
GEBRUIKERSHANDLEIDING MICROPROCESSOR REGELING MICROCHILLER 

4. MICROPROCESSOR µCHILLER  
 
4.1 GENERAL FEATURES 
 
The WESTERN MICROPROCESSOR is a 
system designed to control single 
compressor chillers and heat pumps.  
The system controls all the chiller or heat 
pump functions such as the running and 
adjustment of the fans (based on condensing 
temperature), the timing and alarms of the 
unit. 
For customers requiring absolute security, 
the WESTERN MICROPROCESSOR can be 
supplied with removable User Interface; in 
this way the person controlling the installation 
can also programme the unit and afterwards 
by taking away the user interface (the 
controller is formed of two separate parts) 
can leave the power board controlling the 
unit, so as to prevent unauthorized access to 
the software. 
The WESTERN MICROPROCESSOR, by 
the use of an optional card, can be linked to 
a centralized computer so as to obtain 
remote supervisory and/or telemaintenance 
services for remote control, supervision and 
maintenance of the installations. 
The WESTERN MICROPROCESSOR is 
equipped with a memory for the functions 
SUMMER-WINTER, ON-OFF and for all the 
parameters entered which also operate if it is 
turned off, thus enabling the unit, when it is 
switched back on, to be in exactly the same 
conditions as it was before it was turned off. 
 
 
 
4.2 PRELIMINARY INDICATIONS 
 
The WESTERN MICROPROCESSOR  
control is based on two integrated systems 
(the base section including the controller, 
inputs and outputs, and the terminal section 
of user interface). The base and terminal 
components can be enhanced by adding 
optional cards allowing further auxiliary 
functions. 
 
Single compressor main card 
 
The main card represents the system’s brain, 
where signals coming from the sensor are 
processed. 
 
 
4.  MICROPROCESSOR  µCHILLER 
 

4.1 ALGEMENE BESCHRIJVING 
 
De Western microprocessor is een systeem 
dat is ontworpen voor het regelen van enkel 
circuit koelmachines en warmtepomp units. 
Het systeem regelt alle functies van de 
koelmachine en heatpump unit zoals het 
toerenregelen van de ventilatoren 
(gebasseerd op de condensatietemperatuur) 
en de diverse alarmeringen van de unit. 
Om voor de eindgebruiker een ‘waterdichte’ 
beveiliging te creeren kan de unit geleverd 
worden met een afneembaar toetsenpaneel. 
Op deze manier kan diegene die de 
installatie bediend ook parameters wijzigen 
en daarna het toetsenpaneel verwijderen. In 
dat geval blijft alleen de hoofdprint in de unit 
aanwezig waarop dan geen parameter 
veranderingen kunnen worden doorgevoerd.  
De Western microprocessor kan, bij gebruik 
van een optionele print, aangesloten worden 
op een centrale computer zodat op afstand 
de diverse parameters kunnen worden 
geraadpleegd en indien nodig gewijzigd. 
De Western microprocessor is voorzien van 
een geheugen voor de functies ZOMER-
WINTER, AAN-UIT en voor alle andere 
parameters welke zijn ingegeven en welke 
ook functioneren indien de regelaar is 
afgeschakeld. Bij inschakelen van de 
microprocessor worden alle ingevoerde 
laatste gegevens weer aktief. 
 
 
 
 
4.2  HOOFD INDIKATIES 
 
De Western microprocessor regelaar is 
uitgevoerd met twee geintegreerde systemen 
(het basis deel voorzien van de regeling, 
inputs en outputs, en het bedieningspaneel). 
Het basisdeel en het bedieningspaneel 
kunnen worden uitgebreidt met behulp van 
additionele printen voor externe functies. 
 
 
Een compressor hoofdprint 
 
De hoofdprint vertegenwoordigd het brein 
van de regelaar. Hierin komen alle signalen 
van de sensors samen welke daarna worden 
verwerkt. 
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On the card the following connection are as 
can be seen, going from left to right: 
 
• terminals G and G0 for the main supply 

(24Vac) 
• analog inputs (from B1 to B3) for sensor 

connections 
• the 24V terminal (direct current) for the 

voltage supply of any pressure sensors 
• digital inputs (from ID1 to ID7) for the alarm 

connections 
• the relay digital outputs to control the 

various devices connected 
• analog output Y1, GND to connect the 

optional cards controlling the condenser 
fans (ON/OFF or continuous speed 
adjustment) 

• Telephone cable terminal for user terminal 
connection 

 
 
 
A further three main areas can then be 
identified inside the card: 
 
• the SERIAL comb type terminal for 

connection of a serial optional card 
interfacing with a centralized supervisory 
system and/or telemaintenance service. 

•   the KEY comb type terminal connecting an 
optional card (removable hardware key) 
for the instant programming of all the data 

•   the jumpers for selection of analog inputs 
operating modes 

•   the P1 jumper related to the analog output 
Y1 (see 4.7) 

Op de print zijn de volgende aansluitingen 
waarneembaar (van links naar rechts 
gezien): 
 
• klemmenstrook G en GO voor de 

voedingsspanning 24 V AC). 
• analoge inputs (van B1 tot B3) voor 

aansluiting van de sensors. 
• de 24 V klemmenstrook (gelijkstroom) 

voor spanningstoevoer naar druksensors. 
• digitale inputs (van ID1 tot ID7) voor 

aansluiting van de alarmeringen. 
• de relais digitale outputs welke de diverse 

componenten schakelen. 
• analoge output Y1, GND voor aansluiting 

van de optionele print welke de 
condensor ventilatoren schakeld 
(AAN/UIT of toerengeregeld). 

• telefoon connector aansluiting. 
 
Nog drie andere hoofdsecties zijn 

waarneembaar op de print: 
 

• de SERIELE bus/pen connector waarmee 
aangesloten kan worden op een optionele 
seriele print welke op zijn beurt kan 
communiceren met een centraal 
computersysteem voor 
onderhouds/service doeleinden. 

• de KEY klemmenstrook voor aansluiting 
van een optionele print 
(bedieningspaneel) waarmee direkt 
gegevens kunnen worden ingevoerd. 

• de ‘jumpers’ voor het selekteren van 
analoge input bedrijfsgegevens. 

• de P1 ‘jumper’ t.b.v. de analoge output Y1 
(zie ook 4.7). 
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The card is designed to support two 
connected terminals allowing data access 
from two different points; viceversa operation 
is possible even without the connected 
terminals, ensuring total data security. 
 
 
User interface (terminal) 
 
The terminal enables user to access unit 
data. The temperature measured by the B1 
regulator probe is normally displayed (that is 
the evaporator inlet water temperature or the 
room air temperature depending on whether 
the unit is a water chiller or a direct 
expansion unit). By adding an optional card, 
the terminal  can be remoted up to a distance 
of 150 m from the base card. 
 

De hoofdprint is ontworpen om twee 
optionele kaarten te ondersteunen waardoor 
het mogelijk is om vanuit twee punten 
parameters in te voeren; tweepunts 
bediening (heen en weer) is ook mogelijk 
zonder de optionele kaarten voor waarborg 
van optimale beveiliging van de data. 
 
Het bedieningspaneel 
 
Met het bedieningspaneel kan data 
ingevoerd worden. De temperatuur, gemeten 
met de B1 sensor wordt standaard 
weergegeven op de display (dit is de intrede 
verdamperwater temperatuur (bij 
koelmachines) of ruimtetemperatuur (DX-
units). In combinatie met een optionele print 
is het mogelijk om het bedieningspaneel tot 
op een afstand van 150 mtr van de unit te 
monteren. 
 

 

 
 

 
The terminal allows the use of a remote 
controller for a quicker programming of the 
air conditioning unit. There are 5 LEDs to 
indicate unit operating status 
(summer/winter), compressor status (on/off) 
and to indicate compressor hour meter after 
100 hours. 
 
 

Het bedieningspaneel geeft de mogelijkheid 
om (op afstand) snel en eenvoudig de unit te 
bedienen.Een 5-tal LED lampjes geven de 
diverse bedrijfscondities weer zoals 
(zomer/winter), compressor status (aan/uit) 
en compressor urenteller na 100 uren.bedrijf. 

Nederlands/Engelse vertaling microprocessor  µchiller ref. MIMICH012002 
Western Airconditioning B.V. Postbus 236 3870 CE HOEVELAKEN Tel. (033) 2477800 Fax. (033) 2477850 

3



GEBRUIKERSHANDLEIDING MICROPROCESSOR REGELING MICROCHILLER 

The remote terminal version for wall 
installation can be remoted up to a distance 
of 150 m by an optional card to be located 
close to the single compressor card. 
A buzzer (which can be excluded by a 
dedicated microswitch or via software by a 
dedicated parameter) signals any 
malfunctioning of the unit. 
 
 
 
Connections 

Het bedieningspaneel voor wandmontage 
kan tot op een afstand van 150 mtr 
gemonteerd worden middels een optionele 
print welke naast de hoofdprint aangesloten 
dient te worden. 
Een zoemer (welke uitgeschakeld kan 
worden via een microswitch of via de 
software) geeft een signaal bij niet goed 
functioneren van de unit. 
 
 
Aansluitingen 
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Connections Aansluitingen 
 

 

 
 
Connections to the supervisory system can 
be of two types: 
 to the Carel network via a serial card 
for each microprocessor  + ISA 72 card 
(which  allows up to 16 inputs from the same
 number of microprocessors) 
 to a generic supervisory system with 
serial  card + ISA 72 card + Gateway. 

 
Aansluiten op een gebouwbeheersysteem is 
mogelijk op twee manieren: 
naar het Carel netwerk via een serieele print 

voor elke microprocessor + ISA 72 print 
(waarmee tot 16 inputs mogelijk zijn voor 
een gelijk aantal microprocessors) 

 naar een gelijkwaardig 
gebouwbeheersysteem met een serieele 
kaart +ISA 72 + lijnverbinding. 
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Herebelow is the list of inputs and outputs 
with their relevant connector. 
 

 
Hieronder staat een lijst met inputs en 
outputs met bijbehorende aansluitingen. 
 

 
CONNECTOR 
AANSLUITING 
 

MEANING 
BESCHRIJVING 

  
B1-GND 
 

Evaporator inlet water probe 
Verdamper intrede water sensor   

B2- GND 
 

Evaporator circuit outlet water probe (antifreeze) 
Verdamper uittrede water sensor (vorstbeveiliging) 

B3- GND Condensate circuit control probe (for fan speed adjustment in the chiller 
mode or defrost control in the heat pump mode) 
Condensor circuit regel sensor (voor regelen van het toerental van de 
condensorventilatoren in geval van een koelmachine of ontdooicyclus bij 
warmtepomp units). 

 
 

 

ID1-IDCOM 
 

High pressure switch 
Hogedruk pressostaat  

ID2-IDCOM 
 

Low pressure switch 
Lagedruk pressostaat  

ID3-IDCOM 
 

Compressor + centrifugal fan + pump klixon 
Klixon (overstroom) beveiliging compressor+condensormotor + pomp 

ID4-IDCOM 
 

End-defrost contact 
Ontdooi cyclus contact 

ID5-IDCOM 
 

Flowmeter 
Stromingsschakelaar 

ID6-IDCOM 
 

On/off from external interlock 
Aan/uit van externe vrijgave 

ID7-IDCOM 
 

Summer cooling/winter heating selection from an external interlock 
Zomer koelen/winter verwarmen selektie van een externe vrijgave 

  
Y1-GND 
 

Analog output PWM for condensate fan 
Analoge output PWM voor condensor ventilator 

  
RES.1 
 

No frost heater 
Vorstbeveiligings verwarmingslint/elementen 

COMP.1 
 

Compressor 
Compressor 

VALVE 1 
 

4-way reverse cycle valve 
4-weg omkeerklep (warmtepomp) 

PUMP 
 

Users water pump 
Koudwaterpomp 

ALARM 
 

General remote alarm signalling 
Centraal storings contact 
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4.3 USER INTERFACE 
 
Display 
 
The display has three digits with the 
automatic visualizing of the decimal point 
between -19.9 and +19.9°C; outside this 
range the value is automatically displayed 
without the decimal point (even if the unit still 
operates taking into account the decimal 
part). Under normal operating conditions the 
displayed value corresponds to the 
temperature measured by probe B1, that is 
the evaporator inlet water temperature. 
 

4.3 Bedieningspaneel  
 
Display 
 
De display heeft drie decimalen waarbij 
automatisch de decimale punt wordt 
weergegeven tussen -19.9 e +19.9°C; buiten 
deze range wordt de info automatisch 
weergegeven zonder decimale punt (ook al 
werkt de unit met deze decimale waarde). Bij 
normale bedrijfscondities wordt op de display 
de waarde van sensor B1 weergegeven; dit 
is de retourwatertemperatuur naar de 
verdamper. 
 

 

 
 
Meaning of the display LEDs with single compressor unit 
Betekenis van de display LED’s met enkele compressor unit. 
 

Led 
Led 

Flashing 
Knipperend 

Steady 
Continu aan  

   
Comp (right) 
Compr (o.k.)  

Compressor called 
Compressor vragend    

Compressor actuated 
Compressor in bedrijf 

Summer 
Zomersituatie 

- Chiller mode 
Koelmachine bedrijf     

Winter 
Wintersituatie 

- Heat pump mode 
Warmtepomp bedrijf 

x100 
x100 

- Value *100 
Waarde x 100 

 
 
 
Information on the unit status 
 
The information about the unit status are 
displayed with 5 LEDs on the terminal and 
two LEDs (yellow and green) on the main 
card. 
 

 
Informatie van de unit status 
 
De informatie omtrent de status van de unit 
wordt weergegeven met 5 LED’s op het 
paneel en twee LED’ (geel en groen) op de 
hoofdprint. 
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Yellow and green LEDs on the main card 
 
The yellow LED informs the user of the 
correct functioning of the unit. During normal 
operation it blinks every 1 second. In case of 
an alarm condition (see table below) it 
flashes more rapidly (about twice a second). 
If the LED is off it means the unit is not 
powered. 
The green LED indicates that the 
communication between unit and remote 
terminal is OK. In case of communication 
failure (normally due to cable trouble or bad 
contact between the cable and the relevant 
telephone female connectors on the base 
card or on the terminal), the green LED turns 
off. 
 
 
Keypad 
 
The keypad enables unit operation data 
entry. It has several buttons to make its use 
easier: 

De gele en groene LED’s op de hoofdprint 
 
De gele LED geeft informatie aan de 
gebruiker omtrent het goed functioneren van 
de unit. Tijdens normaal bedrijf knippert de 
LED elke seconde. In geval van een alarm 
situatie (zie onderstaande tabel) knippert de 
LED sneller. Als de LED uit is staat de unit 
spanningsloos. 
De groene LED geeft informatie omtrent 
(goede) communicatie tussen unit en paneel 
op afstand.  In geval van haperende 
communicatie (normaal gesproken 
veroorzaakt door slecht contact tussen 
bekabeling en connectors) is de groene LED 
uit. 
 
Toetsenpaneel 
 
Met het toetsenpaneel kan informatie worden 
ingegeven. Een aantal toetsen maakt het 
mogelijk om eenvoudig gegevens in te 
voeren: 
 

 

 
 
Specific function of each button is indicated 
below. 
 
Performance functions 
 
Setting and displaying the set-point and the 
main control parameters (DIRECT 
parameters) 
 

De specifieke functies voor elke toets staan 
hieronder omschreven. 
 
Bedrijfs functies. 
 
Het instellen en aflezen van de set points en 
hoofd regelfuncties (DIREKTE parameters) 
 

 

 
 
 
Press SEL for more than 5 seconds to 
display the cooling and heating set-points 
and the main control parameters (called 
DIRECT parameters). 
The display will show the code of the first 
DIRECT parameter available, that is the 
summer/cooling set-point. 

