.
sec.
K
sec.
m/s
-

300
300
3
60
0,0
60
4
ON
-

eigen
waarden

-

Wijzigen van een ingestelde waarde:
Eerst wordt met de draaiknop het menu-item met de ingestelde waarde weergegeven. Daarna wordt de SETtoets bediend en ingedrukt. Bij een ingedrukte SET-toets kan de waarde met de draaiknop worden gewijzigd.
Na het loslaten van de SET-toets behoudt de besturing
de laatst ingestelde waarde.
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8.1 Servicemenu „0“ Terug naar normale bedieningsniveau
Bij het menu-item met het kengetal 0 wordt het software-versienummer weergegeven.
Om het service-menu te verlaten (alle punten achter de
cijfers lichten op) kiest men in het service-menu met de
draaiknop het menu-item 0 en drukt men even op de
„SET“-toets. De punten achter de cijfers verdwijnen en
het apparaat keert terug naar de normale bedrijfsmodus.
Na het verlaten van het service-menu sluit de regelaar
automatisch de ventilatie-inrichtingen en legt een referentiepunt vast. Deze handeling is noodzakelijk omdat
gewijzigde serviceparameters invloed hebben op het
regelproces en de positionering van de ventilatie-inrichtingen.
8.2 Servicemenu „1 tot 3“ Kalibreren looptijd (OPEN)
Door de looptijden (OPEN/DICHT) van de aandrijvingen constant op te tellen (of af te trekken),
kan een openingspositie voor de ventilatie-inrichting worden berekend. Om deze openingspositie in % te kunnen weergeven, moet de besturing weten welke looptijd de aandrijving voor
100% van de verplaatsingsweg nodig heeft, dus van helemaal gesloten tot helemaal open.
Deze tijd moet bij de inbedrijfstelling gemeten worden. Hiervoor is een looptijdregistratie beschikbaar. De looptijd van aandrijving A wordt gemeten.
• Eerst wordt de ventilatie-inrichting in het servicemenu
„1“ met de SET-toets gesloten.
• Vervolgens wordt in servicemenu „2“ de ventilatie-		
inrichting met de SET-toets zonder onderbreking
volledig geopend.
Zodra de ventilatie-inrichting de bovenste
eindschakelaar bereikt heeft en daardoor
blijft staan, moet de SET-toets worden losgelaten.
• De besturing registreert tijdens de rit de looptijd auto		
matisch. Om de looptijd op te slaan, wordt gewisseld
naar servicemenu „3“ en de gemeten waarde wordt 		
met de SET-toets opgeslagen.
Om de looptijdregistratie uit te voeren, moeten de keuzeschakelaars op
„Auto“ staan.
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Checklist: Kalibreren looptijd
Stap

1
2
3
4
5
6

7
8

Handeling

(uitgevoerde stappen afvinken)
Bediening

Kalibreren looptijd
Servicemenu kiezen
In bedieningsmenu „0“ (actuele waarde) de SETtoets 5 seconden lang ingedrukt houden, tot alle
cijfers van een punt zijn voorzien
Automatische modus kiezen
Keuzeschakelaar moet in de stand „AUTO“ staan
Servicemenu „1“ kiezen
alleen met de draaiknop menu „1“ instellen
Ventilatie sluiten
De SET-toets indrukken en ingedrukt houden tot
de ventilatie volledig gesloten is.
Servicemenu „2“ kiezen
alleen met de draaiknop menu „2“ instellen
Start looptijdmeting in
In servicemenu „2“ de SET-toets slechts zo lang
„OPEN“-richting (tot eindscha- ingedrukt houden, tot de ventilatie helemaal gekelaar „OPEN“ wordt uitopend is. Meermaals bedienen is mogelijk, dient
geschakeld)
echter te worden vermeden.
Servicemenu „3“ kiezen
alleen met de draaiknop menu „3“ instellen
Meting opslaan
In servicemenu „3“ met de SET-toets de meting
opslaan. Via de weergave wordt deze handeling
met „YES“ bevestigd

De looptijdregistratie kan te allen tijde worden herhaald. Daarvoor moet het
servicemenu eerst worden verlaten en dan weer worden opgeroepen.
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8.3 Servicemenu „4“ Pulsduur
Hier wordt de gewenste pulsduur in seconden ingevoerd.
Het openen en sluiten van de ventilatie-inrichtingen
wordt in intervallen uitgevoerd. De aandrijving wordt
dus slechts kort (pulsduur) aangestuurd. Daarna volgt
een pauze (pulspauze).

