
GEBRUIKERSHANDBOEK TC-9102/TM-9100

1. ALGEMEEN.

Dit handboek beschrijft de werking, installatie, inbedrijfstelling en bediening van de serie
DDC-ruimteregelaarsTC-9102 en de bijbehorende serie ruimtebedienmodulenTM-9100.

DeTC-9102serie omvat een aantal DDC-regelaars op basis van microprocessoren. Ze worden
toegepast voor de individuele ruimteregeling van fancoilunits met een verwarmings- en een
koelkring of tweetraps elektrische verwarming en koeling. Daarnaast beschikt de regelaar over
een ventilatorbesturing met één toerental, drie toerentallen of variabel toerental.
De regelaar heeft een COMFORT setpointinstelling en instellingen voor STANDBY (ruimte
vrij) en UIT (ongebruikt). Deze condities kunnen worden ingesteld met een TM-9100
ruimtebedienmoduul en/of een raamcontact. Verder beschikt de regelaar over een
vorstbeveiligingsfunctie.

Fabrieksmatig zijn de regelaars ingesteld met standaard operationele parameters, zodat de
regelaars direct gereed zijn voor gebruik onder normale omstandigheden.

De TC-9102 regelaar werkt volledig stand-alone. Ze kunnen echter ook samen met andere
digitale regelaars uit de System-91 familie via een communicatiebus aan een gebouwbeheer-
systeem worden aangesloten om operationele gegevens parameters uit te kunnen wisselen.

Een software programma is beschikbaar om via (draagbare) PC de standaard parameters op
eenvoudige wijze aan te kunnen passen.

Zomer- en wintercompensatie is mogelijk wanneer de regelaar de buitentemperatuur via de
communicatiebus krijgt doorgegeven. Tevens kunnen via deze communicatiebus de verschil-
lende werkingscondities worden ingesteld door bijvoorbeeld tijdschakelprogramma’s of andere
regelprocessen in het gebouwbeheersysteem.

De TC-9102 regelaar is beschikbaar in verschillende uitvoeringen, afhankelijk van het soort
uitgang, het bereik van het setpoint en de instelmogelijkheid ervan.

TM-9100 TC-9102
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GEBRUIKERSHANDBOEK TC-9102/TM-9100

De TM-9100 serie ruimtebedienmodulen is bedoeld voor gebruik met de hiervoor genoemde
serie DDC-ruimteregelaars. De gebruiker kan met behulp van een draaiknop het setpoint van
de regelaar instellen van 12...28 °C of een verschuiving van -3...3 K, afhankelijk van het type.
Met de aanwezigheidsdrukknop kan de werkingsconditie van de regelaar worden ingesteld op
COMFORT of STANDBY of een tijdelijke COMFORT-conditie tijdens nachtcondities
(overwerk). De actuele conditie wordt weergegeven door middel van een LED. Voor de
regeling van fancoilunits kan het ruimtebedienmoduul geleverd worden met een drie-toeren
ventilatorbediening en er zijn typen beschikbaar zonder temperatuurvoeler voor toepassingen
waar de ruimtetemperatuurvoeler in de fancoilunit wordt gemonteerd.

Voordelen DDC-regelaar TC-9102 met TM-9100 ruimtebedienmoduul:

· Analoge ingangen voor interne of externe ruimtevoeler en setpointinstelling.
· Digitale ingangen voor potentiaalvrij aanwezigheids- en raamcontact.
· Grote flexibiliteit door een groot aantal verschillende standaardconfiguraties.
· Analoge uitgangen 0...10 V= en pulsbreedtemodulatie (PWM).
· 3-Puntsuitgangen voor de P/PI-regeling van omkeerbare servomotoren (PAT), aan/uit-

uitgangen op tijdbasis (DAT) en aan/uit.
· Speciale uitgangen voor de aansturing van ventilatoren met één toerental, drie toerentallen

of 0...10 V= voor variabele toerenregeling.
· Werkingscondities COMFORT - STANDBY - UIT.
· Eenvoudige en gebruikersvriendelijke aanpassing van standaard parameters met een

(draagbare) PC.
· Configuratie is in EEPROM opgeslagen, waardoor de inhoud voor spanningsuitval

beschermd is.
· Geschikt voor wand- en DIN-railmontage.
· Schroefklemmen voor een comfortabele aansluiting.
· Aansturing van aangesloten servomotoren met de interne bedrijfsspanning van de regelaar.
· Behuizing uit Polycarbonaat en ABS.
· Apparaatnummer voor buscommunicatie middels DIP-schakelaar en jumpers instelbaar.
· Aansluitmogelijkheid aan een communicatiebus (Bus-91) voor verbinding met centrale