 
Druk langer dan 5 sec. op de SEL toets om 
de koeling en verwarmings set points weer te 
geven en de hoofd parameters (worden 
DIREKTE parameters genoemd).  
De display geeft de code weer van de eerste 
DIREKTE parameter beschikbaar, dit is het 
zomer/winter set point. 
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Pressing the UP and DOWN buttons allows 
you to stop the flashing effect and scroll all 
DIRECT parameters. 
Press SEL again to display the required 
DIRECT parameter and modify its value 
pressing the UP and DOWN buttons. 
Press PRG to store the modified parameters 
and return to normal functioning, while the 
SEL button enables return to the menu of the 
DIRECT parameters. 
 
If the keypad is not used for a few seconds 
while the parameters are being set, the 
display flashes. 
 
If you do not press any button 60 seconds 
after this procedure has been entered, the 
unit will return to normal operation without 
storing the values of the modified 
parameters. 
 
Setting and displaying USER parameters 
 

Met behulp van de toetsen UP en DOWN 
kan het knipperen van de info op de display 
gestopt worden en kan door het menu van 
parameters ‘gescrolled’ worden. 
Druk nogmaals op de SEL toets voor 
weergave van de gewenste DIREKTE 
parameter, deze info kan nu gewijzigd 
worden middels de UP en DOWN toetsen. 
Druk op toets PRG om de gewijzigde 
gegevens op te slaan en terug te gaan naar 
de basis situatie van de regelaar. Of druk op 
de toets SEL om op te slaan en verder te 
gaan in het menu. 
 
Als het toetsenbord tijdens instellen van 
parameters (voor een aantal seconden) niet 
gebruikt wordt zal deze gaan knipperen. 
 
Als na 60 seconden nog geen toetsen 
bedient worden zal de regelaar teruggaan 
naar  normaal bedrijf. 
 
Instellen van de GEBRUIKERS parameters:

 

 
 
 
Press PRG for more than 5 seconds (the 
buzzer must be off) to enter the USER 
parameter menu, that is the unit “working” 
parameters. This level is protected by a code 
(password) to avoid unauthorized people 
from accessing the data. 
 
 
 
Setting the password: “00” flashes on the 
display. Pressing the UP and DOWN buttons 
will allow you to stop the blinking effect for a 
few seconds and select the password value; 
then press SEL to directly enter User level. 
 
If the keypad is not used for a few seconds 
while the password is being set, the display 
flashes. 
 
 
 
Accessing the User parameters: the display 
shows the code of the first User parameter 
available. Pressing UP and DOWN buttons 
allows you to scroll all the User parameters. 
 

Druk langer dan 5 sec. op de toets PRG (de 
zoemer moet uit zijn) om in het 
GEBRUIKERS parameter menu te komen, dit 
zijn de ‘bedrijfs’ instellingen. Dit menuniveau 
is beschermt met een paswoord om 
bediening door niet gekwalificeerd personeel 
te voorkomen. 
 
Ingeven van het paswoord: De cijfers “00” 
knipperen op de display. Druk op toetsen UP 
en DOWN om voor een aantal seconden het 
knipperen te voorkomen en het paswoord in 
te geven; druk na ingave van het juiste getal 
op toets SEL waarna de regelaar naar het 
GEBRUIKERS niveau gaat. 
 
Als het toetsenbord tijdens instellen van 
parameters (voor een aantal seconden) niet 
gebruikt wordt zal deze gaan knipperen. 
 
Toegang tot de GEBRUIKERS parameters;  
de display geeft de eerste gebruikers 
parameter weer op de display. Middels de 
toetsen UP en DOWN kan door het menu 
van parameters ‘gescrolled’ worden. 
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Press SEL to display the slected USER 
parameter which can eventually be modified 
by pressing the UP and DOWN buttons. 
Press PRG to store the modified parameters 
and return to normal operation, while the SEL 
button enables to return to the menu of User 
parameters. 
If the keypad is not used for a few seconds 
while the parameters are being set, the 
display flashes. 
 
 
If no buttons are pressed within 60 seconds 
after having activated this procedure, the 
system will automatically return to the normal 
operation without storing the values of any 
modified parameters. 
 
 

Setting and displaying FACTORY-SET 
parameters 

Druk op toets SEL om de gewenste 
GEBRUIKERS parameter weer te geven, 
deze kan nu gewijzigd worden middels de 
toetsen UP en DOWN. 
Druk op toets PRG om de gewijzigde 
gegevens op te slaan en terug te gaan naar 
de basis situatie van de regelaar. Of druk op 
de toets SEL om op te slaan en verder te 
gaan in het menu. 
 
Als het toetsenbord tijdens instellen van 
parameters (voor een aantal seconden) niet 
gebruikt wordt zal deze gaan knipperen. 
 
Als na 60 seconden nog geen toetsen 
bedient worden zal de regelaar teruggaan 
naar  normaal bedrijf. De gewijzigde 
gegevens worden in dat geval niet 
opgeslagen. 
 
Instellen en wijzigen van de 
FABRIEKSMATIG ingestelde parameters. 
 

 

 
 
 
Press PRG and SEL simultaneously for more 
than 5 seconds to enter the factory-set 
parameters menu, that is the configuration 
parameters of the unit. This level is protected 
by a code (password) which is different from 
the User one to allow access to data to 
authorized personnel only. 
 
 
Setting the password: “00” flashes on the 
display. Press the UP and DOWN buttons to 
set the password value after which press 
SEL to directly enter the FACTORY-set 
parameters section. 
If the keypad is not used for a few seconds 
while the password are being set, the display 
flashes. 
 
 
Selecting FACTORY-set parameters: the 
display shows the code of the first parameter. 
Pressing the UP and DOWN buttons allows 
you to scroll all factory-set parameters. 

 
Druk langer dan 5 sec. tegelijk op de toetsen 
PRG en SEL om in het FABRIEKSMATIG 
parameter menu te komen, dit zijn de 
basisgegevens van de unit. Dit niveau is 
beveiligd door een paswoord dat anders is 
dan het paswoord voor het GEBRUIKERS 
menu, dit ter voorkoming van bediening door 
niet gekwalificeerd personeel. 
 
Ingeven van het paswoord: De cijfers “00” 
knipperen op de display. Druk op toetsen UP 
en DOWN om voor een aantal seconden het 
knipperen te voorkomen en het paswoord in 
te geven; druk na ingave van het juiste getal 
op toets SEL waarna de regelaar naar het 
FABRIEKSMATIG niveau gaat. 
 
Toegang tot de FABRIEKSMATIGE 
parameters;  de display geeft de eerste 
gebruikers parameter weer op de display. 
Middels de toetsen UP en DOWN kan door 
het menu van parameters ‘gescrolled’ 
worden. 
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Press SEL to display the value of the 
selected FACTORY parameter which can be 
modified by pressing the UP and DOWN 
buttons. 
Press PRG to store the modified parameters 
and return to normal operation; while 
pressing the SEL button you will return to the 
FACTORY-set parameters menu. 
If the keypad is not used for a few seconds 
while the parameters are being set, the 
display flashes. 
 
If you do not press any button within 60 
seconds after having activated this 
procedure, the unit will return to normal 
operation without storing the values of the 
modified parameters. 
 
 
Muting the BUZZER 

Druk op toets SEL om de gewenste 
FABRIEKSMATIGE parameter weer te 
geven, deze kan nu gewijzigd worden 
middels de toetsen UP en DOWN. 
Druk op toets PRG om de gewijzigde 
gegevens op te slaan en terug te gaan naar 
de basis situatie van de regelaar. Of druk op 
de toets SEL om op te slaan en verder te 
gaan in het menu. 
 
Als het toetsenbord tijdens instellen van 
parameters (voor een aantal seconden) niet 
gebruikt wordt zal deze gaan knipperen. 
 
Als na 60 seconden nog geen toetsen 
bedient worden zal de regelaar teruggaan 
naar  normaal bedrijf. De gewijzigde 
gegevens worden in dat geval niet 
opgeslagen 
 
Uitzetten van de ZOEMER 
 

 

 
 
 
Press the MUTE button to silence the buzzer. 
 
 
Resetting ALARMS 

 
Druk op de toets MUTE om de zoemer uit te 
zetten. 
 
Resetten van ALARMERINGEN 
 

 

 
 
 
 
Press CLEAR button for more than 5 
seconds to reset any alarm condition 
(manual reset). The relative led light will turn 
off and the alarm relay will be denergized. 
 
 

 
Druk langer dan 5 sec. op de toets CLEAR 
om een aanwezig alarm te resetten 
(handreset). Het relevante LED lampje zal nu 
uitgaan en het alarm relais wordt stroomloos 
gemaakt. 
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Forcing a DEFROSTING CYCLE 
 

Forceren van een ONTDOOICYCLUS 
 
 

 

 
 
 
 
To force a defrosting cycle press the SEL 
and UP buttons for more than 5 seconds 
(defrosting is actuated if the 
temperature/pressure values of the external 
heat exchanger allow it to be actuated, that is 
under the end-defrost threshold). 
 
COOLING (summer mode) 
Enabling/disabling 

 
Druk langer dan 5 sec. tegelijk op de toetsen 
SEL en UP (ontdooicyclus wordt geactiveerd 
als de temperatuur/druk waarden van de 
externe warmtewisselaar dit wenst, dit 
betekend dat de waarde onder het EINDE 
ONTDOOI setpoint ligt) 
 
KOELEN (zomer bedrijf) 
Selekteren/uitzetten 
 

 
 

 
The COOLING functioning mode can be 
enabled/disabled by pressing the above 
given button for more than 5 seconds. It is 
not possible to directly pass from the Heating 
to the Cooling functioning mode: if the unit is 
actually working in the Heating mode, 
pressing this button will not swap the current 
mode. 
 
 
HEATING (winter mode) 
Enabling/disabling 

 
De functie KOELEN kan 
geselekteerd/uitgezet worden door de toets 
zoals hierboven aangegeven langer dan 5 
sec. ingedrukt te houden. Het is niet mogelijk 
om direkt vanuit de functie VERWARMEN 
naar de functie KOELEN over te schakelen. 
Als de unit daadwerkelijk staat te verwarmen 
zal het indrukken van deze toets geen effect 
hebben. 
 
 
VERWARMEN (winterbedrijf) 
Selekteren/uitzetten
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GEBRUIKERSHANDLEIDING MICROPROCESSOR REGELING MICROCHILLER 

The Heating functioning mode can be 
enabled/disabled by pressing the on page 12 
given button for more than 5 seconds. It is 
not possible to directly pass from the Cooling 
to the Heating functioning mode: if the unit is 
working in the Cooling mode, pressing this 
button will not swap to the current mode; the 
Summer mode has to be deactivated first. 
 
 
Turning the machine off (standby). 
The machine is turned off by deactivating the 
cooling and heating modes. 
 
 
Resetting timers 

De functie VERWARMEN kan 
geselekteerd/uitgezet worden door de toets 
zoals aangegeven onderaan blz. 12 langer 
dan 5 sec. ingedrukt te houden. Het is niet 
mogelijk om direkt vanuit de functie KOELEN 
naar de functie VERWARMEN over te 
schakelen. Als de unit daadwerkelijk staat te 
verwarmen zal het indrukken van deze toets 
geen effect hebben. 
 
 
De unit kan uitgezet worden door zowel de 
functie VERWARMEN en KOELEN uit te 
zetten. 
 
 
Resetten van timers 
 

 

 
 
 
When the compressor’s working timer value 
is displayed (parameter c9) press the UP and 
DOWN button to reset it immediately; this 
deactivates the compressor maintenance 
signal. Press CLEAR to reset the timers. 
 
 
 
 
 
Adjusting display contrast 

 
Als de urenteller gegevens van de 
compressor (parameter c9) wordt 
weergegeven op de display kunnen de 
gegevens direkt worden gereset middels de 
toetsen UP en DOWN. Het compressor 
onderhouds signaal wordt dan eveneens 
gereset. Voor resetten van timer moet op 
toets CLEAR gedrukt worden. 
 
 
Wijzigen van het contrast van de display 
 

 

 
 
 
Press the button shown in the illustration to 
adjust display contrast: there are three 
different levels (in sequence). 

 
Druk op de toets zoals in bovenstaande 
figuur aangegeven: er zijn drie verschillende 
niveaus (in volgorde). 
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GEBRUIKERSHANDLEIDING MICROPROCESSOR REGELING MICROCHILLER 

 
Button function description 

 
This table gives the meaning of each button in the various modes. 
 
 
 
Button Machine Status What the button does when pressed 
   
SEL 1 Normal (that is when 

probe B1 temperature 
is displayed) 

after 5 secs DIRECT parameters 

 2 Code list displays the value 
 3 Value display displays the list of codes 
   
PRG 1 Normal after 5 secs USER parameter password 
 2 Code list stores parameters in Eeprom and then displays B1 probe 

temperature 
 3 Value display stores parameters in Eeprom and then displays B1 probe 

temperature 
   
UP 1 Code list scans parameter codes 
 2 Value display increments the value 
   
DOWN 1 Code list scans parameter codes 
 2 Value display reduces the value 
   
PRG+SEL 1 Normal after 5 secs FACTORY parameter password 
   
SEL+UP 1 Normal after 5 secs forced manual defrost cycle 
   
CLEAR 1 Hour counter display immediate resetting of timer 
   

 
1 Normal selects central heating mode (winter) 

 
1 Normal selects cooling mode (summer) 

 

1 Constant adjusts display contrast 

   
CLEAR 1 Normal resets all alarms 
   
MUTE 1 Constant silences the buzzer 
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GEBRUIKERSHANDLEIDING MICROPROCESSOR REGELING MICROCHILLER 

 
Functie beschrijving van de toetsen 
 
In onderstaande tabel wordt voor elke toets een omschrijving gegeven van z’n functie bij 
verschillende situaties. 
 
 
 
Toets Machine status Wat doet de toets indien ingedrukt 
   
SEL 1 Normaal (dat wil zeggen bij

weergeven van sensor B1 info) 
na 5 seconden DIREKTE parameters 

 2 Lijst met codes weergeven van de waarden 
 3 Weergeven waarden weergeven van de lijst met codes 
   
PRG 1 Normaal na 5 seconden GEBRUIKERS 

parameter paswoord 
 2 Lijst met codes opslaan parameters in Eprom en 

weergeven van B1 sensor temperatuur 
 3 Weergeven waarden opslaan parameters in Eprom en 

weergeven van B1 sensor temperatuur 
   
UP 1 Lijst met codes scant de parameter codes 
 2 Weergeven waarden vermeerdert de waarde op de display 
   
DOWN 1 Lijst met codes scant de parameter codes 
 2 Weergeven waarden vermindert de waarde op de display 
   
PRG+SEL 1 Normaal na 5 secondens het FABRIEKSMATIG 

paswoord 
   
SEL+UP 1 Normaal na 5 seconden geforceerd in 

ontdooicyclus 
   
CLEAR 1 Urenteller weergave onmiddellijk resetten van de timer  
   

 
1 Normaal selekteren van VERWARMINGS functie

 
1 Normaal selekteren van KOELING functie 

 

1 Constant instellen van display contrast 

   
CLEAR 1 Normaal resetten van alle alarmeringen 
   
MUTE 1 Constant Uitzetten van de zoemer 
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4.4 PARAMETERS 
 
There are three different parameter types for 
the chiller: 
 
DIRECT (D): (highlighted in bold) directly 
accessible without a password 
USER: 
accessible via a password 
FACTORY (F): 
accessible via a factory-set password 
 
ATTENTION: if factory parameters have to 
be modified ask WESTERN for the 
password. 
To avoid malfunctioning or breakdowns 
only qualified personnel are allowed to 
carry out such modifications. 
The guarantee will no longer be held valid 
if the above parameters are modified 
without the manufacturer’s consent. 
 
