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Functietoets HEAT + led,  brandt bij geactiveerde functie 
 
Functietoets COOL + led,  brandt bij geactiveerde functie 
 
Toets  alarmenmenu  en alarmlogboek + led, brandt als het menu ALARMENLOGBOEK 
actief is, knippert wanneer een alarmtoestand is geactiveerd. 
 
Toets machinestatus + led, brandt als het menu MACHINESTATUS actief is. 
 
 
Toets menuparameters + led, brandt als het menu INSTELLING PARAMETERS actief is. 
 
ON/OFF-toets + led, brandt als de unit zich in de ON-status bevindt. 
 
 
Toetsen lagere / hogere waarde 
 
Toetsen voor bladeren door index 
 
Niet in gebruik 
 
Led “status compressor 1”: brandt als de compressor op ON staat, knippert als de 
compressor tijdgestuurd is. 
 
Led “status compressor  2”: brandt als de compressor op ON staat, knippert als de 
compressor  tijdgestuurd is. 
 
Led “status compressor 3”: brandt als de compressor op ON staat, knippert als de 
compressor tijdgestuurd is. 
 
Led “POMP”-STATUS : brandt als de pomp op ON staat. 
 

 
UNIT IN-/UITSCHAKELEN 
 
Schakel de unit in– en uit door enkele seconden op de ON/OFF toets te drukken. Onder normale bedrijfsomstandigheden wordt 
op het display de uitlaattemperatuur aangegeven (het indexdisplay is leeg). Als de unit uitgeschakeld is, wordt de indicatie OFF 
weergegeven (ook indien de unit via een digitale ingang of een stuursysteem is uitgeschakeld). 
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STATUS MENU 
 

 INDEX BESCHRIJVING WAARDE IN 

1 Actueel setpoint ºC 

2 Temperature drop supplied by the compressor, including possible 
compensation 

ºC 

3 

Timer for resource activation. When this counting has reached the 
value set by the following status (TimeScan), the thermoadjuster 
shall compare the outlet temperature with the set-point and shall 
possibly activate the resources (compressor and/ or heaters) 

Seconds 

4 Dynamic TimeScan for resource activation Seconds 

5 Temperatuur compensatie op basis van buitenlucht  ºC 

6 Temperatuur compensatie op basis van Water reset (stooklijn)  ºC 

7 Temperatuur compensatie op basis van belasting (delta T water IN 
en water UIT) 

ºC 

8 Temperatuur compensatie op basis van duty-cycle  ºC 
9 Water temperatuur IN ºC 
10 Water temperatuur UIT ºC 
11 Temperatuur van vloer ºC 
12 Condensor temperatuur ºC 
13 Condensatie druk Bar 
14 Percentage ventilator / klep 1 0-100% 
18 Waarde signaal water reset (stooklijn) 4 – 20 mA 
19 Buitentemperatuur ºC 
20 Vochtigheidsgraad buiten 0-100% 
21 “Unit watch” draai uren unit Num 

22 Draai uren C1 Num 

23 Aantal starts C1 Num 

26 Percentage  % 
27 Geintegreerde heaters ON-OFF 
28 Radiating panel valve status (Out-1) ON-OFF 
30 Keyboard software EJ – t (ELFO.. 
31 Jaar uitgifte 2008 
32 Maand uitgifte 6 
33 Dag uitgifte 11 
34 Base software EJ – t (ELFO.. 
35 Jaar uitgifte 2008 
36 Maand uitgifte 11 
37 Dag uitgifte 6 



ALARMEN 
 
MENU ALARMEN 
Wanneer een alarm is geactiveerd, knippert de led van de ALARM-toets, het indexdisplay toont automatisch de bijbehorende 
code en het waarden display geeft het tijdstip aan waarop het alarm is geactiveerd. Indien er meerdere alarmen geactiveerd 
zijn, wordt het laatste alarm weergegeven, terwijl de eerdere alarmen met de bladertoetsen van de index kunnen worden 
bekeken. De alarmen kunnen handmatig gereset worden door enkele seconden op de ALARM-toets te drukken. 
 