GBS-systemen.
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2. HARDWAREBESCHRIJVING TC-9102

2.1. Modellen/Bestelnummers

2.2. Onderdelen en accessoires

Bestelnummer Omschrijving

TC-9100-TOOL Inbedrijfstelsoftware (3,5" diskette)
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2.3. Installatie

De TC-9102 serie regelaars is ontworpen voor montage in een fancoilunit of in een regelkast.
De montageplaats dient schoon en droog te zijn en niet onderhevig aan extreme warmte of
kou. De elektrische bedrading moet voldoen aan lokale eisen en mag alleen door geautoriseerd
personeel geschieden.

Gebruikers dienen zich bewust te zijn van hun verantwoordelijkheid om de Johnson Controls-
produkten op een veilige manier toe te passen, zonder risico voor gezondheid of apparatuur.

Fig. 2.1.:Aanzicht en afmetingen van de TC-9102

Opmerking:
1. Zorg voor een minimum van 25 mm. ruimte boven en onder de regelaar om bedrading te

kunnen monteren of verwijderen.
2. Voor wandmontage schuift u de twee bijgeleverde montagebeugels in de diagonaal

aangebrachte sleuven aan de achterzijde van de regelaar en monteert u de regelaar daarna
met de twee bijgeleverde zelftappende schroeven.
Voor DIN-rail montage klikt U de regelaar op de DIN-rail (35 x 7,5 mm).
U kunt de regelaar van de DIN-rail losmaken door met een schroevendraaier de clip aan
de onderzijde van de regelaar omlaag te trekken.

3. De bedrading wordt op de (eventueel opsteekbare) schroefklemmen aan de boven- en
onderzijde van de regelaar aangesloten (max. 2,5 mm2). Zie hiervoor de installatie-
aanwijzigingen op de volgende bladzijde.
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GEBRUIKERSHANDBOEK TC-9102/TM-9100

2.4. Installatie-aanwijzigingen

De regelaars zijn door gepaste maatregelen tegen schadelijke elektrische beïnvloeding
beschermd. Incorrecte installatie kan echter in omgevingen met sterke magnetische velden tot
storingen leiden.

U dient hierbij vooral op het volgende te letten:

· Zorg ervoor dat de regelaar altijd spanningsloos is voordat u begint met de montage of
demontage van de bedrading.

· Installeer de regelaar niet in de onmiddellijke omgeving van magneetschakelaars,
frequentie-omvormers en thyristorregelaars.

· Sterkstroom- en zwakstroombedradingen in schakelkasten dienen van elkaar gescheiden
te zijn en indien mogelijk verschillend van kleur te zijn.

· Maatregelen ter voorkoming van inductieve storingen op de installatiebekabeling:

1. Houd de lengte van de kabels zo kort mogelijk (max. 50 m.). Voor langere lengten
dient afgeschermde kabel gebruikt te worden.

2. Gebruik getwiste kabel voor de ingangen.
3. Houd een minimale afstand van 30 cm. aan tussen sterkstroom- en zwakstroombekabe-

ling.
4. Leg geen leidingen in de buurt van hoogspanningstransformatoren of apparatuur die

hoge frequenties genereren.
5. Gebruik afgeschermde kabels in omgevingen met hoge elektromagnetische velden. De

afscherming dient aan 1 punt in de schakelkast geaard te zijn.
6. Er mag geen inductieve of capacitieve belasting aan de 24V-transformator, die de

regelaar voedt, worden aangesloten.

Fig. 2.2.:Aansluiting aan een 24V-transformator
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2.5. Elektrische aansluitingen

Fig.2.3.:Aansluiting TC-9102 met aan/uit ventilatorregeling.

· Bij PAT, DAT en aan/uit uitgangen zijn de klemmen 1, 31 en 41 intern doorverbonden.
· Bij 0...10 V= en PWM uitgangen zijn de klemmen 30 en 40 intern doorverbonden.
· De bedrading van de koeluitgang is identiek aan die van de verwarmingsuitgang.
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Fig.2.4.:Aansluiting TC-9102 met 3-toeren ventilatorregeling.

· Bij PAT, DAT en aan/uit uitgangen zijn de klemmen 1, 31 en 41 intern doorverbonden.
· Bij 0...10 V= en PWM uitgangen zijn de klemmen 30 en 40 intern doorverbonden.
· De bedrading van de koeluitgang is identiek aan die van de verwarmingsuitgang.
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Fig.2.5.:Aansluiting TC-9102 met 0...10 V= ventilatorregeling.