 
The presence of parameters in the various 
families is conditioned by the type of 
controller (chiller, heat pump etc.) and by the 
value of a few parameters: 
 
condensate probe 
 (S=parameter present if the condensate 
probe is present; /3<>0) 
input in current 
 (C=parameter present only if the 
machine has an input in current; /3=2) 
fan presence 
 (V=parameter present only if the fan (s) 
is (are) present; F1<>0) 
defrost 
 (D=parameter present only if defrost is 
enabled; d1=0) 
 
For the sake of completeness, we have listed 
all the parameters used in microprocessor 
programming even if some of them are not 
used in the ALFA series configuration. 
The WESTERN default parameters common 
to the various models in the ALFA series are 
listed. 
Those that are not given are indicated with 
“/”; those that differ from model to model are 
indicated with “*”; in this case please contact 
the WESTERN technical office specifying 
unit serial number to have the exact value. 
 

4.4 I PARAMETERS 
 
Er zijn drie verschillende parameter types 
voor de koelmachine: 

 
DIREKT (D):  (weergegeven met dikke 
letters) direkt toegankelijk zonder een 
paswoord. 
GEBRUIKER: toegankelijk via een paswoord 
FABRIEKSMATIG (F): toegankelijk via een 
fabrieksmatig ingesteld paswoord 
 
LET OP: indien de fabrieksmatig 
ingestelde parameters moeten worden 
gewijzigd moet contact opgenomen 
worden met WESTERN voor het 
paswoord. Om storingen of slecht 
functioneren van de unit te voorkomen 
dient dit alleen door gekwalificeerd 
personeel uitgevoerd te worden. 
Indien deze parameters worden gewijzigd 
zonder toestemming van WESTERN 
vervalt de aanspraak op garantie. 
 
De aanwezigheid van parameters in de 
verschillende uitvoeringen is afhankelijk van 
het type regelaar (koelmachine, warmtepomp 
etc.) en van de waarde van een aantal 
parameters: 
 
condensatie sensor 
 (S=parameter aanwezig indien de 
condensatie sensor aanwezig is; /3<>0) 
Toevoer in amperes 
  (C=parameter aanwezig alleen als de 
machine een toevoer in amperes heeft; /3=2) 
Aanwezigheid van (een) ventilator 
 (V=parameter aanwezig allen als (een) 
ventilator aanwezig is; F1<>0) 
Ontdooi 
 (D=parameter aanwezig alleen indien 
ontdooiregeling aanwezig is; d1=0) 
 
Om het geheel te completeren is op de 
volgende pagina een lijst met alle parameters 
weergegeven welke gebruikt worden bij het 
programmeren van de microprocessor 
regelaar ook al worden sommige parameters 
niet gebruikt. 
De WESTERN standaard parameters 
behorende bij het type unit worden hierin 
weergegeven. 
De gegevens gemarkeerd met “/” worden niet 
gegeven,  
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 PROBE Typ

e 
Min. Max. Unit of 

measure.
Variat
ion. 

Default 
Airblue 

Presence
DVCS 

/1 Type of probe at evaporator water inlet, S1 
0=On/Off 
1=NTC 

F 0 1 flag 1 1 ----- 

/2 Type of probe at evaporator water outlet, S2 
0=On/Off 
1=NTC 

F 0 1 flag 1 1 ----- 

/3 Type of condensation probe circuit 
1=NTC 
2=pressure 4-20mA 

F 0 2 flags 1 * ----- 

/4 Minimum value current input F 0 /5 bar 1 0 --CS- 
/5 Maximum value current input F /4 35 bar 1 25 --CS- 
/6 Water inlet calibration probe, S1 

 
U -6.0 

-10.8 
6.0 

10.8 
°C 
F 

0.1 0.0 ----- 

/7 Water inlet calibration probe, S2 
 

U -6.0 
-10.8 

6.0 
10.8 

°C 
F 

0.1 0.0 ----- 

/8 Condensate calibration probe, S3 
 

U -6.0 
-10,8 

6.0 
10,8 

°C 
F 

0.1 0.0 ---S- 

/b Digital filter U 1 15 - 1 4 ----- 
/C Input limitation U 1 15 - 1 8 ----- 
/d Unit of measure 

0=°C 
1=F 

U 0 1 flag 1 0 ----- 

         
 REGULATOR Type Min. Max. Unit of 

measure.
Variat
ion. 

Default 
Airblue 

Presence
DVCS 

         
r1 Summer set point D rA rb °C/F 0.1 12.0 ----- 
r2 Summer differential 

 
D 0.1 

0.1 
11.0 
19.8 

°C 
F 

0.1 2.0 ----- 

r3 Winter set point D rC rd °C/F 0.1 45.0 ----- 
r4 Winter differential 

 
D 0.1 

0.1 
11.0 
19.8 

°C 
F 

0.1 2.0 ----- 

r6 Outlet water temperature, S2 D - - °C/F - - ----- 
r8 Condensate pressure/temp., S3 

 
D - - °C/F 

bar 
- - ---S- 

rA Minimum summer set U -40 rb °C/F 1 7 ----- 
rb Maximum summer set 

 
U rA 

rA 
90 

194 
°C 
F 

1 20 ----- 

rC Minimum winter set U -40 rd °C/F 1 25 ----- 
rd Maximum winter set 

 
U rC 

rC 
90 

194 
°C 
F 

1 45 ----- 

         
 COMPRESSOR Type Min. Max. Unit of 

measure.
Variat
ion. 

Default 
Airblue 

Presence
DVCS 

         
c1 Minimum turning on time U 0 150 sec 1 0 ----- 
c2 Minimum turning off time U 0 90 10sec 1 6 ----- 
c3 Delay interval between 2 starts U 0 90 10sec 1 18 ----- 
c6 Delay at turning on U 0 150 sec 10 0 ----- 
c7 Delay at turning on from when the pump starts U 0 150 sec 1 10 ----- 
c8 Pump turning off delay from when the compressor is 

off 
U 0 150 min 1 2 ----- 

c9 Compressor timer D 0 19900 ore - 0 ----- 
cb Operating timer threshold U 0 100 orex100 1 0 ----- 
cC Pump timer D 0 19900 ore - 0 ----- 
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 SENSOR Typ

e 
Min. Max. Meet 

eenheid. 
Instel
stapp

en 

Standa
ad 

instel. 

Aanwez.
DVCS 

/1 Type sensor van waterintrede verdamper , S1 
0=Aan/Uit 
1=NTC  

F 0 1 flag 1 1 ----- 

/2 Type sensor van wateruittrede vedrampers, S2 
0=Aan/Uit 
1=NTC  

F 0 1 flag 1 1 ----- 

/3 Type van condensatie sensor circuit 
1=NTC  
2=drukzijdig  4_20mA 

F 0 2 flags 1 * ----- 

/4 Minimale waarde stroom input F 0 /5 bar 1 0 --CS- 
/5 Maximale waarde stroom input F /4 35 bar 1 25 --CS- 
/6 Waterintrede calibratie sensor, S1 U -6.0 

-10.8 
6.0 

10.8 
°C 
F 

0.1 0.0 ----- 

/7 Wateruittrede calibratie sensor, S2 U -6.0 
-10.8 

6.0 
10.8 

°C 
F 

0.1 0.0 ----- 

/8 Condensatie sensor calibratie, S3 U -6.0 
-10,8 

6.0 
10,8 

°C 
F 

0.1 0.0 ---S- 

/b Digitaal filter U 1 15 - 1 4 ----- 
/C Beperkingen input     U 1 15 - 1 8 ----- 
/d Eenheden van meten 

0=°C 
1=F 

U 0 1 flag 1 0 ----- 

         
 REGELEENHEDEN Typ

e 
Min. Max. Meet 

eenheden
Instel
stapp

en 

Standa
ard 

instell. 

Aanwez. 
DVCS 

         
r1 Set point zomer (koelen) D rA rb °C/F 0.1 12.0 ----- 
r2 Differentie zomer (koelen) set point D 0.1 

0.1 
11.0 
19.8 

°C 
F 

0.1 2.0 ----- 

r3 Set Point winter (verwarmen) D rC rd °C/F 0.1 45.0 ----- 
r4 Differentie winter (verwarmen) set point D 0.1 

0.1 
11.0 
19.8 

°C 
F 

0.1 2.0 ----- 

r6 Uittrede watertemperatuur, S2 D - - °C/F - - ----- 
r8 Temperatuur/druk condensatie, S3 D - - °C/F 

bar 
- - ---S- 

rA Minimale instelling zomer set point (koelen) U -40 rb °C/F 1 7 ----- 
rb Maximale instelling zomer set point (koelen) U rA 

rA 
90 

194 
°C 
F 

1 20 ----- 

rC Minimale instelling winter set point (verwarmen) U -40 rd °C/F 1 25 ----- 
rd Maximale instelling winter set point (verwarmen) U rC 

rC 
90 

194 
°C 
F 

1 45 ----- 

         
 COMPRESSOR Typ

e 
Min. Max. Meet 

eenheden
Instel
stapp

en 

Standa
ard 

instell. 

Aanwez. 
DVCS 

         
c1 Minimale start tijd   U 0 150 sec 1 0 ----- 
c2 Minimale stoptijd U 0 90 10sec 1 6 ----- 
c3 Tijdsvertraging tussen 2 starts U 0 90 10sec 1 18 ----- 
c6 Vertraging tijdens inschakelen U 0 150 sec 10 0 ----- 
c7 Tijdsvertraging tussen starten van de 

koudwaterpomp en de compressor 
U 0 150 sec 1 10 ----- 

c8 Tijdsvertraging tussen afschakelen van de pomp na 
afschakelen van de compressor 

U 0 150 min 1 2 ----- 

c9 Compressor timer  D 0 19900 ore - 0 ----- 
cb Bedrijfslimieten timer U 0 100 orex100 1 0 ----- 
cC Pomp timer D 0 19900 ore - 0 ----- 
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 FANS Typ

e 
Min. Max. Unit of 

measure.
Variati

on. 
Default 
Airblue 

Presence
DVCS 

         
F1 Fans output 

0=no 
1=yes 

F 0 1 flag 1 * ----- 

F2 Fans functioning mode 
0=always on 
1=on when compressor on 
2=compressor+On_Off adjust. 
3=compressor+speed adjust. 

U 0 3 flags 1 * -V--- 

F3 Minimum tension threshold for Triac 
 

F 0 F4 step 
50Hz 
60Hz 

1 * -V-S- 

F4 Maximum tension threshold for Triac 
 

F F3  
166 
138 

step 
50Hz 
60Hz 

 * -V-S- 

F5 Minimum speed temperature in the Summer mode U 0 
32 

F6 
F6 

°C 
F 

0.1 / -V-S- 

 Minimum speed pressure in the Summer mode  /4 F6 bar 0.1 *  
F6 Maximum speed temperature in the Summer mode U F5 

F5 
50 

122 
°C 
F 

0.1 / -V-S- 

 Maximum speed pressure in the Summer mode  F5 /5 bar 0.1 *  
F7 Minimum speed temperature in the Winter mode U F8 

F8 
50 

122 
°C 
F 

0.1 / -V-S- 

 Minimum speed pressure in the Winter mode  F8 /5 bar 0.1 *  
F8 Maximum speed temperature in the Winter mode U 0 

32 
F7 
F7 

°C 
F 

0.1 / -V-S- 

 Maximum speed pressure in the Winter mode  /4 F7 bar 0.1 *  
F9 Fan turning off temperature in the Summer mode U 0 

32 
F5 
F5 

°C 
F 

0.1 / -V-S- 

 Fan turning off pressure in the Summer mode  /4 F5 bar 0.1 *  
FA Fan turning off temperature in the Winter mode U F7 

F7 
50 

122 
°C 
F 

0.1 / -V-S- 

 Fan turning off pressure in the Winter mode  F7 /5 bar 0.1 *  
Fb Fans starting time U 0 15 4 sec 1 0 -V-S- 
 DEFROST Typ

e 
Min. Max. Unit of 

measure.
Variati

on. 
Default 
Airblue 

Presence
DVCS 

         
d1 Defrost cycle 

0=no 
1=yes 

U 0 1 flag 1 1 ---S- 

d2 Timed or temperature-based defrosting 
0=timed 
1=temperature 

U 0 1 flag 1 1 D--S- 

d3 Defrost start temperature 
 

U -30 
-22 

d4 
d4 

°C 
F 

0.1 -5 D--S- 

 Defrost start pressure  /4 d4 bar 0.1 3.2  
d4 Defrost end temperature 

 
U d3 

d3 
50 

122 
°C 
F 

0.1 / D--S- 

 Defrost end pressure  d3 /5 bar 0.1 19  
d5 Minimum time to start defrost U 10 150 sec 10 10 D--S- 
d6 Minimum defrost duration U 0 150 sec 10 0 D--S- 
d7 Maximum defrost duration U 1 15 min 1 3 D--S- 
d8 Time delay between two defrosts called U 10 150 min 10 30 D--S- 
dA Defrost from external contact F 0 1 flag 1 * D--S- 
db Antifreeze heaters in defrost U 0 1 flag 1 0 D--S- 
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VENTILATOREN Typ
e 

Min. Max. Meet Instel
stapp

en 

Standa
ardinst
elling 

Aanw.  
eenheden DVCS 

         
Uitgang ventilatoren 
0=nee 

F 0 1 flag 1 * ----- F1 

1=ja 
Methode van regelen ventilatoren U 0 3 flags 1 * -V--- F2 
0=altijd aan  
1=aan als de compressor aan is 
2=als compressor aan is, aan/uit regelend  
3=als compressor aan is, toerengeregeld 

F3 Minimale drempel setpoint voor triac F 0 F4 step 1 * -V-S- 
50Hz 
60Hz 

F4 Maximale drempel setpoint voor triac F F3  
166 
138 

step 
50Hz 
60Hz 

 -V-S- 

F5 Temperatuur minimale ventilatortoerental 
(zomerbedrijf) 

0 
32 

F6 
F6 F 

0.1 / -V-S- 

* 

U °C 

Druk minimaal ventilator toerental (zomerbedrijf)  /4 F6 bar 0.1 *   
Temperatuur maximaal ventilatortoerental 
(zomerbedrijf) 

U F5 50 °C 0.1 / -V-S- F6 
F5 122 F 

Druk maximaal ventilator toerental (zomerbedrijf)  F5 /5 bar 0.1 *   
Temperatuur minimaal ventilator toerental 
(winterbedrijf) 

U F8 50 °C 0.1 F7 
F8 122 F 

/ -V-S- 

 Druk minimaal ventilator toerental (winterbedrijf)  F8 /5 bar 0.1 *  
F8 Temperatuur maximaal ventilator toerental 

(winterbedrijf) 
U 0 

32 
F7 
F7 

°C 
F 

0.1 / -V-S- 

 Druk maximaal ventilator toerental (winterbedrijf)  /4 F7 bar 0.1 *  
F9 Afschakeltemperatuur ventilator (zomerbedrijf) U 0 

32 
F5 
F5 

°C 
F 

0.1 / -V-S- 

 Afschakeldruk ventilator (zomerbedrijf)  /4 F5 bar 0.1 *  
FA Afschakeltemperatuur ventilator (winterbedijf) U F7 