ALARM RESETTEN 
De alarmen kunnen gereset worden nadat de oorzaken die het alarm hebben geactiveerd weggenomen zijn. Enkele alarmen 
worden automatisch gereset, terwijl andere handmatig gereset moeten worden. 
 
ALARM LOGBOEK 
Met een enkele druk op de ALARM-toets krijgt u toegang tot het  menu van het ALARMLOGBOEK. De toegang tot het menu 
wordt gesignaleerd door het oplichten van de led van de ALARM-toets. De alarmen worden in chronologische volgorde 
weergegeven: het indexdisplay geeft de code weer, terwijl het waarden display de tijd aangeeft waarop het alarm is geactiveerd. 
De verschillende gebeurtenissen kunnen met behulp van de bladertoetsen van de index bekeken worden. 
 
NUMERIEKE 

INDEX ALARM INGREEP RESET 

1 Sonde  inlaat Inhibeert de belastingcompensatie Automatisch 
2 Sonde uitlaat 1 Algehele blokkering – pomp actief Automatisch 
3 Sonde uitlaat 2 Algehele blokkering – pomp actief Automatisch 

4 Sonde wisselaar 
1/stroomcir.1 

TypeCE=0; 
Koeling: alleen signalering 
Verwarming: blokkering van circuit 1 
TypeCE=1; 
Blokkering circuit 1 

Automatisch 

5 Sonde wisselaar 2/ 
stroomcir.2 

TypeCE=0; 
Koeling: alleen signalering 
Verwarming: blokkering van circuit 2 
TypeCE=1; 
Blokkering circuit 2 

Automatisch 

6 Externe sonde Inhibeert gekoppelde functies 
Vertragingstijd ontdooiing = TminCntDfr Automatisch 

7 Sonde druk 1 Blokkering circuit 1 Automatisch 
8 Sonda druk 2 Blokkering circuit 2 Automatisch 
9 Inlaat waterreset Inhibeert WR compensatie Automatisch 
10 Externe sonde UR% Inhibeert gekoppelde functies Automatisch 
11 HP1 + VENT1 Blokkering circuit 1 Handmatig 
12 LP1 Blokkering circuit 1 Automatisch 
13 COMP1 Blokkering compressor 1 Handmatig 
14 HP2 / COMP3 Blokkering compressor 3 Handmatig 
15 LP2 Blokkering circuit 2 Automatisch 
16 COMP2 Blokkering compressor 2 Handmatig 
17 Pompdebiet Algehele Blokkering Automatisch 

18 

Watervulling 
Installatiezijdig niet 
voldoende (minimaal 
2 bar voordruk op 
pomp bij stilstand) 

Algehele blokkering Handmatig 

19 Fasemeter Algehele blokkering – pomp actief Automatisch 
20 Bevriezingsalarm Algehele Blokkering – pomp actief Handmatig 

21 PRE-alarm 
bevriezing 

Uitschakeling van stappen Automatisch 

22 HP1 PRE-Alarm 
HP1Enabled=0: niet beheerd alarm 
HP1Enabled=1: activeert maximumsnelheid 
ventilatoren. 

Automatisch 

23 HP2 PREAlarm 
HP2Enabled=0: niet beheerd alarm 
HP2Enabled=1: schakelt 1 tandemcompressor uit 
(alleen bij unit met ENKEL CIRCUIT) 

Automatisch 

24 Pompwisseling Signalering Automatisch 
25 Alarm debiet C1 Blokkering circuit 1 Automatisch 
26 Alarm debiet C2 Blokkering circuit 2 Automatisch 

 



PARAMETERSMENU 
 
Met een simpele druk op de toets SET krijgt u toegang tot het menu PARAMETERS. Het oplichten van de led van de toets SET 
signaleert de toegang tot het menu. Met de bladertoetsen van de index kunnen enkele parameters (b.v. van Set-point) op het 
indexdisplay weergegeven worden; met de toetsen hogere/lagere waarden kunnen de waarden van het waarden display 
gewijzigd worden. Dit menu is ook toegankelijk wanneer een alarm is geactiveerd: de led van de betreffende ALARM-toets blijft 
knipperen en de displays gaan over tot het weergeven van de parameters.  
 