· Bij PAT, DAT en aan/uit uitgangen zijn de klemmen 1, 31 en 41 intern doorverbonden.
· Bij 0...10 V= en PWM uitgangen zijn de klemmen 30, 40 en 60 intern doorverbonden.
· De bedrading van de koel-uitgang is identiek aan die van de verwarmingsuitgang.
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GEBRUIKERSHANDBOEK TC-9102/TM-9100

2.5.1. Analoge ingangen

De drie analoge ingangen van de TC-9102 zijn voorbestemd voor de volgende functies:

Ruimtetemperatuuringang 0...40 °C: geschikt voor de voeler, zoals opgenomen in het
ruimtebedienmoduul. De sensor wordt aangesloten op de klemmen 20 en 21.

Setpointinstelling 12...28 °C of -3...+3 K: geschikt voor aansluiting van de potentiometer,
zoals opgenomen in een ruimtebedienmoduul. De potentiometer wordt aangesloten op de
klemmen 22, 23 en 24.

Handbediening 3 toeren ventilatorsturing: geschikt voor aansluiting van de
schuifpotentiometer, zoals opgenomen in een ruimtebedienmoduul. De potentiometer wordt
aangesloten op de klemmen 50, 51 en 52.

Voor aansluiting van de ingangen zie de aansluitschema’s op de voorgaande bladzijden.

2.5.2. Digitale ingangen

De drie digitale ingangen van de TC-9102 worden door potentiaalvrije contacten geactiveerd
en zijn voorbestemd voor de volgende functies:

Raamcontact (NO): deze ingang heeft de hoogste prioriteit en schakelt bij kortsluiting alle
regelmodulen in de conditie UIT (met vorstbeveiliging). Het contact wordt aangesloten op de
klemmen 10 en 11.

Aanwezigheidsvoeler (NO): deze ingang schakelt bij kortsluiting de regelaar naar STANDBY
conditie. Het contact wordt aangesloten op de klemmen 12 en 13.

Aanwezigheidsdrukknop: deze digitale ingang is geschikt voor een pulscontact, zoals
opgenomen in een ruimtebedienmoduul. Dit contact schakelt bij bediening de regelaar van
STANDBY naar COMFORT en omgekeerd. Indien dit contact buiten de normale werktijd
(NACHT-conditie) geschakeld wordt, dan blijft de regelaar nog 1 uur in de COMFORT (T)-
stand werken (overwerk) en schakelt dan automatisch weer naar de conditie UIT. Het contact
wordt aangesloten op de klemmen 12 en 13.

Voor aansluiting van de ingangen zie de aansluitschema’s op de voorgaande bladzijden.
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2.5.3. Uitgangen

Afhankelijk van het type regelaar, zoals onder2.1 Modellen/Bestelnummersop bladzijde 3
weergegeven, zijn volgende soorten uitgangen beschikbaar:

REGELUITGANGEN

0...10V=: de uitgang is een analoge spanning tussen 0 en 10V=, direct proportioneel met de
uitgang van de regelaar van 0-100%. Het aan te sluiten regelorgaan voor verwarmen wordt
aangesloten op de klemmen 30 en 31 en dat voor koelen op 40 en 41.

PWM-regelsignaal: De uitgang is een pulsbreedte gemoduleerd hoogfrequentiesignaal (PWM)
waarvan de pulsbreedte gevarieerd wordt in functie van de regelaaruitgang van 0...100%. De
uitgang is speciaal bedoeld voor gebruik met het aanstuurmoduul voor magneetkleppen van
Johnson Controls. (Bestelcode VA-7400-8950). Deze wordt voor verwarmen aangesloten op
de klemmen 30 en 31 en dat voor koelen op 40 en 41.

DAT-uitgang: Deze uitgang is een triac voor de aansturing van een open/dicht servomotor
of een elektrische verwarming. Hierbij wordt de triac, in relatie met een tijdbasis van 300 s.
zo aangestuurd dat de inschakelduur proportioneel is met de softwarematige uitgang van de
regelaar. Bijvoorbeeld: moet de uitgang op 40% worden versteld, dan schakelt de triac
afwisselend 120 seconden in en 180 seconden uit. Het aan te sluiten regelorgaan voor
verwarmen wordt aangesloten op de klemmen 30 en 31 en dat voor koelen op 40 en 41.
Om onnodig schakelen van de regelklep te voorkomen wanneer de uitgang tussen 0 en 5%
is, blijft de triac dan uitgeschakeld en wanneer de uitgang tussen 95 en 100% is blijft de triac
ingeschakeld.