F7 
50 

122 
°C 
F 

0.1 / -V-S- 

 Afschakeldruk ventilator (winterbedrijf)  F7 /5 bar 0.1 *  
Fb Start tijdcyclus ventilatoren U 0 15 4 sec 1 0 -V-S- 
 ONTDOOICYCLUS Typ

e 
Min. Max. Meet 

eenheden
Instel
stapp

en 

Standa
ardinst
elling 

Aanwez. 
DVCS 

         
d1 Ontdooi cyclus 

0=nee 
1=yes 

U 0 1 flag 1 1 ---S- 

d2 Ontdooicyclus op basis van timer of temperatuur 
0=timer 
1=temperatuur 

U 0 1 flag 1 1 D--S- 

d3 Temperatuur waarbij ontdooicyclus start U -30 
-22 

d4 
d4 

°C 
F 

0.1 -5 D--S- 

 Druk waarbij ontdooicyclus start  /4 d4 bar 0.1 3.2  
d4 Temperatuur waarbij ontdooicyclus stopt U d3 

d3 
50 

122 
°C 
F 

0.1 / D--S- 

 Druk waarbij ontdooicyclus stopt  d3 /5 bar 0.1 19  
d5 Minimale tijd om ontdooicyclus te starten U 10 150 sec 10 10 D--S- 
d6 Minimale tijdsduur ontdooicyclus U 0 150 sec 10 0 D--S- 
d7 Maximale tijdsduur ontdooicyclus U 1 15 min 1 3 D--S- 
d8 Tijdsvertraging tussen twee ontdooicyclussen U 10 150 min 10 30 D--S- 
dA Ontdooicyclus start via extern signaal F 0 1 flag 1 * D--S- 
db Vorstbeveiligings heaters in ontdooistand U 0 1 flag 1 0 D--S- 
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 ANTIFREEZE Typ

e 
Min. Max. Unit of 

measure.
Variati

on. 
Default 
Airblue 

Presence
DVCS 

         
A1 Antifreeze alarm set 

 
U -30 

-22 
A4 
A4 

°C 
F 

0.1 4.0 ----- 

A2 Antifreeze alarm differential 
 

U 0.1 
0.1 

11.0 
19.8 

°C 
F 

0.1 4.0 ----- 

A3 Antifreeze alarm bypass time U 0 150 sec 10 0 ----- 
A4 Antifreeze heater set U A1 rd °C/F 0.1 4.0 ----- 
A5 Antifreeze heater differential 

 
U 0.1 

0.1 
11.0 
19.8 

°C 
F 

0.1 4.0 ----- 

A6 Standby heaters probe F 0 1 flag 1 / ----- 
         
 ALARM Typ

e 
Min. Max. Unit of 

measure.
Variati

on. 
Default 
Airblue 

Presence
DVCS 

         
P1 Flowmeter alarm delay upon pump start U 0 150 sec 10 20 ----- 
P2 Flowmeter alarm delay during normal functioning U 0 90 sec 1 5 ----- 
P3 Low pressure alarm delay upon compressor start U 0 150 sec 1 60 ----- 
P4 Buzzer on U 0 15 min 1 1 ----- 
P5 Alarms resetting  0 1 flag 1 0 ----- 
 OTHERS Typ

e 
Min. Max. Unit of 

measure.
Variati

on. 
Default 
Airblue 

Presence
DVCS 

         
H1 Machine model 

0=air-air unit 
1=air-air heat pump 
2=air-water chiller 
3=air-water heat pump 
4=water-water chiller 
5=water-water heat pump with gas reversibility 
6=water-water heat pump with water reversibility 

F 0 6 flags 1 * ----- 

H4 Tandem compressors 
0=no 
1=yes 

F 0 1 flag 1 0 ---- 

H5 Pump mode 
1=always on 
2=on if adjuster requires it 

F 0 2 flags 1 1 ----- 

H6 Summer/winter digital input 
0=absent 
1=present 

U 0 1 flag 1 0 ----- 

H7 On-Off digital input 
0=no 
1=yes 

U 0 1 flag 1 0 ----- 

H8 Number of terminals 
0=1 
1=2 

F 0 1 flag 1 0 ----- 

H9 Keypad lock U 0 3 flags 1 1 ----- 
H
A 

Serial address U 1 16 - 1 1 ----- 

Hb Remote control password U 0 15 - 1 0 ----- 
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 VORSTBEVEILIGING Typ

e 
Min. Max. Meet 

eenheden
Instel
stapp

en 

Standa
ardinst
elling 

Aanwez. 
DVCS 

         
A1 Setpoint vorstbeveiliging U -30 

-22 
A4 
A4 

°C 
F 

0.1 4.0 ----- 

A2 Differentie vorstbeveiliging setpoint U 0.1 
0.1 

11.0 
19.8 

°C 
F 

0.1 4.0 ----- 

A3 Overbruggingstijd vorstbeveiligings alarm U 0 150 sec 10 0 ----- 
A4 Setpoint lintverwarming beveiliging U A1 rd °C/F 0.1 4.0 ----- 
A5 Differentie lintverwarming setpoint U 0.1 

0.1 
11.0 
19.8 

°C 
F 

0.1 4.0 ----- 

A6 Sensor van bijomende verwarming F 0 1 flag 1 / ----- 
         
 ALERMERINGEN Typ

e 
Min. Max. Meet 

eenheden
Instel
stapp

en 

Stadaar
dinstelli

ng 

Aanwez. 
DVCS 

         
P1 Tijdvertraging tussen start pomp en stromingsalarm U 0 150 sec 10 20 ----- 
P2 Tijdvertraging stromingsalarm tijdens normaal bedrijf U 0 90 sec 1 5 ----- 
P3 Lagedruk overbrugging tijdens starten van de 

compressor 
U 0 150 sec 1 60 ----- 

P4 Zoemer aanschakelen U 0 15 min 1 1 ----- 
P5 Resetten alarm  0 1 flag 1 0 ----- 
 ALGEMEEN Typ

e 
Min. Max. Meet 

eenheden
Instel
stapp

en 

Standa
ardinst
elling 

Aanwez. 
DVCS 

         
H1 Machine type 

0=lucht-lucht koelunit 
1=lucht-lucht warmtepomp unit 
2=lucht-water koelmachine 
3=lucht-water warmtepomp 
4=water-water koelmachine 
5=water-water warmtepomp unit (koelmiddelzijdig 
omkeersysteem) 
6=water-water warmtepomp unit (waterzijdig 
omkeersysteem) 

F 0 6 flags 1 * ----- 

H4 Twee compressoren 
0=nee 
1= ja 

F 0 1 flag 1 0 ---- 

H5 Koudwaterpomp functie 
1=altijd aan 
2=aan indien gewenst via de regeling 

F 0 2 flags 1 1 ----- 

H6 Zomer/winter schakeling digitaal input 
0=niet aanwezig 
1=aanwezig 

U 0 1 flag 1 0 ----- 

H7 Aan/uit schakeling digitaal input 
0=niet aanwezig 
1=aanwezig 

U 0 1 flag 1 0 ----- 

H8 Aantal bedieningspanelen 
0=1 
1=2 

F 0 1 flag 1 0 ----- 

H9 Blokkeren toetsenbord U 0 3 flags 1 1 ----- 
H
A 

Serieel adres U 1 16 - 1 1 ----- 

Hb Paswoord voor bediening op afstand U 0 15 - 1 0 ----- 
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4.4.1 PARAMETER DESCRIPTION 
 
 
 
Password 
 
 
USER: 
To gain access to the USER parameters 
press the PRG button for 5 seconds. Then 
enter the User password and lastly press 
SEL. 
 
 
FACTORY: 
To gain access to the Factory-set parameters 
press PRG and SEL together for 5. Enter the 
Factory password and press the SEL button. 
 
 
 
 
 
Adjusting the probes (parameters “/”) 
 
 
 
/1: Type of probe at evaporator inlet, S1 
This parameter indicates the type of 
temperature probe to be placed at the 
evaporator inlet. 
There is an NTC probe to which a specific 
hardware corresponds; pin strip P1 with 
connection between 1 and 2. 
 
 
/2: Type of probe at evaporator outlet, S2 
This parameter indicates the type of probe 
for measuring water temperature at 
evaporator outlet S2. 
There is an NTC probe to which a specific 
hardware corresponds; pin strip P2 with 
connection between 1 and 2. 
 
 
/3: Type of condensation probe, S3 
This parameter indicates the functioning 
mode of the analog inputs relative to the 
condenser probes meant to control 
defrostings and fans. You can use NTC 
probes, pressure probes (current input 4-
20mA) or no probes at all. 
 

4.4.1 BESCHRIJVING VAN DE 
PARAMETERS 
 
 
Paswoord  
 
 
GEBRUIKER: 
Om toegang te krijgen tot de GEBRUIKERS 
parameters, druk op toets PRG langer dan 5 
seconden. Voer daarna het gebruikers 
paswoord in en bevestig met toets SEL. 
 
 
FABRIEKSMATIG: 
Om toegang te krijgen tot de 
FABRIEKSMATIGE parameters, druk tegelijk 
op toetsen PRG en SEL langer dan 5 
seconden. Voer daarna het fabrieksmatig 
paswoord in en bevestig met toets SEL. 
 
 
 
Instellen van de sensoren (parameters “/”) 
 
 
 
/1: Type sensor aan de intrede zijde van de 
verdamper, S1 
Deze parameter geeft het type temperatuur 
sensor weer welke geplaatst is aan de 
intrede zijde van de verdamper. 
Dit is een NTC sensor welke correspondeerd 
met specifieke hardware; pin strip P1 met 
verbinding tussen 1 en 2. 
 
/2: Type sensor aan de uittrede zijde van de 
verdamper, S2 
Deze parameter geeft het type temperatuur 
sensor weer welke geplaatst is aan de 
uittrede zijde van de verdamper. 
Dit is een NTC sensor welke correspondeerd 
met specifieke hardware; pin strip P2 met 
verbinding tussen 1 en 2. 
 
/3: Type condensatie sensor, S3 
Deze parameter geeft de functiestand weer 
van de analoge inputs gerelateerd aan de 
condensing sensor met het doel om de 
ontdooicyclus middels de ventilatoren te 
regelen. Er kan gebruik gemaakt worden van 
NTC sensors en druksensors (stroom input 
tussen 4 en 20 mA) of geen enkele sensor. 
 
 
 
 
 
An adequate hardware setting must 
correspond to the software setting. 
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For NTC probes bridge terminals 1 and 2 on 
pin strips P4. 
In order to accept the 4-20mA probes, bridge 
terminals 2 and 3 on pin strips P4 and P5. 
If there are no condensation probes at all the 
defrosting cycle will be disabled as well as 
the use of the condensation-removal fans. 
 
 
/4: Minimum current input 
This parameter allows you to set 4 mA as the 
pressure value for the pressure probe. 
 
 
/5: Maximum current input 
This parameter allows you to set 20 mA as 
the pressure value for the pressure probe. 
 
 
/6: Calibration evaporator inlet water probe, 
S1 
This parameter allows you to correct the 
value measured by S1. 
 
 

/7: Calibration evaporator outlet water probe, 
S2 
This parameter allows you to correct the 
value measured by S2. 
 
/8: Calibration condensation probe, S3 
This parameter allows you to correct the 
value measured by S3. 
 
/b: Digital filter 
Allows you to calculate the coefficient relative 
to the digital filter of the measured value. 
By giving this parameter a high value (4 is 
recommended) you eliminate all noise at the 
analog inputs (but measurement readiness is 
reduced. 
 
/C: Input limitation 
This parameter allows you to set the 
maximum value variation during any cycle of 
the machine; the permitted measure variation 
range is from 0.1 to 1.5 units per cycle (bar, 
°C or F according to the probe and unit of 
measure). With low parameter values (8 is 
the recommended value) you can limit the 
effect of impulsive type interference.  
 

De gebruikte hardware instelling moet 
corresponderen met de software instelling.  
Bij gebruik van NTC sensor moet een ‘brug’ 
gemaakt worden tussen klem 1 en 2 op 
klemmenstrook P4. 
Om gebruik te maken van 4-20mA sensors 
moet een ‘brug’ gemaakt worden tussen klem 
2 en 3 op klemmenstrook P4 en P5. 
Als er geen sensors worden aangesloten zal 
het niet mogelijk zijn om een ontdooicyclus in 
te kunnen stellen. 
 
/4: Input minimale stroom 
Met deze parameter kan een 4 mA ingesteld 
worden als drukwaarde van de druksensor. 
 
/5: Input maximale stroom 
Met deze parameter kan een 20 mA 
ingesteld worden als maximale drukwaarde 
van de druksensor. 
 
/6: Calibreren verdamperwater intrede sensor 
S1 
Met deze parameter kan de juiste waarde 
van de S1 sensor worden ingesteld. 
 
/7: Calibreren verdamperwateruittrede sensor 
S2 
Met deze parameter kan de juiste waarde 
van de S2 sensor worden ingesteld. 
 
/8: Calibreren condensatie sensor S3 
Met deze parameter kan de juiste waarde 
ingesteld worden van sensor S3/ 
 
/b: Digitaal filter 
Hiermee kan de coefficient ingesteld worden 
van het digitale filter t.o.v. de gemeten 
waarden. Door deze parameter een hoge 
waarde te geven (4 is aan te bevelen) wordt 
alle ruis geelimineerd bij de analoge inputs 
(de nauwkeurigheid wordt echter  lager). 
 
/C: Limiteren van input’s. 
Met deze parameter is het mogelijk om de 
maximale waarde variatie gedurende elke 
cyclus van de machine in te stellen.  
De toegestaane meetvariatie ligt tussen 0,1 
en 1,5 eenheden per cyclus (bar, °C of F 
afhankelijk van het type sensor en 
meeteenheid). Met lage parameter waarden 
(8 is de aanbevolen waarde) kan het effect 
van tijdenlijke verstoringen worden 
gelimiteerd. 
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/d: Unit of measure 
Allows you to select functioning mode with 
either degrees Centigrade or Fahrenheit. As 
the parameter varies the microprocessor will 
automatically convert the values into the new 
unit of measure. 
 
 
Adjusting the regulator (parameters “r”) 
 
r1: Summer Set Point  
Allows you to set the Summer-Cooling set-
point value (direct). 
r2: Summer differential 
Allows you to set the Summer Differential. 
 

/d: Meeteenheden  
Hiermee kan gekozen worden voor de 
eenheid van meten in graden celcius of 
fahrenheid. Bij het varieren van de waarden 
zal de microprocessor automatisch het 
resultaat omzetten naar de gewenste 
eenheid. 
 
Instellen van de regeling (parameters "r") 
 
r1: Set point koelen (zomerbedrijf) 
Hiermee kan het setpoint van koelen 
(zomerbedrijf) worden ingesteld. 
r2: Differentie  koelen 
Hiermee kan de bijbehorende differentie 
worden ingesteld. 
 

 
r3: Winter Set Point  
Allows you to set the Winter-Central Heating 
set-point value (reverse). 
r4: Winter differential 
Allows you to set the Winter Differential. 
 
 

r3: Set point verwarmen (winterbedrijf) 
Hiermee kan het set point van verwarmen 
worden ingesteld. 
r4: Differentie verwarmen 
Hiermee kan de bijbehorende differentie 
worden ingesteld. 

 

 
 
r6: Evaporator outlet water temperature, S2 
Displays the temperature at evaporator 
outlet, S2 
r8: Condensation temperature/pressure, S3 
Displays temperature or pressure of the 
condenser, S3. 

 
r6: Verdamper uittrede water temperatuur,S2 
Geeft de temperatuur weer aan de uittrede 
zijde van de verdamper S2 
r8: Temperatuur/Druk condensatie, S3 
Geeft de temperatuur of druk weer van de 
condensor, S3. 
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rA: Minimum summer set-point 
Establishes the minimum limit that can be 
used to set the summer Set-Point. 
 
rb: Maximum summer set-point 
Establishes the maximum limit that can be 
used to set the summer Set-Point. 
 
rC: Minimum winter set-point 
Establishes the minimum limit that can be 
used to set the winter Set-Point. 
 
rd: Maximum winter set-point 
Establishes the maximum limit that can be 
used to set the winter Set-Point. 
 

Compressor 
 
c1: Minimum ON time 
Sets the minimum time the compressor must 
remain active subsequent to turning on even 
if the actual request has ceased. 

rA: Minimale setpoint koelen 
Hiermee kan het minimale setpoint worden 
ingegeven voor koelen (zomerbedrijf). 
 
rb: Maximale setpoint koelen 
Hiermee kan het maximale setpoint worden 
ingegeven voor koelen (zomerbedrijf) 
 
rC: Minimale setpoint verwarmen 
Hiermee kan het minimale setpoint worden 
ingegeven voor verwarmen (winterbedrijf) 
 
rd: Maximale setpoint verwarmen  
Hiermee kan het maximale setpoint worden 
ingegeven voor verwarmen (winterbedrijf). 
 