WEERGEGEVEN PARAMETERS: 

PARAMETERSMENU 

Index Beschrijving Limieten UM 
Defaul

t Parameter Pass 

29 Secundair / tweede zomer 
set-point 

MinSetC ¸ MaxSetC °C 10 SecondSetC 0 

30 Secundair / tweede winter 
set-point MinSetC ¸ MaxSetC °C 35 SecondSetH 0 

32 Zomer set-point MinSetC ¸ MaxSetC °C 5.7 SetCool 0 
33 Winter set-point MinSetC ¸ MaxSetC °C 41.2 SetHeat 0 
42 Set-point zomeronderhoud MinSetC ¸ MaxSetC °C 20 SetMantCool 0 

43 Set-point winteronderhoud MinSetC ¸ MaxSetC °C 30 SetMantHeat 0 

44 Maakt zomeronderhoud 
mogelijk 

0 ¸ 1 Num 0 MantCoolEn 0 

45 Maakt winteronderhoud 
mogelijk 

0 ¸ 1 Num 0 MantHeatEn 0 

77 Set-point antivorst heater MinSetC ¸ MaxSetC °C 4 SetHeater 0 
80 Antivorst alarm MinSetC ¸ MaxSetC °C 4 Alfreeze 0 

84 Antivorst Pre-alarm MinSetC ¸ MaxSetC °C 4.5 PreAf 0 

205 Keyboard address Clivet 
Bus Netwerk 

0 ¸ 100 Num 41 Adress 0 

 
THERMOREGULATOR  VLOEISTOF 
 
De thermoregulator reageert door de temperatuurwaarde van de wateruitlaat van de plaatwisselaar te vergelijken met de 
actuele waarde  van het Set-point in bedrijf. De actuele waarde van het Set-point in bedrijf  is de som van de waarde die 
ingevoerd is voor de parameter Zomer set-point (menu PARAMETERS, index nummer 32) ofwel voor het Secundair zomer set-
point (menu PARAMETERS index nummer 29), plus de eventuele compensaties, indien geactiveerd.  
 
Bij het instellen van de waarde van het Zomer set-point (32) of Secundair zomer set-point (29) is het noodzakelijk dat rekening 
gehouden wordt met het feit dat deze waarde niet de gemiddelde wateruitlaattemperatuur  vertegenwoordigt. De waarde die als 
Set –point moet worden ingesteld, moet berekend worden door van de waarde van de gewenste gemiddelde temperatuur 0,5 
graden af te trekken. 
B.v.:gewenste gemiddelde waterinlaattemperatuur naar de installatie toe = 7°C met een watertemperatuur  vanaf de installatie 
=12°C (verschil = 5°C): het Zomer set-point (32) mo et ingesteld worden  op = 7 – 0.5 = 6.5°C. 
 