8.4 Servicemenu „5“ Pulspauze
In dit menu wordt de gewenste pulspauze in seconden
ingevoerd.
Het openen en sluiten van de ventilatie-inrichtingen
wordt in intervallen uitgevoerd. De aandrijving wordt
dus slechts kort (pulsduur) aangestuurd. Daarna volgt
een pauze (pulspauze).
8.5 Servicemenu „6“ Afstelling temperatuursensor
Hier wordt de afstelling van de temperatuursensor in °C
of Kelvin ingevoerd (in stappen van 0,1 °C).
De temperatuurmeting kan, afhankelijk van de plaatsing, gering afwijken van de werkelijke temperatuur.
Daarom kan de gemeten waarde worden aangepast.
Ter vergelijking moet met een betrouwbare thermometer direct op de plek van de temperatuursensor de temperatuur worden gemeten en vergeleken met de op het
display weergegeven actuele temperatuur. De afwijking
kan bij de parameter „Afstelling temperatuursensor“
worden ingevoerd. Is de thermometertemperatuur lager,
dan wordt de afwijking als minwaarde ingevoerd. De ingevoerde waarde wordt in de besturing met de gemeten
sensorwaarde verrekend en het resultaat is de gecorrigeerde actuele temperatuur. Met deze gecorrigeerde
actuele temperatuurwaarde werkt de regelaar en geeft
deze via het display (bedieningsmenu) als actuele temperatuurwaarde aan.
Bij een vervanging van de temperatuursensor of verandering van de aansluitkabel van de temperatuursensor
wordt geadviseerd de waarde van de temperatuurafstelling te controleren.
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8.6 Servicemenu „7“ Digitaal filter voor wind (rukwindfilter)
Het digitale filter dient voor het opvangen van rukwinden. Hier wordt een wachttijd in seconden ingevoerd.
De maximaal toegestane windsnelheid kan door een
korte rukwind gemakkelijk worden overschreden. In dit
geval is het zinloos de ventilatie-inrichting te sluiten,
omdat een rukwind allang voorbij is als de ventilatieinrichting zou zijn gesloten. Om deze reden wordt bij
het overschrijden van de maximale windsnelheid een
tijdlang gewacht tot er een reactie volgt.
zie ook stormbeveiliging in het bedieningsmenu (hoofdstuk 5)
8.7 Servicemenu „L“ Wind proportioneel
Hier wordt het windbereik voor het evenredig sluiten
van de ventilatie-inrichtingen in m/s ingesteld.
zie ook stormbeveiliging in het bedieningsmenu (hoofdstuk 5)

8.8 Servicemenu „8“
Niet actief!
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8.9 Servicemenu „r“ Referentierit aan/uit
De functie Referentierit kan hier worden in- of uitgeschakeld.

Door de referentierit wordt de positionering van de ventilatie opnieuw afgesteld.
Als in dit menu de referentierit wordt uitgeschakeld, zou het kunnen gebeuren dat
de positionering van de ventilatie onnauwkeurig is.

8.10 Servicemenu „d“ Fabrieksinstellingen laden
Hier kunnen alle parameters op de fabrieksinstellingen
worden teruggezet.

Als deze functie wordt gekozen, gaan alle persoonlijke instellingen verloren. Daarom is het zinvol de persoonlijke instellingen eerst te noteren, voordat de fabrieksinstellingen worden geladen. Om de fabrieksinstellingen te laden, moet de SETtoets 5 seconden lang ononderbroken worden bediend.
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9. Weergave van speciale functies
Tijdens het normale regelbedrijf zijn er speciale functies en beveiligingsmechanismen die onder bepaalde voorwaarden actief kunnen worden. Om deze te kunnen herkennen, worden via
het display in het bedieningsmenu „0“ de volgende kengetallen weergegeven.
Kengetal