Compressor 
 
c1: Minimale AAN tijd 
Hiermee kan de minimale tijd worden 
ingegeven dat de compressor MOET draaien 
als een commando is gegeven ook al is het 
commando direkt weer weg. 

 
 
c2: Minimum OFF time 
Determines the time during which the 
compressor must stay off subsequent to an 
OFF command, even if it is required to be 
ON. During this phase the compressor LED 
flashes. 
 

 
c2: Minimale UIT tijd 
Hiermee kan de minimale tijd worden 
ingegeven waarbij de compressor uit MOET 
blijven na een uit commando ook al wordt 
een nieuw aancommando gegeven. 
Gedurende deze cyclus zal het compressor 
LED lampje knipperen. 
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c3: Time interval between 2 ON routines of 
the same compressor 
Minimum off time interval between two 
successive ON routines of the same 
compressor (it indicates the maximun 
number of ON routines per hour). Throughout 
this phase the compressor LED flashes. 

c3: Tijdsvertraging tussen twee AAN 
commando’s van dezelfde compressor. 
Hiermee kan de tijdsvertraging worden 
ingegeven tussen twee AAN commando’s 
van de compressor waarbij de compressor 
UIT zal blijven (geeft gelijk het aantal starts 
per uur maximaal). Gedurende deze cyclus 
zal het compressor LED lampje knipperen. 
 

 
 
 
c6: Delay at start-up 
This parameter allows you to set a time delay 
of all outputs at the compressor’s start up so 
as to balance current absorption (24Vac) and 
to protect the compressor against repeated 
ON routines in the case of multiple blackouts. 
 
c7: Compressor time delay after the pump 
has been turned ON 
Both in the central heating and cooling 
functioning modes (pump ON on request of 
the regulator [parameter H5=2] in the event 
request is made to turn the compressors on) 
the compressors will start after the pump has 
been actuated. If the pump is always on 
(H5=1) it will start any time you start the unit 
(in summer or winter mode) and delay is 
never enabled. 
 
c8: Pump stopping delay time after the 
compressor has been turned off 
Both in the central heating and cooling 
functioning modes (pump ON on request of 
the regulator [parameter H5=2] in the event 
request is made to turn the compressor off) 
the compressor will turn off before the pump 
stops. If the pump is always on (H5=1) it will 
only be turned off in the standby mode. 
 

 
 
c6: Tijdvertraging gedurend starten 
Met deze paramter kan ingegeven worden 
gedurende welke tijd alle outputs van de 
compressor moeten worden overbrugd om 
het koelsysteem de kans te geven om in 
balans te komen. Onnodig veelvuldig 
schakelen wordt hiermee ook voorkomen. 
 
c7:Tijdvertraging tussen starten van de pomp 
en daarna starten van de compressor. 
Zowel voor verwarmen als koelen kan hier 
ingegeven worden hoelang de compressor 
uit moet blijven nadat de koudwaterpomp is 
ingeschakeld. Indien de koudwater pomp op 
continu AAN staat geschakeld zal de 
compressor direkt na commando 
inschakelen. Tijdvertraging is dan niet van 
toepassing. 
 
c8: Tijdvertraging tussen stoppen van de 
koudwaterpomp nadat de compressor is 
afgeschakeld. 
Zowel voor verwarmen als koelen kan hier 
ingegeven worden hoelang de 
koudwaterpomp mag blijven doordraaien 
nadat de compressor is afgeschakeld. 
Indien de pomp op continu AAN staat 
ingesteld is dit niet van toepassing. 
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c9: Compressor timer 
Indicates the working hours of the 
compressor. 
When the value is being displayed press 
CLEAR to zero the timer. In this way the 
request for maintenance is cancelled. 
 
 
 
cb: Timer threshold during normal operation 
Allows you to set a threshold (compressor 
running hours) after which the controller will 
prompt a request for maintenance. Value 0 
disables the function. 
 
cC: Pump timer 
Displays the number of hours the water 
circulation pump works. While the value is 
being displayed press CLEAR to zero the 
timer. 
 
 
 
Fans 
 
F1: Fans output 
Determines fan functioning mode: 
• no fans 
• fans present. This selection requires the 

presence of the fans’ optional 
management cards (ON/OFF or speed 
variation) 

 
 
F2: Fans functioning mode 
Determines fan functioning modes which can 
be: 
• =0 always ON independent of the 

compressor (without machine in standby) 
• =1 ON when the compressor is on 

(working in parallel) 
• =2 ON when the compressor is on with 

On/Off regulation with respect to 
maximum and minimum speed 
temperatures (parameters F5, F6, F7 
and F8). When the compressor stops the 
corresponding fans stop irrespective of 
condensation temperature/pressure. 

 

c9: Compressor timer 
Hiermee wordt het aantal bedrijfsuren 
weergegeven van de compressor. 
Als de info wordt weergegeven op de display 
kan deze op nul gereset worden door toets 
CLEAR in te drukken. Hierbij wordt ook het 
commande voor onderhoud gewenst 
geannuleerd. 
 
cb: Timer instelling bedrijfsduur 
Hiermee is het mogelijk om een compressor 
bedrijfsuren getal in te voeren waarna de 
regeling een melding geeft voor gewenst 
onderhoud. Indien waarde 0 wordt ingevoerd 
dan is deze functie niet van kracht. 
 
cC: Timer koudwaterpomp 
Hiermee wordt het aantal bedrijfsuren 
weergegeven van de koudwaterpomp. 
Als de info wordt weergegeven op de display 
kan deze op nul gereset worden door toets 
CLEAR in te drukken. 
 
Ventilatoren 
 
F1: Output ventilatoren 
Hiermee wordt de functie van de ventilatoren 
weergegeven: 
• geen ventilatoren 
• ventilatoren aanwezig. Bij deze optie 

hoort de print voor besturen van de 
ventilatoren (AAN/UIT of toerengeregeld). 

 
 
F2: Methode van regelen ventilatoren 
Hiermee wordt de methode van regelen van 
de ventilatoren weergegeven: 
• =0 altijd AAN onafhankelijk van de 

compressor(zonder unit in stand by) 
• =1 AAN als de compressor wordt 

ingeschakeld (parallel werkend) 
• =2 AAN als de compressor aan is, de 

ventilatoren worden AAN/UIT geregeld 
binnen de opgegeven minimale en 
maximale temperaturen (parameters 
F5.F6,F7 en F8). Indien de compressor 
stopt zal ook de ventilator regeling worden 
afgeschakeld onafhankelijk van de 
aktuele temperatuur. 
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• =3 ON when the compressor with speed 
adjustment is on. When the compressor 
stops the corresponding fans stop 
irrespective of the condensation 
temperature/pressure. 

 

• =3 AAN als de compressor wordt 
ingeschakeld, op basis van 
toerenregeling. Als de compressor stopt  

• zal ook de ventilator regeling stoppen 
onafhankelijk van de temperatuur. 
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F3: Minimum voltage threshold for Triac 
In the case of fan speed adjustment the 
presence of the optional phase-cut card is 
necessary (with triac). In such a case specify 
the voltage supplied to the fans’ electric 
motor by the triac corresponding to minimum 
speed. Set value does not correspond to 
actual voltage in applied Volts but to a unit of 
calculation inside the microprocessor. See 
4.7 for the F3 calculation. 
 
 
 
F4: Maximum voltage threshold for Triac 
In the case of fan speed adjustment the 
presence of the optional phase-cut card is 
necessary (with triac). In such a case specify 
the voltage supplied to the fans’ electric 
motor by the triac corresponding to maximum 
speed. 

 
 
Set value does not correspond to actual 
voltage in applied Volts but to a unit of 
calculation inside the microprocessor. See 
4.7 for the F4 calculation. 
 
 
F5: Minimum Temperature/Pressure for 
“Summer” speed (cooling) 
Determines the temperature or pressure 
under which the fans run at minimum speed; 
in the case of On-Off regulation this 
parameter indicates the temperature or 
pressure under which the fans are stopped in 
the Summer functioning mode. 
 
F6: Maximum Temperature/Pressure for 
“Summer” speed (cooling) 
Determines the temperature or pressure 
above which the fans must be actuated at 
maximum speed; in the case of On-Off 
regulation this parameter indicates the 
temperature or pressure above which the 
fans turn on. 
 
F7: Minimum Temperature/Pressure for 
“Winter” speed (central heating) 
Determines the temperature or pressure 
above which the fans run at minimum speed; 
in the case of On-Off regulation this 
parameter indicates the temperature or 
pressure above which the fans turn off. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F3: Minimale spanning setpoint voor traic 
Bij toepassing van een toerenregeling wordt 
gebruik gemaakt van een optionele print 
welke middels fasaansnijding de ventilatoren 
aanstuurd. In dat geval is het nodig om de 
minimale spanning naar de 
ventilatormotor(en) in te stellen welke 
correspondeerd met mimium toerental. De in 
te stellen waarde correspondeert niet direkt 
met het voltage maar middels een 
verhgoudingsgetal. Zie 4.7 voor de F3 
berekening. 
 
F4: Maximale spanning setpoint voor triac 
Hiervoor geldt hetzelfde als bij F3 echter voor 
de maximale waarde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F5: Minimale temperatuur/druk voor 
“zomerbedrijf” toerental (koeling). 
Bepaald de temperatuur of druk waarbij de 
ventilatoren moeten draaien op minimaal 
toerental. In geval van AAN/UIT regeling 
geeft dit het setpoint weer waarbij de 
ventilatoren stoppen in de functie 
zomerbedrijf. 
 
F6: Maximale temperatuur/druk voor 
“zomerbedrijf” toerental (koeling). 
Bepaald de temperatuur of druk waarbij de 
ventilatoren moeten draaien op maximaal 
toeren. In geval van AAN/UIT regeling geeft 
dit het setpoint weer waarbij de ventilatoren 
starten in de functie zomerbedrijf. 
 
 
F7: Minimale temperatuur/druk voor 
“winterbedrijf” toerental (verwarming). 
Bepaald de temperatuur of druk waarbij de 
ventilatoren moeten draaien op minimaal 
toerental. In geval van AAN/UIT regeling 
geeft dit het setpoint weer waarbij de 
ventilatoren stoppen in de functie 
winterbedrijf 
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F8: Maximum Temperature/Pressure for 
“Winter” speed (central heating) 
Determines the temperature or pressure 
under which the fans must be actuated at 
maximum speed; in the case of On-Off 
regulation this parameter indicates the 
temperature or pressure under which the 
fans turn on. 
 
F9: Temperature/pressure at which the fans 
turn off in the Summer mode (cooling) 
Should your system include a speed 
regulator to control the fans this parameter 
allows you to set the temperature or pressure 
under which the fans turn off. 
Turning on occurs at 1°C “above” the turning 
off set-point value if NTC temperature probes 
are used to control condensation (B3) or 0.5 
bar if pressure probes are used. 
 

 
 
F8: Maximale temperatuur/druk voor 
“winterbedrijf” toerental (verwarming). 
Bepaald de temperatuur of druk waarbij de 
ventilatoren moeten draaien op maximaal 
toeren. In geval van AAN/UIT regeling geeft 
dit het setpoint weer waarbij de ventilatoren 
starten in de functie winterbedrijf. 
 
 
F9: Temperatuur/druk waarbij de ventilatoren 
afschakelen in zomerbedrijf (koeling). 
In geval dat de geleverde unit is voorzien van 
een toerenregelaar voor het toerental van de 
ventilatoren geeft deze parameter de waarde 
aan waarbij de ventilatoren worden 
afgeschakeld. 
Inschakelen gebeurd bij 1°C boven de 
uitzetpunt waarde indien NTC temperatuur 
sensors zijn toegepast om de 
condensatietemperatuur te regelen (B3) of 
0,5 Bar in geval van drukgestuurd. 
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FA: Temperature/pressure at which the fans 
turn off in the Winter mode (central heating) 
Should your system include a speed 
regulator to control the fans this parameter 
allows you to set the temperature or pressure 
above which the fans turn off. 
Turning on occurs at 1°C “below” the turning 
off set-point value if NTC temperature probes 
are used to control condensation (B3) or 0.5 
bar if pressure probes are used. 
 
 
Fb: Fans starting time 
Allows you to set the maximum speed of the 
fans during starting in order to overcome the 
mechanical inertia of the motor. If set on 0 
this function is ignored, that is, the fans are 
activated at minimum speed and then 
controlled on the basis of condensation 
temperature/pressure. 
 
 
Defrosting 
 
d1: Defrosting 
In the case of a heat pump with air 
condensation (H1=3) it determines whether 
or not the outdoor heat exchanger needs 
defrosting. 
 
 
 

d2: Timed or temperature-based defrosting 
It determines a timed defrosting cycle (fixed 
time interval) or a temperature based cycle 
(defrosting will stop as soon as the 
condensation probe reaches the end-
defrosting threshold or by means of an 
external contact dA=1). 
 
d3: Temperature/pressure starting the defrost 
cycle 
In the case of a heat pump with air 
condensation (H1=3) it determines the 
temperature or pressure under which the 
defrost cycle will start. To start the defrost 
cycle the condition has to be verified for time 
d5. 
 
d4: Temperature/pressure ending the defrost 
cycle 
It determines the temperature or pressure 
above which the defrost cycle will stop. This 
parameter has no meaning for the ALFA CF 
units when defrost end is controlled by the 
pressure switch contact (dA=1). 
 

FA: Temperatuur/druk waarbij de ventilatoren 
afschakelen in winterbedrijf (verwarmen). 
In geval dat de geleverde unit is voorzien van 
een toerenregelaar voor het toerental van de 
ventilatoren geeft deze parameter de waarde 
aan waarbij de ventilatoren worden 
afgeschakeld. 
Inschakelen gebeurd bij 1°C boven de 
uitzetpunt waarde indien NTC temperatuur 
sensors zijn toegepast om de 
condensatietemperatuur te regelen (B3) of 
0,5 Bar in geval van drukgestuurd. 
 
Fb: Ventilator start tijd 
Hiermee is het mogelijk om het maximaal 
toerental in te geven waarmee de 
ventilatoren moeten starten om te voorkomen 
dat deze worden overbelast bij starten 
doordat ze bijv. door wind in tegengestelde 
richting vrij draaien. Indien de instelling op 0 
staat wordt deze functie overbrugt, in dat 
geval worden de ventilatoren op minimum 
toerental gestart en daarna in toeren 
geregeld op basis van de 
condesatiedruk/temperatuur. 
 
Ontdooi regeling 
 
d1: Ontdooiing 
In geval van een warmtepomp unit met 
luchtgekoelde condensor (H1=3) wordt 
gecontroleerd of de buiten opgestelde 
warmtewisselaar ontdooit dient te worden. 
 
d2: Ontdooiing gestuurd door timer of 
temperatuur.  
Dit is een periodieke ontdooiregeling (met 
een vaste tijdinstelling) of een temperatuur 
gestuurde ontdooiregeling waarbij de cyclus 
wordt gestopt zodra de condensatie sensor 
het setpoint ‘einde ontdooien’ heeft bereikt of 
middels een extern contact (dA=1). 
 
d3: Temperatuur/drukgestuurde start van de 
ontdooicyclus. In geval van een warmtepomp 
unit met luchtgekoelde condensor (H1=3) 
wordt geregeld op de temperatuur of druk 
waarbij de ontdooicyclus zal starten. Voordat 
de dooicyclus zal starten wordt 
tijdsvertraging d5 geverifieerd. 
 
d4: Temperatuur/druk gestuurd stoppen van 
de ontdooicyclus. Hierbij wordt de 
temperatuur/druk gecontroleerd waarboven 
de ontdooicyclus stopt. Deze parameter heeft 
geen betekenis voor de ALFA-CF units 
waarbij het stoppen van de ontdooicyclus 
wordt geregeld door een pressostaatcontact 
(dA=1). 
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d5: Minimum time for defrost start 
Indicates the time interval necessary during 
which the temperature/pressure must stay 
under the defrost start cycle threshold d3 in 
order to carry out a defrosting cycle (the 
compressor must be ON). 
 

d5: Minimale tijd voor ontdooicyclus start. 
Geeft de tijdsinterval weer waarbij de 
temperatuur/druk onder het ontdooicyclus 
start setpoint (d3) moet blijven om een juiste 
ontdooicyclus te krijgen (de compressor moet 
AAN zijn). 
 