OPTIES: 
De besturingsmodule is in staat, indien deze met de juiste opties is uitgerust), om automatisch de waarde van het actuele Set-
point in bedrijf te kalibreren, met het doel de werking en de efficiëntie van de installatie te optimaliseren. 
1. Compensatie van de waarde van de water intredetemperatuur naar de installatie bij het variëren van de buitentemperatuur 
(de optie    <temperatuursonde buitenlucht> is daarvoor noodzakelijk). 
2. Compensatie van de waarde van de water intredetemperatuur vanaf de installatie bij het variëren van de enthalpie van de 
buitenlucht  
 (de opties <temperatuursonde buitenlucht> en <sonde luchtvochtigheid buitenlucht> zijn daarvoor noodzakelijk). 
3. Compensatie van de waarde van de waterintrede temperatuur naar de installatie op basis van een signaal  dat afkomstig is 
van een extern systeem (niet door de fabrikant geleverd). Het signaal moet van het type 4-20mA zijn. 
4. Keuze tussen het Zomer set-point en het Secundair zomer set-point wordt mogelijk door op de daarvoor bestemde 
ingangsklemmen van de QE een willekeurig systeem aan te sluiten dat voorzien is van een spanningsvrij contact (zie het 
schakelschema van de unit). 
NB: behalve de noodzakelijke aanwezigheid van de hierboven beschreven opties, dienen voor deze functies ook enkele 
configuratieparameters van de elektronische module te worden gewijzigd. Om deze redenen dienen dergelijke werkzaamheden 
door Clivet erkend personeel te worden uitgevoerd.  
 
FUNCTIE TEMPERATUURHANDHAVING BIJ UNIT OFF  
Het is mogelijk om een Temperatuur handhavingwaarde te definiëren (menu SET, indexnummer 80), waarbij de unit die op OFF 
is gezet, wordt geactiveerd om de temperatuurverhoging te beperken. Deze functie is zeer nuttig om problemen aan de unit te 
voorkomen die te wijten zijn aan functioneren buiten de projectlimieten, wat zich kan voordoen na langdurige stilstand. 
NB: voor activering van deze functie moet naast het instellen van het Set-point temperatuurhandhaving, tevens bij de waarde 1 
de parameter voor temperatuur handhaving (menu SET, index nummer 44) worden ingesteld.  
 
ANTIVRIES THERMOREGULATOR 
De antivriesfunctie heeft als doel schade door ijsvorming aan de plaatwisselaar te voorkomen. 
De antivrieswerking manifesteert zich in drie fasen: 



1. Antivries-prealarm: bij het bereiken van een bepaalde waterintrede temperatuurdrempel naar de installatie wordt een 
compressor stilgelegd, en als de temperatuur te laag blijft, wordt na een bepaald tijdsverloop ook de andere stilgelegd. Wanneer 
de temperatuur weer stijgt worden de compressors door een automatische reset weer gestart. 
2. Antivriesalarm: als de temperatuur onder de alarmdrempel daalt (die lager is dan de prealarmdrempel) worden de 
compressoren onmiddellijk stopgezet. 
3. Antivries verwarmingselementen: bij het overschrijden van de ingestelde temperatuurdrempel worden de 
verwarmingselementen geactiveerd die de wisselaar van de verdamper tegen bevriezing beschermen. 
 
BESTURING VAN CONDENSATIE VENTILATOREN 
Het luchtdebiet van de condensatieventilatoren wordt geregeld op basis van de condensatiedruk, die door de daarvoor 
bestemde opnemer wordt gemeten. 
De ventilatoren zijn actief wanneer tenminste een van de twee compressoren actief is, tenzij de condensatie drukwaarde onder 
een zekere waarde daalt, gedefinieerd als het Cut-Off punt (gewoonlijk 11 bar).  
 
BEHEER VAN CIRCULATIEPOMP 
Bij inschakeling van de unit, of indien deze op afstand op ON wordt gezet, wordt als eerste de circulatiepomp geactiveerd, en 
alleen na het verlopen van de aftasttijd wordt de werking van de compressor vrijgegeven. Tijdens de eerste 20 sec. na het 
starten van de pomp wordt geen rekening gehouden met de input van het debietalarm  Op deze wijze heeft de pomp de tijd om 
de vloeistofstroom naar  regime op te voeren, en zo het vormen van belletjes te voorkomen. In het geval dat de unit op afstand 
wordt uitgeschakeld zullen de compressor en de ventilator worden stopgezet terwijl de circulatiepomp nog 120 sec. in werking 
wordt gehouden.   
 
 



 



 