r
c
d
o

Functie

Referentierit
Stormbeveiliging actief
Regenbeveiliging actief
Extern sluiten

Referentierit
De referentierit wordt na het inschakelen van de voedingsspanning, na elke handmodus en na elke wijziging
van de serviceparameters alsmede cyclisch alle 48 uur
uitgevoerd.
Stormbeveiliging actief
De stormbeveiliging wordt geactiveerd als een windsensor is aangesloten en deze te veel wind meldt.
(zie ook stormbeveiliging in het bedieningsmenu)
Regenbeveiliging actief
De regenbeveiliging wordt geactiveerd als een regensensor is aangesloten en deze regen meldt.
(zie ook min. openingsbegrenzing in het bedieningsmenu)
Extern sluiten
Extern sluiten wordt geactiveerd als aan de ingang
„Ext.“ door een externe regeleenheid het signaal wordt
ontvangen, dat de ventilatie-inrichtingen moeten worden gesloten (potentiaalvrij contact).
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10. Aansluittoewijzingen
10.1 Aansluitschema LSR 20 voor de aansluiting van 230V aandrijvingen
Stekker voor schakelaarplaat

Stekker voor weergaveplaat

X5

X4
X7

Toets vor handebediening
ZU1

AUF1

ZU2

AUF2
1

1

TEMP.

RAIN

EXT.

10

WIND

WIND +

ON

OFF

IN

AUF2

N
N
ZU2

IN
ZU1
AUF1

1

WIND -

X2

16

EP720405-01

X3

1

L1
N
PE
PE
PE

X1

L1

F3

F2

WIND -

F1

X6

9
10
TEMP
TEMP

7
8
RAIN
RAIN

5
6

1
2
3
4
WIND +
WIND WIND WIND

X2

Ext.
Signaal

Regenmelder

Temperatuur sensor
KTY13-6

wit
bruin
geel
groen

14

15
16

3
2
1
PE

EXT
EXT

Netaansluiting
230V /50 Hz

IN
ON
OFF

11

N
ZU2
AUF2

M
1~

12
13

7
8
9
10
IN
ZU1
AUF1
N
2
1
3
PE

1
2
3
4
5
6

X1

L1
L1
N
PE
PE
PE

Aandrijving 1 Aandrijving 2

M
1~

Aandrijving 1 Aandrijving 2 Stormbeveiliging/
Storingsmelding

Windgeber

Bij RMA dient op de toewijzing te worden gelet!
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10.2 Aansluitschema voor de aansluiting van een 400V aandrijving
Stekker voor schakelaarplaat

Stekker voor weergaveplaat

X5

X4
X7

Toets vor handebediening
ZU1

AUF1

ZU2

AUF2
1

1

TEMP.

RAIN

EXT.

10

WIND

WIND +

ON

OFF

IN

AUF2

N
N
ZU2

IN
ZU1
AUF1

1

WIND -

X2

16

EP720405-01

X3

1

L1

X1

L1
N
PE
PE
PE

F3

F2

WIND -

F1

X6

9
10
TEMP
TEMP

7
8
RAIN
RAIN

5
6
EXT
EXT

1
2
3
4

X2

Ext.
Signaal

Regenmelder

Temperatuur sensor
KTY13-6

wit
bruin
geel
groen

WIND +
WIND WIND WIND

14

15
16

11

N
ZU2
AUF2

11
9

IN
ON
OFF

7
8
9
10
IN
ZU1
AUF1
N

N
PE

12
13

1
2
3
4
5
6
16

X1

L1
L1
N
PE
PE
PE

Aandrijving 1 Aandrijving 2

EHS / Vermogensgedeelte enkelv.

Stormbeveiliging
/Storingsmelding

Windsensor

tweeaderige kabel, min. 1,0 mm²

Toevoerleiding- en motoraansluiting
volgens EHS-handleiding
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10.3 Aansluitschema voor de aansluiting van twee 400V aandrijvingen

Stekker voor schakelaarplaat

Stekker voor weergaveplaat

X5

X4
X7

Toets vor handebediening
ZU1

AUF1

ZU2

AUF2
1

1

TEMP.

RAIN

EXT.

10

WIND

WIND +

ON

OFF

IN

AUF2

N
N
ZU2

IN
ZU1
AUF1

1

WIND -

X2

16

EP720405-01

X3

1

L1

X1

L1
N
PE
PE
PE

F3

F2

WIND -

F1

X6

9
10
TEMP
TEMP

7
8
RAIN
RAIN

5
6
EXT
EXT

1
2
3
4

X2

Ext.
Signaal

Regenmelder

Temperatuur sensor
KTY13-6

22
20

wit
bruin
geel
groen

WIND +
WIND WIND WIND

14

15
16

11

N
ZU2
AUF2

18
16

IN
ON
OFF

7
8
9
10
IN
ZU1
AUF1
N

N
PE

12
13

1
2
3
4
5
6
30

X1

L1
L1
N
PE
PE
PE

Aandrijving 1 Aandrijving 2

EHS / vermogensgedeelte dubbel

Stormbeveiliging
/Storingsmelding

Windsensor

tweeaderige kabel, min. 1,0 mm²

Toevoerleiding- en motoraansluiting
volgens EHS-handleiding
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10.4 Aansluiting van de temperatuurvoeler