 
 

d6: Minimum defrost time 
Minimum duration of a defrosting cycle 
(defrosting continues even if the 
condensation probe measures values higher 
than the end-defrosting 
temperature/pressure). 
Set d6=0 to ignore this function. 
 
d7: Maximum defrost time 
If timed defrost cycle is selected (d2=0) it 
determines its duration; if an external contact 
(dA=1) is used or you select a 
temperature/pressure based defrosting cycle 
it determines maximum duration (an alarm 
signal will be activated seeing as it is a safety 
device). 
 
 
d8: Delay between two defrosting cycles 
It indicates the minimum time interval 
between two successive defrosting cycles. 
 
dA: End-defrost from external contact 
Activates the way in which the digital contact 
type defrost cycle is to end (pressure switch 
based). The contacts are connected in place 
of the condensation fan’s thermal overload 
switches (ID4). 
By enabling end-defrost from an analog input 
(dA=1) defrost is activated in the usual way, 
in addition to the control of the end-defrost 
closed input; end-defrost is detected with the 
contact OPEN. 
 

d6: Minimale ontdooitijd 
Minimale tijdsduur van een ontdooicyclus 
(ontdooit continue ook al geeft de 
condensatie sensor een hogere waarde aan 
dan de einde ontdooicyclus setpoint). 
Instellen van d6=0 slaat deze functie over. 
 
d7: Maximale ontdooitijd 
Indien de getimede ontdooicyclus wordt 
geselekteerd (d2=0) dan wordt de tijdsduur 
vastgesteld; indien een extern contact (dA=1) 
wordt gebruikt of gebruik wordt gemaakt van 
temperatuur/druk gestuurde ontdooicyclus 
dan wordt ook de tijdsduur vastgesteld. (een 
alarmering wordt geactiveerd omdat dit 
gezien wordt als een veiligheidsvoorziening). 
 
d8: Tijdsduur tussen twee ontdooicyclussen. 
Dit geeft de minimale tijd interval weer tussen 
twee opvolgende ontdooicyclussen. 
 
dA: Einde ontdooi signaal van extern contact. 
Aktiveerd de manier waarop de 
ontdooicyclus met een digitaal contact wordt 
gestopt (pressostaat geschakeld). De 
contacten worden aangesloten in plaats van 
de thermische beveiligingen van de 
condensorventilatoren (ID4). 
Door het mogelijk maken van een einde 
ontdooi signaal via een analoge input (dA=1) 
wordt de ontdooicyclus geactiveerd op een 
normale manier. Naast deze einde 
ontdooicyclus wordt tevens geregeld met een 
OPEN contact. 

Nederlands/Engelse vertaling microprocessor  µchiller ref. MIMICH012002 
Western Airconditioning B.V. Postbus 236 3870 CE HOEVELAKEN Tel. (033) 2477800 Fax. (033) 2477850 

33



GEBRUIKERSHANDLEIDING MICROPROCESSOR REGELING MICROCHILLER 

 
dA Selection 
  
0 end-defrost from external contact 

NOT enabled 
1 end-defrost from external contact 

enabled 
 
db: Antifreeze heaters in defrost 
This parameter determines if, during the 
defrosting cycle, the antifreeze heaters have 
to be activated to limit the flow of cold water 
into the ambient. The meaning of the 
parameter is as follows: 
 
db Selection 
  
0 antifreeze heaters NOT activated in 

the defrost cycle 
1 antifreeze heaters activated in the 

defrost cycle 
 
 
Antifreeze 
 
A1: Antifreeze alarm set-point 
Indicates the water temperature at the 
evaporator outlet under which the unit 
prompts an antifreeze alarm. In the event of 
an antifreeze alarm the compressor stops but 
the pump remains ON. It is manually 
resettable only when the temperature of the 
water is within the operating limits (when it 
exceeds the A1+A2 value). 
 
 
A2: Antifreeze alarm differential 
This parameter indicates the antifreeze alarm 
differential; the alarm condition cannot be 
reset until the temperature exceeds the 
set+differential value (A1+A2). 
 
 
A3: Time to bypass the antifreeze alarm at 
start-up in the “Winter” functioning mode 
In the event of an antifreeze alarm condition, 
this parameter allows you to turn the unit ON 
for a selected time interval (only in the winter 
mode because the machine is heating the 
water up). Should the alarm persist after this 
time has elapsed, the machine will shutdown 
again. 
 

 
DA Selektie  
  
0 einde ontdooicyclus via extern 

contact NIET mogelijk 
1 einde ontdooicyclus via extern 

contact WEL mogelijk 
 
db: Vorstbeveiligings verwarmers in 
ontdooicyclus. 
Met deze parameter wordt vastgesteld of, 
gedurende de ontdooicyclus, de 
vorstbeveiligings verwarmers moeten worden 
ingeschakeld om de stroom koud water naar 
de verbruikers te limiteren. Als volgt bedoeld: 
 
db Selectie  
  
0 vorstbeveiligingsverwarmers NIET  

te activeren bij de ontdooicyclus 
1 vorstbeveiligingsverwarmers WEL te 

activeren bij de ontdooicyclus 
 
Vorstbeveiliging 
 
A1: Vorstbeveiligings setpoint 
Geeft de watertemperatuur weer aan de 
uittrede zijde van de verdamper waarbij de 
unit een vosrtalarm geeft. In geval van 
vorstalarm stopt de compressor maar blijft de 
koudwaterpomp AAN. Het alarm is ALLEEN 
met de hand te resetten als de temperatuur 
van het water weer binnen de bedrijfslimieten 
ligt (boven de waarde van A1 en A2). 
 
 
A2: Vorstbeveiliging differentie 
Deze parameter geeft de differentie weer van 
het vorstalarm. Het vorstalarm kan NIET 
worden gereset als de temperatuur niet 
boven setpoint en differentie komt (A1+A2). 
 
 
A3: Tijdsvertraging om de vorstalarmering te 
overbruggen tijdens de ‘winter’ 
bedrijfssituatie. In geval van een vorstalarm 
geeft deze parameter de mogelijkheid om de 
unit in te schakelen voor een geselekteerde 
tijds interval (alleen bij winterbedrijf, omdat 
dan de unit het water opwarmt).Blijft het 
alarm aanwezig na deze cyclus dan zal de 
unit afschakelen. 

Nederlands/Engelse vertaling microprocessor  µchiller ref. MIMICH012002 
Western Airconditioning B.V. Postbus 236 3870 CE HOEVELAKEN Tel. (033) 2477800 Fax. (033) 2477850 

34



GEBRUIKERSHANDLEIDING MICROPROCESSOR REGELING MICROCHILLER 

A4: Antifreeze heater set-point 
Indicates the threshold under which the 
antifreeze heaters turn on. This function is 
active even when the machine is in standby. 
 
 
 
A5: Antifreeze heater differential 
Indicates the differential controlling the 
On/Off status of the antifreeze heaters. 
 
A6: Standby heater probe 
This parameter has no influence nor meaning 
for the ALFA unit configuration. 
 
 
 
Alarms 
 
P1: Delayed flowmeter alarm at pump start-
up 
It allows you to set a time-delay before 
showing the flowmeter alarm at pump start 
up (waiting for the flow rate to reach the 
steady state). 
 
P2: Delayed flowmeter alarm during normal 
operation 
It allows you to set a time-delay before 
showing the flowmeter during the steady 
state in order to filter any capacity variations 
or air bubbles in the water circuit. 
 
P3: Delayed low pressure alarm at 
compressor start up 
Establishes a time delay before showing the 
low pressure alarm at compressor start up so 
the steady state can be reached. This delay 
will also be applied to the 4-way reversing 
valve in the gas circuit. 
 
 
P4: Buzzer 
Indicates how long the buzzer will sound in 
the event of an alarm: 
• if on 0 the buzzer is always OFF 
• with a value ranging from 1 to 14 the 

buzzer is silenced automatically after this 
time in minutes. 

• with 15 the buzzer is ON until the 
alarm that generated it has not disappeared. 
 

A4: Lintverwarming setpoint 
Geeft de instelling weer waarbij de 
lintverwarming wordt ingeschakeld. Deze 
functie blijft aktief ook al wordt de unit is 
standby geschakeld. 
 
 
A5: Lintverwarming differentie 
Geeft de differentie weer tussen AAN/UIT 
schakelen van de lintverwarming. 
 
A6: Standby verwarmingssensor. 
Deze parameter heeft geen betekenis voor 
de ALFA units. 
 
 
 
Alarmeringen 
 
P1: Stromings alarm (vertraagd) bij starten 
van de koudwaterpomp. 
Hiermee is het mogelijk om een 
tijdsvertraging in te geven voordat een 
stromingsalarm wordt geactiveerd (de pomp 
krijgt zo ‘tijd’ om stroming te maken). 
 
P2: Stromingsalarm (vertraagd) tijdens 
normaal bedrijf. 
Hiermee is het mogelijk om een 
tijdsvertraging in te geven voordat een 
stromingsalarm wordt geactiveerd (eventuele 
luchtbelletjes e.d. geven zo geen onnodige 
storing). 
 
P3: Lagedruk overbrugging gedurende 
opstarten 
Zorgt voor een tijdsvertraging voor het aktief 
worden van de lagedruk pressostaat 
gedurende het opstarten van de compressor 
waardoor het mogelijk is voor het 
koelsysteem om op bedrijfsdruk te komen. 
Dit systeem wordt ook toegepast op de 4-
weg omkeerklep in het koelcircuit. 
 
P4: Zoemer. 
Geeft aan hoelang de zoemer zal klinken in 
geval van een alarm: 
• indien op 0 is de zoemer altijd uit. 
• met een instelling tussen 1 en 14 wordt de 

zoemer altijd afgeschakeld na deze tijd (in 
minuten). 

• met een instelling 15 schakeld de zoemer 
pas af nadat het alarm wordt gereset. 
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P5: Alarms reset 
Allows you to enable the automatic resetting 
of all the alarms that are normally manually 
resettable (high pressure, low pressure, 
flowmeter and antifreeze) according to the 
following table: 
 
P5 Selection 
  
0 
(default) 

High pressure, low pressure, 
flowmeter and antifreeze - 
manually resettable 

1 All alarms automatically 
resettable 

 
 
General parameters 
 
H1: Machine model 
Allows you to select the type of machine to 
be controlled: the units in the ALFA series 
must be set with H1=2, units in the HP 
version with H1=3; the other parameters are 
given here for completenesses’ sake. 
 
Value Machine 
  
0 AIR-AIR unit 
1 AIR-AIR heat pump 
2 AIR-WATER chiller 
3 AIR-WATER heat pump 
4 WATER-WATER chiller 
5 WATER-WATER heat pump 

with gas reversibility 
6 WATER-WATER heat pump 

with water reversibility 
 
 
H4: Tandem compressors 
This parameter serves to enable the control 
of compressors in tandem. This configuration 
is not envisaged for the ALFA series units. 
 
 
H5: Pump functioning mode 
It determines the water circulation pump’s 
functioning mode. The pump can be OFF, 
always ON or ON as requested by the 
regulator (according to whether hot or cold is 
required, first the pump and then the 
compressor). 
If the pump is OFF the flowmeter alarm will 
not be present. 
 

P5: Alarm reset 
Geeft de mogelijkheid om alarmeringen 
automatisch te resetten welke normaal met 
de hand gereset moeten worden (hogedruk, 
lagedruk, stroming en vorstgevaar). Volgens 
onderstaande tabel: 
 
P5 Selektie 
  
0 (basis) Hogedruk, lagedruk, stroming 

en vorstgevaar - handreset 
1 Alle alarmeringen 

automatische reset 
 
 
Algemene parameters 
 
H1: Unit type 
Geeft de mogelijkheid om het type machine 
in te geven: de units binnen de ALFA serie 
moeten ingesteld worden met H1=2, units in 
warmtepompuitvoering met H1=3, de andere 
parameters worden weergegeven voor 
compleetheid. 
 
Waard
e 

Machine  

  
0 LUCHT-LUCHT unit 
1 LUCHT-LUCHT warmtepompunit 
2 LUCHT-WATER koelmachine 
3 LUCHT-WATER warmtepomp 

unit 
4 WATER-WATER koelmachine 
5 WATER-WATER warmtepomp 

unit omkeerbaar koelsysteem  
6 WATER-WATER warmtepomp 

unit omkeerbaar watersysteem 
 
H4: Compressoren in serie 
Deze parameter geeft de mogelijkheid om 
compressoren in serie te regelen. Deze 
configuratie is voor de ALFA units niet van 
toepassing. 
 
H5: Koudwaterpomp functies 
Geeft de functiemogelijkheden van 
schakelen van de koudwaterpomp weer. De 
pomp kan UIT staan, altijd AAN of AAN als 
gewenst is via de regeling. (afhankelijk van 
de vraag naar koud of warm water, eerst de 
pomp dan de compressor). Als de pomp UIT 
staat is het stromingsalarm niet aktief. 
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H6: Cooling/Heating digital input 
This parameter establishes whether the 
Cooling/Heating digital input selection is 
enabled or not. If enabled, this function has 
priority over any keyboard command 
(meaning that the Cooling/Heating keyboard 
command is disabled). 
If selection is enabled (H6=1) the “open” 
state forces the machine to work in the 
Cooling mode. 
 
H7: On-Off digital input 
This parameter establishes whether the 
On/Off digital input selection is enabled or 
not. If enabled, this function has priority over 
the keyboard command. 
If selection is enabled (H7=1) the “open” 
state forces the machine to turn off. 
 
H8: Number of terminals 
This parameter establishes the number of 
terminals connected to the machine 
(maximum 2). 
 
H9: Lock of direct parameters modification 
This parameter allows you to disable the 
procedure to modify DIRECT and USER 
parameters via the keyboard and remote 
control. Parameter values are displayed 
however. Also the following functions will be 
disabled: Cooling/Heating selection, forced 
defrost and timers reset. 
This table shows you how to set the 
parameter: 
 
Value Remote 

control 
Keyboard 

   
0 enabled disabled 
1 (default) enabled enabled 
2 disabled disabled 
3 disabled enabled 
 
HA: Serial address 
It establishes the address of the instrument 
used to carry out serial connection by means 
of an optional serial card and the ISA72 card 
(that can support up to 16 inputs from the 
same number of serial cards), to a 
supervisory and/or telemaintenance 
computer connected to the Carel network. If 
you connect to a generic serial network you 
will also have to ask for the GATEWAY 999 
card and access protocol. 
 

H6: Koelen/verwarmer digitale input. 
Deze parameter geeft weer of de digitale 
input selekie koelen/verwarmen mogelijk is ja 
of nee. Indien mogelijk heeft deze functie 
voorrang boven de input via het toetsenbord 
(toetsenbord commando’s worden 
overbrugt). 
Indien niet mogelijk (H6=1) dan wordt de 
machine gedwongen te werken als 
koelmachine. 
 
H7: Aan/uit digitale input 
Deze parameter geeft de mogelijkheid om te 
kiezen voor aan/uit via digitale ingave. 
Indien geactiveerd heeft deze functie 
voorrang boven ingave via het toetsenbord. 
Indien niet geactiveerd (H7=1) dan wordt de 
machine gedwongen uitgeschakeld. 
 