Kroonsteentje

Aansluitkabel

Temperatuursensor KTY-13-6
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10.5 Aansluiting signaalbeschrijving
Aansluitstekker X1
1
L1
Voedingsleiding 230V AC fase
2
L1
2. Aansluiting voor brug
3
N
Voedingsleiding 230V AC N
4
PE
Toevoer aardleiding
5
PE
Aardleiding aandrijving 1
6
PE
Aardleiding aandrijving 2
7
IN
Toevoer voor aandrijving 1+2
(brug op L1/230V AC voorgemonteerd)
8
ZU1
Relaisuitgang DICHT voor aandrijving 1
9
AUF1
Relaisuitgang OPEN voor aandrijving 1
10
N
voor aandrijving 1
11
N
voor aandrijving 2
12
ZU2
Relaisuitgang DICHT voor aandrijving 2
13
AUF2
Relaisuitgang OPEN voor aandrijving 2
14
IN
Stormbeveiliging/storingsmeldingscontact potentiaalvrij contact wortel
15
ON
Stormbeveiliging/storingsmeldingscontact potentiaalvrij contact maakcontact
16
OFF
Stormbeveiliging/storingsmeldingscontact potentiaalvrij contact verbreekcontact
Aansluitstekker X2
1
WIND +
2
WIND 3
WIND 4
WIND
5
EXT
6
EXT
7
RAIN
8
RAIN
9
TEMP
10
TEMP

Voeding voor windsensor +
Voeding voor windsensor GND
Signaalground
Windsignaal
Extern signaal potentiaalvrij contact wortel
Extern signaal potentiaalvrij contact maakcontact
Regenmelder potentiaalvrij contact wortel
Regenmelder potentiaalvrij contact maakcontact
Aansluiting 1 voor temperatuursensor
Aansluiting 2 voor temperatuursensor
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10.6 Aansluitschema voor de aansluiting LSR 20 en EWA 10/12/14/16 230V
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10.8 Regenmelder RST 60
De regenmelder RST dient voor het registreren en doorgeven van regen. De complete elektronische schakeling met evaluatie bevindt zich in een kunststofkast. Via een verguld sensoroppervlak in het deksel wordt de regen herkend. Een schakelrelais dient voor het doorgeven of
latere evalueren van de regenmelding.
Verwarming:		
				

Een geïntegreerde thermostaatgeleide verwarming zorgt voor het snel
drogen van het sensoroppervlak na de regen.

Aansluiting:		
				

De aansluiting vindt plaats via een meeraderige aansluitkabel die door
een dichtsluitende kabelkoppeling in de kast wordt geleid.

Montage:		
				
				

De regenmelder dient, indien mogelijk, met een hellingshoek van 30°
te worden gemonteerd. Bij de montage en inbedrijfstelling dienen de
betreffende VDE-bepalingen te worden opgevolgd.

Reiniging:		
				
				

Het sensoropppervlak dient regelmatig op vervuiling te worden
gecontroleerd en indien nodig met een zachte doek te worden gereinigd, 		
zodat het vergulde oppervlak niet wordt beschadigd.

Optie:		
				

Steunplaat V2A met 30 % hellingshoek en roestvrijstalen mastklem voor
42 mm mastdiameter.

Bij het gebruik van dit apparaat dienen de VDE-bepalingen en de bepalingen
van de bedrijfsvereniging voor werkzaamheden aan elektrische apparatuur
en installaties te worden opgevolgd. Bij de montage van de sensoren moeten
de metalen sensordragers volgens de geldende voorschriften beslist worden
geaard (VDE100); anders kunnen elektrische ontladingen leiden tot storingen!
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Aansluitschema regenmelder RST 60

1.1.2 Trimmer „R18“
Instelling Verwarming

1.1.2 Trimmer „R12“
Instelling
Schakelgevoeligheid
= minder gevoelig (-)

= kouder

= gevoeliger (+)

= warmer
Instelbereik
½ Omwenteling „R18“

Instelbereik
1x Omwenteling „R12“
L1 N

-2
-1
0
+1
+2

1 2

3

4 5

6

De ingestelde Waarde
ligt bij -1

40°C
35°C
30°C
25°C
20°C
15°C
De ingestelde Waarde
ligt op 25°C

L
N
br bl
H03 VV-F 2 x 0,752
Voeding

2 3 Afscherming
br ws
H03 VV-F 2 x 0,52
Schakeluitgang

Technische gegevens
Voedingsspanning

: 230V / 50Hz / 5VA

Schakelvermogen relais : 230V / 3A
Gewicht

: ca. 600g

Afmetingen

: 120 x 80 x 55 mm

Beschermingsklasse

: IP 65

Art.-nr

: 216181

De montage en inbedrijfstelling dient door geautoriseerd vakkundig personeel
met inachtneming van alle van toepassing zijnde richtlijnen te worden uitgevoerd. Bij verkeerde aansluitingen of ingrijpen in het elektronische systeem komt
de garantie te vervallen. Voor schade die door ondeskundige hantering of overmacht is ontstaan, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.
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10.9 Windsensor WST 10.1023
De windsensor is een precizie-instrument van de fijnmechanica. Een zorgvuldige en verticale
montage op een stalen buis (inwendige diameter 40-45 mm, wandsterkte min. 2 mm) garandeert de ultralichte aanloop en een lange levensduur. Er dient op te worden gelet dat de mechanische bevestiging zo mogelijk schokvrij is en dat de rotor van de windsensor met alle vaste
onderdelen een minimumafstand van ca. 50 mm heeft om een correcte werking te garanderen.
Voor een efficiënte objectbescherming moet de windsensor in de nabijheid van het te controleren object worden gemonteerd. De montage is ca. 2-3 meter hoger dan het dak. Afschermingen door gebouwen, bomen enz. zijn ongunstig (vorming windschaduw) .

Bij het gebruik van de windsensor aan stallen mag deze niet permanent in de
directe afzuigluchtstroom van de stallen worden gemonteerd, omdat de agressieve lucht (ammoniak) de windsensor kan beschadigen.
Indien nodig moet de montagebuis aan de onderkant worden gesloten.

Technische gegevens
Voedingsspanning

: 24V AC of DC / ca. 250 mA

Windsignaal

: Frequentie-uitgang (12V max. 10 mA)

Mechanisch systeem
Aansluitkabel

: rotor van kunststof, kast van aluminium
rotorlagers : kogellagers
: LiYCY 4 x 0.25 ca. 6 m lang

Bedrijfstemperatuurbereik

: -20°C tot +60°C

Bijzonderheden

: geïntegreerde omgevingstemperatuurcontrole
(verwarming van de rotorlagers vanaf 4 °C ).
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WINDSENSOR

Weiss
Braun
Grün
Gelb
Schirm

Signaal
Voeding +24 V DC
Voeding GND
Windsignaal GND
Windsignaal
Afscherming

Aderkleur
wit
bruin
geel
groen
groen/geel

Aansluiting aan LSR 20
X2 wind +
X2 wind X2 wind X2 wind
wordt niet aangesloten
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10.9 Windsignaal-doorlusschakeling WST10.20
De LSR20-besturing kan het signaal van een windsensor WST10.10 evalueren.
Wanneer in een installatie meerdere LSR20-besturingen aanwezig zijn, dan kan dit windsignaal via de windsignaal-doorlusschakeling WST10.20 meermaals worden gebruikt.
Dan is voor elke betreffende LSR20-besturing telkens een windsignaal-doorlusschakeling nodig. De windsignaal-doorlusschakeling bevindt zich in een aparte kunststof behuizing (opbouwdoos).
Voor de windsignaal-doorlusschakeling is geen aparte spanningsvoeding noodzakelijk.
Deze vindt plaats via de aansluiting aan de LSR20-besturing.
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Aanhangsel A: Storingslijst
Nr.