 
H8: Aantal toetsenpanelen 
Deze parameter geeft het aantal 
toetsenpanelen weer welke aangesloten zijn 
op de unit (maximaal 2). 
 
H9: Blokkeren van DIREKTE parameters 
ingave. 
Met deze parameter is het mogelijk om 
ingeven van DIREKTE en GEBRUIKERS 
input te blokkeren voor zowel toetsenpaneel 
als afstand input. De waarden worden echter 
wel weergegeven. De volgende functies 
worden eveneens geblokkeerd; 
koelen/verwarmen selektie, gedwongen 
ontdooicyclus en timers reset. Onderstaande 
tabel geeft e.e.a. weer: 
 
Waarde Afstandbedien

. 
Toetsenpaneel

   
0 toegestaan geblokkeerd 
1 (basis) toegestaan geblokkeerd 
2 toegestaan   geblokkeerd  
3 toegestaan   geblokkeerd 

 
HA: Serieel adres. 
Verzorgt het serieel adres van de 
instrumenten welke gebruikt worden om 
serieele verbindingen te onderhouden via 
een optioneleprint en een ISA72 print (welke 
tot aan 16 inputs kan ondersteunen van 
dezelfde serieele print), naar een supervisor 
systeem of via telefoonverbinding naar een 
Carel netwerk. Indien aangesloten op een 
ander generiek serieel netwerk dient ook de 
GATEWAY 999 print en toegangsprotocol 
gevraagd te worden. 
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Hb: Remote control unit password 
This parameter indicates the address of the 
instrument with which you want to transmit 
data; if there are several instruments located 
in the remote control unit’s range of action it 
is in fact possible to send the modifications of 
the parameters to all the instruments 
simultaneously or to just one specific 
instrument. 
 
If the password value is 00 connection is 
immediate; any number different from zero 
means that the client must digit in that 
number on the remote control unit’s keypad 
(as if it were the access code) each time he 
uses the remote control unit. 
 
 
4.5 ALARMS AND SIGNALS 
 
Any time an alarm condition is detected the 
following actions will be prompted: 
 
• the buzzer sounds (if enabled, see 

parameter P4 and microswitch n° 3 on 
the card, and if the machine is not in 
standby) 

• the alarm relay is energized 
• the temperature value blinks 
• the yellow LED on the single compressor 

card will blink with increased frequency 
• the alarm code appears on the display 

alternatively with the temperature value 
 
When an alarm condition has been cleared 
(either manually or by pressing the CLEAR 
button for 5 seconds) the controller will 
restore normal working conditions: 
 
• the buzzer turns off 
• the alarm relay is de-energized 
• the temperature value blinks no longer 
• the yellow LED blinks at the normal 

frequency 
• the alarm code disappears from the 

display 
 
Should the alarm condition persist, the 
actions described above will occur again. 
 
 
Digital input alarms 
 
The machine has alarms that are detected by 
external digital contacts (24Vac); these 
alarms do not appear if the machine is in 
standby and if parameter P5 is equal to 1 
they are all automatically resettable. 

Hb: Paswoord afstandspaneel 
Deze parameter geeft het adres weer van het 
instrument waarmee data kan worden 
verzonden; indien verschillende instrumenten 
zijn aangesloten is het mogelijk om deze 
gelijktijdig te voorzien van informatie, of per 
stuk individueel.  
 
Indien de waarde van het paswoord 00 is 
ontstaat een direkte verbinding. Elk nummer 
afwijkend van 0 betekent dat de klant dat 
nummer moet ingeven van het betreffende 
toetsenbord (gelijk een toegangscode) elke 
keer als het paneel gebruikt wordt. 
 
 
 
4.5 ALARMERINGEN EN SIGNALEN 
 
Elke keer als een alarm situatie ontstaat volgt 
de onderstaande aktie: 

 
• de zoemer gaat af (indien geactiveerd, zie 

parameter P4 en microschakelaar nr 3 
opde print, en als de unit niet in standby is 
geschakeld) 

• het alarm relais wordt bekrachtigd 
• de temperatuur waarde knippert 
• het gele LED lampje op de enkele 

compressor print gaat knipperen met 
verhoogde snelheid. 

• de alarm code verschijnt op de display 
afgewisseld door de temperatuur waarde. 

 
Als een alarm conditie wordt gewist (met de 
hand of door 5 seconden op CLEAR te 
drukken) zal deze verder gaan met normaal 
regelen : 

 
• de zoemer gaat uit 
• het alarm relais schakeld af 
• de temperatuurwaarde knippert niet meer 
• het gele LED lampje knippert volgens 

standaard interval 
• de alarmcode verdwijnt van de display 
 
Indien de alarmering terugkomt dan wordt 
bovenstaande aktie herhaald. 
 
 
Digitale input alarmeringen. 
 
De machine is uitgevoerd met alarmeringen 
middels externe 24V ac contacten. Deze 
alarmeringen verschijnen niet als de machine 
in standby staat en parameter P5 gelijk is 
aan 1. Ze zijn allen automatisch te resetten. 
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Type 
Type 

Digitale 
input 

Digital 
input 

Alarm 
status 
Alarm 
status 

Vertra-
ging 
Delay 

Reset 
Reset 

Bericht op de 
display 

Message on 
display 

      
Hogedruk 
High pressure 

 
1 

open 
open 

-- handbediend 
(automaitsch als 
P5=1) 
manual 
(automatic if P5=1) 

 
 
 

H1 

Lagedruk 
Low pressure 

 
2 

open 
open 

 
P3 

handbediend 
(automatisch als 
P5=1) 
manual 
(automatic if P5=1) 

 
 
 

L1 

Compressor, 
ventilator of 
koudwaterpomp 
thermisch uit 
Compressor, fan or 
pump overload 

 
 
 

3 

open 
open 

-- automatisch 
automatic 

 
C1 

Stromingsschakelaar 
Flow switch 

 
5 

open 
open 

 
P1 e P2/--

handbediend 
(automatisch als 
P5=1/automatisch) 
manual 
(automatic if 
P5=1)/automatic 

 
 
 

FL 

 
High pressure 
The alarm appears irrespective of pump and 
compressor state. The compressor is turned 
OFF immediately (ignoring protection time 
intervals set previously). 
 
Low pressure 
The alarm appears only if the compressor is 
ON, irrespective of pump state.  The 
compressor is turned OFF immediately 
(ignoring protection time intervals set 
previously). 
 
 
Compressor overload 
The alarm appears irrespective of pump and 
compressor state. The compressor turns 
OFF (ignoring protection time intervals). 
 
 
Flowswitch 
The alarm appears only if the pump is ON 
irrespective of compressor state. All outputs 
are de-energized: pump, compressor 
(ignoring turning off time intervals), 
condensation removal fan. 
 

Hogedruk 
De alarmering verschijnt onafhankelijk van 
de status van de compressor en 
koudwaterpomp. De compressor wordt 
onmiddellijk UIT geschakeld (negeert 
timerinstellingen etc.). 
Lagedruk 
De alarmering verschijnt alleen als de 
compressor AAN is, onafhankelijk van de 
status van de koudwaterpomp. De 
compressor wordt onmiddellijk UIT 
geschakeld (negeert timerinstellingen etc.). 
Thermische beveiliging compressor 
De alarmering verschijnt onafhankelijk van 
de status van de compressor en 
koudwaterpomp. De compressor wordt 
onmiddellijk UIT geschakeld (negeert 
timerinstellingen etc.) 
Stromingsschakelaar 
De alarmering verschijnt alleen als de 
koudwaterpomp AAN staat onafhankelijk van 
de status van de compressor. Alle uitgaande 
signalen worden uitgeschakeld; pomp, 
compressor (negeerd timerinstellingen), 
condensorventilator. 
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The water chillers controller (H1≠0, 1) must 
be enabled as well as the presence of user 
water pump (H5≠0). 
 
Antifreeze 

De regeling van de koelmachine (H1≠0, 1) 
moet geaktiveerd zijn, dit geldt ook voor de 
aanwezigheid van de koudwaterpomp 
(H5≠0). 

 
Vorstbeveiliging 

 
Type 
Type 

Vertraging 
Delay 

Reset 
Reset 

Bericht 
Message 

    
Vorstbeveiliging 
Antifreeze 
 
 
 
 

 
A3 

handbediend 
(automatisch als  
P5=1) 
manual 
(automatic if 
P5=1) 

 
 
 
A1 

 
The alarm is detected only in water chillers 
(H1=2, 3, 4, 5 or 6) by the evaporator water 
outlet probe (S2). Both the compressor and 
condensation removal fan turn off 
immediately. 
If the temperature exceeds the set threshold, 
the heater turns off and all the other devices 
remain off until a reset procedure (press 
CLEAR for 5). 
The antifreeze alarm appears either in the 
Cooling or Heating functioning mode (in the 
latter case after the time delay at start up has 
passed.) 
Should the microprocessor be in standby the 
alarm condition is not detected but it controls 
and manages only the system’s heaters. 
 
 
 
 
Other alarms 
 
Probe alarms 
They appear even when the machine is in 
standby.

 
Het alarm wordt alleen gedetecteerd bij 
koudwatermachines (H1=2, 3, 4, 5 of 6) via 
de verdamperuittrede sensor (S2). Zowel de 
compressor als de condensorventilator 
worden onmiddellijk UIT geschakeld. 
Indien de temperatuur stijgt boven het 
setpoint, wordt het verwarmingslint 
afgeschakeld en blijft de unit buiten bedrijf 
totdat de reset procedure is afgehandeld 
(druk op toets CLEAR langer dan 5 
seconden). 
De alarmering vorstgevaar verschijnt zowel 
bij de functie koelen als verwarmen (in het 
laatste geval nadat de tijdsvertraging van 
opstarten is doorlopen). 
Indien de microprocessor in standby functie 
staat geschakeld wordt geen melding 
gemaakt van vorstgevaar maar wordt wel de 
lintverwarming geactiveerd. 
 
Andere alarmeringen 

 
Sensor alarm 
Deze melding verschijnt ook als de unit in 
standby functie staat geschakeld.

 
Type 
Tipe 

Bericht 
Message 

Bericht 
Message 

   
Sensor S1 - verdamperwater intrede temperatuur 
Probe S1 - evaporator inlet water temperature 

automatisch 
automatic 

 
E1 

Sensor 2 - verdamperwater uittrede temperatuur 
Probe S2 - evaporator outlet water temperature 

automatisch 
automatic 

 
E2 

Sensor S3 - condensatietemperatuur/druk 
Probe S3 - condensation pressure/temperature 

automatisch 
automatic 

 
E3 
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The presence of a probe alarm brings about 
the de-energizing of the compressors, 
condensation removal fans and pump. 
The alarm in the water chillers (H1=2, 3, 4, 5 
and 6) energizes the corresponding 
antifreeze heater. 
 
Eeprom error alarm 
 

Type Reset Message 
   
Eeprom error automatic EE 

 
This is a storage problem of parameters in 
the machine’s non volatile memory 
(EEPROM); the regulation process continues 
on the basis of the data stored in the volatile 
memory (RAM) where there is a physical 
copy of all data. The configuration is lost in 
the event of a first power failure. To try and 
eliminate this problem, enter the “F” level 
with the password and then return to normal 
operation by pressing PRG so as to force the 
writing of all parameters contained in 
EEPROM. Neither the buzzer nor the alarm 
will be activated. 
 
Defrost status message, defrost error, 
compressor maintenance and 
communication error. 

De aanwezigheid van een sensor alarm 
resulteert in het afschakelen van de 
compressor, condensorventilator en 
koudwaterpomp. 
In geval van koelmachines (H1=2, 3, 4, 5 en 
6) wordt de lintverwarming bijgeschakeld. 
 
Alarmmelding Eeprom 
 
Type Reset Bericht 
   
Fout Eeprom automatisc

h 
EE 

 
Dit is een opslagprobleem van parameters in 
het geheugengedeelte van de Eeprom; het 
regelproces wordt voortgezet op basis van 
de in het geheugen opgeslagen settings 
(RAM) waarin een copie van alle data is 
opgeslagen. De instellingen gaan verloren in 
geval van een eerste stroomonderbreking. 
Om dit probleem te elimineren dient het 
FABRIEKS niveau met paswoord 
geactiveerd te worden waarna door op toets 
PRG te drukken terug gegaan wordt naar 
normaal bedrijf. De gegevens in de Eeprom 
worden op deze manier opnieuw gebruikt. 
Geen zoemer of alarm wordt geactiveerd. 
 
Ontdooi status bericht, foutmelding en 
compressor onderhouds en 
communicatie foutmelding. 
 

Type 
Tipe 

Reset 
Reset 

Bericht 
Message 

   
Ontdooi status 
Defrost status 

automatisch 
automatic 

 
d1 

Foutmeling ontdooicyclus 
Defrost error 

automatisch/handbed. 
Automatic/manual 

 
r1 

Communicatiefout met bedieningspaneel 
Communication error with the terminal 

automatisch 
automatic 

 
Cn 

Compressor onderhoud 
Compressor maintenance 

handbediend 
manual 

 
n1 

 
 
Defrost status 
The machine displays the d1 message during 
the defrosting procedure; seeing as it is a 
function indication the standard 
malfunctioning presence procedures are not 
activated (buzzer, alarm relay and increased 
blinking frequency of the yellow LED on 
board the single compressor’s card). 
To the contrary the temperature value blinks 
(alternatively with the indication message). 
 

 
Status ontdooicyclus 
De unit laat op de dispaly het bericht d1 zien 
tijdens de ontdooicyclus; dit moet gezien 
worden als een functie indicatie, andere 
foutmeldingen worden op dat moment niet 
weergegeven (zoemer, alarm relais en 
versneld knipperen van het gele LED lapmje 
op de basisprint van de enkelcompressor 
unit). Daarnaast wordt de 
temperatuurwaarde afwisselend 
weergegeven met de functie indicatie). 
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Defrost error 
When a defrosting cycle ends for timeout but 
a temperature- or external contact-based 
end-defrosting had been previously selected, 
the unit will display r1. This message can be 
cleared by resetting the unit or by carrying 
out a new defrosting cycle correctly.  
In this case neither the buzzer nor the alarm 
relay will be activated; the yellow LED on the 
card will blink at a frequency of about 1 
second. The temperature value will blink 
(alternatively with the indication message). 
 
 
 
Error of communication with the terminal 
In the event of an error in communication 
between the card and the terminal (whether 
local or remote) the message Cn is 
displayed; check the cable and the correct 
connection between cable and female 
connector on board the cards.  
In this case neither the buzzer nor the alarm 
relay will be activated; the yellow LED on the 
card will blink at a frequency of about 1 
second. The Cn message is displayed 
continuously. 
 
Compressor maintenance 
When the compressor exceeds a selected 
threshold (factory-set value  = 0, hence the 
controller is disabled) the maintenance 
request signal is activated. 
In this case neither the buzzer nor the alarm 
relay will be activated; the yellow LED on the 
card will blink at a frequency of about 1 
second. The temperature value will blink 
(alternatively with the indication message). 
 
 
 
Indication sequences 
When the microprocessor is in standby and 
there is at least one active alarm condition, 
all the indications remain active except the 
buzzer. When in standby however, only 
system alarms are detected (that is, only 
probe and eeprom alarms, not those from the 
digital inputs). 
 

Foutmelding ontdooicyclus 
Indien een ontdooicyclus wordt beeindigd op 
basis van tijdsvertraging maar een 
temperatuur- of extern signaal geeft aan dat 
een ontdooicyclus is geselekteerd dan wordt 
op de display r1 weergegeven. Deze melding 
kan worden gereset via het toetsenpaneel of 
door het starten van een nieuwe 
ontdooicyclus. In dat geval wordt zowel de 
zoemer als het alarmrelais niet geactiveerd. 
Het gele LED lampje op de print gaat 
knipperen met een frekwentie van 1 per 
seconden. De temperatuurwaarde wordt 
afwisselend weergegeven. 
 
Foutmelding communicatie met 
bedieningspaneel 
In geval van en foutmelding van 
communicatie tuusen de basisprint en het 
toetsenbord zal op de display het bericht Cn 
verschijnen. Controleer de verbindingskabel 
en stekkerverbindingen op de print. 
In dit geval wordt zowel de zoemer als het 
alarmrelais niet geactiveerd. Het gele LED 
lampje op de print gaat knipperen met een 
frekwentie van 1 per seconden. Het bericht 
Cn wordt continue weergegeven. 
 
Onderhoud compressor. 
Als de compressor een ingestelde waarde 
overschrijd (fabrieksinstelling = 0) dan zal het 
onderhoud gewenst signaal verschijnen op 
de display. In dat geval wordt zowel de 
zoemer als het alarmrelais niet geactiveerd. 
Het gele LED lampje op de print gaat 
knipperen met een frekwentie van 1 per 
seconden. De temperatuurwaarde wordt 
afwisselend weergegeven. 
 
 
 
Indikatie volgorde. 
Als de microprocessor in standby staat 
geschakeld en er is op z’n minst 1 
alarmmelding dan blijven alle indicaties actief 
behalve de zoemer. In standby functie 
worden echter alleen systeem alarmeringen 
gemeld (alleen sensor en Eeprom 
alarmeringen, niet van de digitale inputs). 
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N° 
 

Bericht 
Message 

Gele LED op de basisprint 
Yellow led on the base card 

Display 
Display 

Zoemer 
Buzzer 

Alarm relais 
Allarm relay 

      
1 
 

E1 knippert snel (1) 
blinks fast (1) 

knippert  
blinks 

 
On (2) 

Bekrachtigd 
Energized 

2 
 

E2 knippert snel (1) 
blinks fast (1) 

knippert  
blinks 

 
On (2) 

Bekrachtigd 
Energized 

3 
 

E3 knippert snel (1) 
blinks fast (1) 

knippert 
blinks 

 
On (2) 

Bekrachtigd 
Energized 

4 
 

EE    
On (2) 

Bekrachtigd 
Energized 

5 
 

FL knippert snel (1) 
blinks fast (1) 

knippert 
blinks 

 
On (2) 

Bekrachtigd 
Energized 

6 
 

H1 knippert snel (1) 
blinks fast (1) 

knippert 
blinks 

 
On (2) 

Bekrachtigd 
Energized 

7 
 

L1 knippert snel (1) 
blinks fast (1) 

knippert 
blinks 

 
On (2) 

Bekrachtigd 
Energized 

8 
 

C1 knippert snel (1) 
blinks fast (1) 

knippert 
blinks 

 
On (2) 

Bekrachtigd 
Energized 

9 
 

A1 knippert snel (1) 
blinks fast (1) 

knippert  
blinks 

 
On (2) 

Bekrachtigd 
Energized 

10 
 

d1  knippert  
blinks 

  

11 
 

r1  knippert  
blinks 

  

12 
 

n1  knippert  
blinks 

  

13 
 

Cn     

 
(1) approximately twice a second 
(2) whenever enabled 
 
 
 

(1) ongeveer twee maal per seconde 
(2) indien toegestaan/geselekteerd 
 
 

Nederlands/Engelse vertaling microprocessor  µchiller ref. MIMICH012002 
Western Airconditioning B.V. Postbus 236 3870 CE HOEVELAKEN Tel. (033) 2477800 Fax. (033) 2477850 

43



GEBRUIKERSHANDLEIDING MICROPROCESSOR REGELING MICROCHILLER 

4.6 CONNECTING TO THE REMOTE 
TERMINAL 
 
With the remote terminal you can control the 
air conditioning unit from a distance. Thanks to 
its modular structure, the WESTERN 
MICROPROCESSOR can support up to 2 
simultaneously active terminals. 

4.6 AANSLUITING OP DE AFSTAND 
BEDIENING 
 
Met het afstands paneel is het mogelijk om de 
unit te regelen op afstand. Dankzij de 
modulaire opbouw van de regeling is het 
mogelijk om twee bedieningspanelen 
tegelijkertijd aan te sturen. 
 

 

 
 
There are holes in the back cover of the 
terminal for fixing it to the wall. When 
mounting, take care when passing the cables 
through the holes; to finish, fix the top cover 
with the screws provided with the unit. 
The remoting card has to be fixed to the panel 
with the screws provided, while the one on 
board the terminal is plugged into the 
connector which has guiding holes. 
Follow the instructions given in the wiring 
diagram for connecting the cables, referring to 
the label stuck on the back cover of the 
terminal (see figure below). 
The terminal and remoting cards are powered 
directly from the base card which means no 
further connections are required. 
 

Aan de achterzijde van het paneel zitten 
bevestigingsgaatjes waarmee deze op de 
wand geschroefd kan worden. Let op bij 
montage dat de kabels goed door de doorvoer 
komen. Bevestig het bovenpaneel middels de 
meegeleverde schroeven. De print voor 
afstandsbediening moet bevestigd worden op 
het paneel middels de meegeleverde 
schroeven. Het paneel op de print moet 
worden bevestigd middels de insteekpluggen 
op de basisprint. Volgt de instructies welke 
genoemd staand in het elektrisch schema voor 
verbinden van de bekabeling (zie achterzijde 
sticker op paneel, volgens onderstaande 
figuur). Het bedieningspaneel en de print voor 
afstandsbediening worden direkt gevoed via 
de basisprint, extra aansluitingen zijn dus niet 
nodig. 
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Meaning of the microswitches behind the 
terminal 
 
There are 4 microswitches on the back of the 
terminal which are used to control certain 
functions. 
Address=00: 1 terminal connected to the 
power card - default 
Address=01: 2 terminals connected to the 
power card 
 
 =0: buzzer always inhibited 
 =1: buzzer enabled (see parameter 
 P4) - default 
Keypad=0: terminal inhibited 
Keypad=1: terminal enabled - default 
 
To activate the signal to the second remoted 
terminal you have to set parameter H8=1 when 
programming and set n° 1 microswitch starting 
from the bottom (see figure) on position 1 (ON) 
while the microswitch on the terminal on board 
the machine will always be on position 0 
(OFF). 
One terminal will be in the reading and 
parameter programming mode while the other 
will be in the parameter reading mode only; to 
reverse the functions between the two 
terminals (remote and on board the machine) 
just press any button for 15 seconds on the 
parameter reading only terminal. 
 
 
Keypad functions 
 
Through the keypad you can access the 
machine control parameters; below is a brief 
description as to the working of the LEDs and 
buttons already mentioned above. 
 
Indication LEDs   
 

 indicates that the machine is working in 
the refrigration mode (cooling) 

 

 indicates that the machine is working in 
the heat pump mode (central heating) 

 
If neither of these two LEDs are ON it means 
the machine is in standby. 
 
 

Betekenis van de microschakelaartjes op 
de achterzijde van het paneel 
 
Er zijn 4 microschakelaartjes gesitueerd aan 
de achterzijde van het paneel welke gebruikt 
worden om bepaalde functies te aktiveren. 
Adres=00: 1 bedieningspaneel aangesloten op 
de basisprint. 
Adres=01: 2 bedieningspanelen aangesloten 
op de basisprint. 
 

=0: zoemer altijd uitgeschakeld 

=1: zoemer altijd ingeschakeld ( zie 
parameter P4) = basisinstelling. 
Toetsenbord=0: toetsenbord uitgeschakeld. 
Toetsenbord=1: toetsenbord ingeschakeld = 
basisinstelling. 
 
Om de signalen naar het tweede 
bedieningspaneel te aktiveren moet paramter 
H8=1 worden ingesteld en de 1e microswitch 
vanaf onderen gezien op positie 1 = AAN. De 
microswitch op het bedieningspaneel op de 
unit zelf moet op 0 = UIT staan. 
Een paneel staat nu geprogrammeerd als 
leespaneel en de ander als lees en wijzig 
paneel. Om de functie per paneel om te 
draaien moet een willekeurige toets langer dan 
15 seconden worden ingedrukt op het 
leespaneel. 
 
Functies van het toetsenbord 
 
Via het toetsenpaneel is het mogelijk de unit 
parameters in te stellen. Hieronder staant een 
korte omschrijving van de werking van de LED 
lapmjes en toetsen. 
 
Indikatie LED’s 
 

 geeft weer dat de unit als koelmachine in 
bedrijf is (koelend). 

  geeft weer dat de unit als warmtepomp in 
bedrijf is (verwarmend). 

 
 
Als geen van beiden LED’s aan is betekend dit 
dat de unit in standby staat. 
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 OFF: the compressor is not requested by 
the regulator 

 blinking: the compressor is called by the 
regulator but it remain at a standstill 
because safety devices have triggered 
(timers or safety devices) 

 ON: the compressor is working. 
 

can only be activated in the functioning 
timer display mode: it means that the 
information displayed must be 
multiplied by 100 to obtain the real 
value. 

  UIT: de compressor staat niet gevraagd 
via de regelaar. 

 KNIPPEREND: de compressor wordt 
gevraagd door de regelaar maar wordt 
tegengehouden door een tijdsvertraging 
of beveiliging. 

 AAN: de compressor is in bedrijf. 
 

kan alleen geactiveerd worden in de 
functie tijdsvertraging display functie: 
het betekend dat de informatie zoals 
getoont vermenigvuldigd moet worden 
met 100 om de werkelijke waarde te 
krijgen. 

 

 
 
 

 if you keep this button pressed for 5 
seconds while the machine is in standby 
you can either enable or disable heat 
pump functioning mode (central heating); 
pressure has no effect if the machine is 
working in the refrigerator mode (cooling). 

 if you keep this button pressed for 5 
seconds while the machine is in standby 
you can either enable or disable the 
refrigerator functioning mode (cooling); 
pressure has no effect if the machine is in 
the heat pump mode (central heating). 

 if you keep this button pressed for 5 
seconds you can manually reset any 
alarm conditions, deactivating the signal 
and the alarm relay. 

 by pressing this button you mute the 
alarm buzzer, if on. 

indien deze toets langer dan 5 seconden 
wordt ingedrukt terwijl de unit in standby is 
kan de keuze warmtepomp bedrijf 
mogelijk/niet mogelijk worden ingegeven. 
Indrukken heeft geen zin als de unit als 
koelmachine werkt. 

 indien deze toets langer dan 5 seconden 
wordt ingedrukt terwijl de unit in standby is 
kan de keuze koelmachinebedrijf 
mogelijk/niet mogelijk worden ingegeven. 
Indrukken heeft geen zin als de unit als 
warmtepomp unit werkt. 

indien deze toets langer dan 5 seconden 
wordt ingedrukt kan handmatig elk 
voorkomend alarm worden gereset. Ook 
het alarm relais wordt gedeactiveerd. 

met indrukken van deze toets kan de 
    zoemer worden uitgezet. 
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 with this button you can select 3 different 
display brightness levels 

 with this button you can access machine 
service parameters (protected with a 
password) and you can store modified 
parameters. 

 if you keep this button pressed for 5 
seconds you can access the machine 
adjustment parameters (set point and 
differential). Press button PRG to store 
the modified parameters. 

 

with these two buttons you can scan 
the parameters while displaying the 
relative codes or modify them if the 
parameter values are displayed. 

 
Technical data 

met deze toets kan gekozen worden uit drie 
     verschillende displaylichtsterktes. 

met deze toets is het mogelijk om de 
machine service parameters in te stellen 
(beveiligd met een paswoord) en op te 
slaan. 

deze toets langer indrukken dan 5 
seconden geeft toegang tot het instellen 
van de setpoints en differenties. Druk op 
toets PRG om de veranderingen op te 
slaan. 

 

met deze twee toetsen kan door de 
parameters ‘gelopen’ worden. Tijdens 
weergave op de display van de info 
kan deze gewijzigd worden. 

 
Technische informatie 
 

 
Afmetingen: 
Dimensions: 

 
115x76x33mm 

Temperatuur/vochtigheid voor opslag 
Storage temperature /humidity 

-10T70°C/90%RH niet condenserend 
-10T70°C/90%RH not condensing 

Voorkant beschermingsfaktor   
Front protection index 

 
IP20 

Milieu vervuiling 
Enviromental pollution 

niet bijzonder 
normal 

 
 
 
Remote terminal cable/remoting card: 
6-wire with shield, maximum length 150m, with 
twisted pair wires (earthed shield, resistance 
<80mohm/m) 
 
The different parts of the terminal are 
functionally insulated at a very low voltage 
and each part is User accessible. Cut power 
source off before working on the cards 
during installation, maintenance and 
replacement. 
 

 
Kabel voor bedieningspaneel op afstand/print: 
6-aderig met beschermmantel, maximale 
lengte 150mtr, met twisted pair kabel 
(aardscherm, weerstand <80mohm/m) 
 
De verschillende delen van de 
klemmenstrook zijn functioneel geisoleerd 
voor een laag voltage en elk deel is 
gebruikerstoegankelijk. Zet de spanning af 
alvorens te werken aan de print gedurende 
installatie, onderhoud en service. 
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4.7 HOW TO FIND THE MINIMUM AND 
MAXIMUM SPEED OF THE FANS 
 
It is possible to adjust the voltages supplied by 
the electronic card in correspondence of the 
maximum and minimum speed temperature 
depending on the kind of motor installed on 
ALFA units. 
 
For this purpose (and if factory-set values are 
not suitable) proceed as follows: 
• remove, if present, jumper P6 on the base 

card 
• set parameter F2=0 (fans always ON) and 

put F3 and F4 to zero 
• increase F4 until fan speed is considered 

sufficient (be sure that, after stopping it, it 
will start to move again when left free) 

• “assign” that value to parameter F3; 
voltage for minimum speed is so obtained. 

• connect a voltmeter (in ac, 250V) between 
the “LOAD” terminals (the one on the left 
looking at the card with the terminals 
towards the bottom) and “L” (the two 
external contacts). 

 

4.7 HOE WERKT HET INSTELLEN VAN 
MINIMAAL/MAXIMAAL VENTILATOR 
TOERENTAL 
 
Het is mogelijk om de spanning welke door de 
regelprint wordt uitgestuurd aan te passen 
overeenkomstig het minimale en maximale 
toerental afhankelijk van de 
condensatietemperatuur. 
Indien van toepassing (als de fabrieksmatige 
instelling niet voldoen) ga als volgt te werk: 
• verwijder, indien aanwezig, jumper P6 van 

de basiskaart 
• stel parameter F2=0 (ventilatoren altijd 

aan) en stel F3 en F4 op 0 
• verhoog F4 totdat het ventilatortoerental 

goed is (verzeker u ervan dat na stoppen 
deze weer start na vrijgeven).; 

• "geef" deze waarde in als parameter F3: 
het voltage behorende bij minimaal 
toerental is zo vastgesteld. 

• verbind een voltmeter (250V AC) tussen 
de ‘LOAD’ klemmen (links op de print 
kijkende naar de kaart met de 
klemmenstrook aan de onderzijde) en de 
‘L’ (de twee externe contacten. 

 
 

• increase F4 until the voltage settles on 
approx. 2 Vac (inductive motors) or 1.6, 
1.7 Vac (capacitive motors). Once the 
value has been found you will also see that 
by increasing F4 voltage will not decrease 
anymore; avoid further increases of F4 to 
avoid damaging the motor (which can be 
verified 30-40 units beyond the limit 
found). 

Reinstall jumper P6; now the operation is 
complete. 

• verhoog P4 totdat de spanning ca. 2 V 
(induktieve motor) of 1,6 1,7 V (capacitieve 
motor) is. Zodra deze spanning is 
gevonden kan ook waargenomen worden 
dat door verhogen van F4 de spanning 
niet meer daalt: voorkom verder verhogen 
van F4 hetgeen kan leiden tot 
beschadigen van de motor.  Plaats jumper 
P6 weer, de wijziging is nu compleet. 
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