Beschrijving

Oorzaak

Verhelpen

1

Weergaven blijven donker

Spanning
ontbreekt

2

Ventilatie opent en sluit niet automatisch

Keuzeschakelaar
verkeerd
ingesteld

3

Op het display branden drie
LED´s in de bovenste rij

Temperatu- - Temperatuursensor is onderbroken
ursensor
(kabel controleren)
- Temperatuur ligt boven +60 °C

4

Op het display branden drie
LED´s in de onderste rij

Temperatu- - Temperatuursensor heeft kortursensor
sluiting
- Temperatuur ligt onder -20 °C

5

Regen wordt weergegeven, hoewel het niet regent

Regensensor

- Sensor is nat (nevel, rijp, dauw)
Sensor afdrogen

6

Ventilatie sluit niet hoewel het regent
Ventilatie opent nooit compleet

Regensensor
Instelling

- Spanningsvoorziening aan regensensor controleren
- Parameter „Begrenzing max.“
controleren
- Looptijd kalibreren in service-menu

8

Temperatuurweergave wijkt van
reële waarde af

Temperatu- - Afstelling temperatuursensor in
ursensor
servicemenu uitvoeren
- Sensor controleren
- Aansluitleiding van temperatuursensor controleren
- Leidinglengte te groot of leidingdiameter te klein

9

Ventilatie sluit niet bij wind

Windsensor

- Aansluiting windsensor controleren
- Windsensor draait niet
- Parameter „Stormbeveiliging“
controleren
- Parameter „Wind proportioneel“
controleren
- Parameter „Digitaal filter“ controleren
- Keuzeschakelaar staat op „0“

Referentierit
looptijdregistratie

- Referentierit in servicemenu ON
- Looptijd registreren

7

10 Ventilatie positioneert niet correct

- Spanningsvoorziening controleren
- Zekering controleren
(reserve in apparaat aanwezig)
- Keuzeschakelaar aan LSR 20 in
stand „Auto“
- bij 400V motoren ook de toerenschakelaar aan EHS keerrelaisbesturing** in acht nemen
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Aanhangsel B: temperatuurvoeler - weerstandskarakteristiek
OHM
2400
2350
2300
2250
2200
2150
2100
2050

2000 Ohm bei 25°C

2000

1925 Ohm bei 20°C

1950
1900
1850
1800
1750
1700
1650
1600

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

°C

Om de temperatuurvoeler te controleren, kan zijn weerstandswaarde volgens de tabel hierboven met een ohmmeter worden gemeten.
Belangrijk: actuele omgevingstemperatuur in acht nemen!
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Aanhangsel C: Afmetingen en bevestigingen apparaat

Zu

Auf
Auto

Zu

Auf
Auto

0
Auf

A

162

Ist-Temperatur
Stellgröße
Soll-Temperatur
Temperatur-Toleranz
Begrenzung Min.
Begrenzung Max.
Memo Min.
Memo Max.
Windgeschwindigkeit
Sturmschutz

0
Auf

0

0

Zu

Zu

B

LSR 20

25
80,5

242

26

0
1
2
3
4
5
L
H
A
b

98
Wandbevestiging

130

Wandbefestigung

228
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Aanhangsel D: Tabel windsterkte

Beaufort
m/s
0
0 - 0.2

Opmerking
Stil

1

0.3 - 1.5

lichte tocht

2

1.6 - 3.3

lichte bries

3

3.4 - 5.4

zwakke bries

4#

5.5 - 7.9

matige bries

5

8.0 - 10.7

frisse bries

6

10.8 - 13.8

sterke wind

7

13.9 - 17.1

hevige wind

8

17.2 - 20.7

stormachtige
wind

9

20.8 - 24.4

Storm

10

24.5 - 28.4

zware storm

11

28.5 - 32.6

orkaanachtige
storm
Orkaan

12 - 17

32.7 - 56

Effect
Windstilte,
rook stijgt loodrecht op
nauwelijks merkbaar,
rook in de richting van de wind
beweegt gebladerte,
duidelijk in het gezicht merkbaar
Bladeren en dunne takken bewegen

km/h
0 - 0.7
0.8 - 5
6 - 11
12 - 19

Gebladerte en los papier dwarrelt,
kleine assen bewegen
kleine loofbomen beginnen te bewegen

20 - 28

sterke assen bewegen,
paraplu's zorgen voor problemen
hele bomen bewegen,
moeilijkheden tijdens lopen
Takken van bomen breken

39 - 49

geringe schade aan huizen,
pannen waaien weg
Bomen worden ontworteld,
aanzienlijke schade aan gebouwen
zelden binnenlands,
zware stormschade
zeer zware verwoestingen,
zeer zelden binnenlands

75 - 87

29 - 38

50 - 61
62 - 74

88 - 102
103 - 117
118 - 202

#= Fabrieksinstelling
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Aantekeningen
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