Fig.2.6.:DAT-uitgang

PAT-uitgang: deze uitgang bestaat uit twee triacs voor de aansturing van omkeerbare
elektrische servomotoren met standaard ingestelde looptijd van 60 sec. De berekende stand
van de klep wordt omgezet in een inschakelduur. Bijvoorbeeld: om een regelklep die dicht
is naar 40% open te verstellen, zal de triac 24 seconden worden ingeschakeld. Om onnodige
slijtage van de regelafsluiter te voorkomen, wordt de triac-uitgang alleen geschakeld wanneer
de uitgang meer dan 1% afwijkt van de vorige aansturing. Het aan te sluiten regelorgaan voor
verwarmen wordt aangesloten op de klemmen 30, 31 en 32 en dat voor koelen op 40, 41 en
42.
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GEBRUIKERSHANDBOEK TC-9102/TM-9100

Fig.2.7.:Verwarmen/koelen met 0...10 V=, PWM, DAT en PAT

Tweetraps aan/uit regeling: De uitgang bestaat uit twee triacs, die in volgorde in- en
uitschakelen in functie van de stijging en daling van het regelsignaal. De triac van de eerste
trap schakelt zodra het regelsignaal groter is als 0% en de triac van de tweede trap zodra het
regelsignaal gelijk is aan een ingestelde belastingswaarde, welke standaard ingesteld is op
50% van de totale belastingswaarde. De schakeldifferentie is vast ingesteld op 5%.

Fig.2.8.:Verwarmen/koelen met een tweetraps aan/uit regeling
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VENTILATORUITGANGEN

Ventilator aan/uit : De uitgang is een maak-contact dat sluit, wanneer de ventilator moet gaan
draaien. De regelaar is voorzien van aansluitklemmen om de voedingsspanning naar de
ventilator aan te kunnen sluiten. Deze spanning wordt verder in de regelaar niet gebruikt.

Fig.2.9.:Schakelpunten ventilator-aan/uit-regeling

Drie-toeren ventilatorregelingen. De uitgang is een aantal onderling vergrendelde contacten,
die sluiten voor de betreffende ventilatorsnelheid. De regelaar is voorzien van aansluitklem-
men om de voedingsspanning naar de ventilator aan te kunnen sluiten. Deze spanning wordt
verder in de regelaar niet gebruikt.

Fig.2.10.:Schakelpunten ventilator-aan/uit-regeling
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0-10V regelsignaal: De uitgang is een regelsignaal voor de aansturing van een toerenregelaar
met opto-geïsoleerde 0...10V=-ingang. Wanneer de uitgangsspanning vermeerdert, moet de
toerenregelaar de snelheid van de ventilator verhogen van minimum naar maximum toerental.
Wanneer de uitgang onder de spanning voor minimale toerental komt, moet de ventilator
worden uitgeschakeld.

Fig.2.11.:0...10 V= ventilatoraansturing
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2.5.4. Aansluitschema’s van de ruimtebedienmodulen

1) Alleen voor modulen met ventilator-bediening
2) Alleen voor type TM-9160

Fig.2.12.:Aansluitschema ruimtebedienmoduul met NTC-voeler

*) Alleen voor modulen met ventilator-bediening

Fig.2.13.:Aansluitschema ruimtebedienmoduul zonder NTC-voeler
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2.5.5. Jumperinstellingen

Om de jumpers in de regelaar te bereiken moet u allereerst de regelaar openen. Knijp hiertoe
met duim en wijsvinger op de zijkant van het deksel iets boven het midden en trek het deksel
los van het ondermoduul.

Fig.2.14.:Jumper- en schakelaarinstellingen TC-9102 regelaar.

· Verwijder de rode jumper 1 om de proportionele band te halveren. Met deze jumper
bedraagt de proportionele band 2 K.

· Verwijder de blauwe jumper 2 om de integratietijd op 0 in te stellen. Met deze jumper
bedraagt de integratietijd 4 minuten.
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2.5.6. Adresschakelaars

Wanneer de regelaar aan een communicatiebus wordt aangesloten, dient een netwerkadres te
worden ingesteld. De adressen 0 tot 63 kunnen op de adresschakelaar worden ingesteld. Met
de zone-jumpers kunnen adressen tot 255 als volgt worden ingesteld:

Zone 1 jumper Zone 2 jumper Adresschakelaar Netwerk adres

niet aanwezig niet aanwezig 0...63 0...63

aanwezig niet aanwezig 0...63 64...127

niet aanwezig aanwezig 0...63 128...191

aanwezig aanwezig 0...63 192...255

Instelling van de adresschakelaars in binair formaat:

Schakelaar nummer 1 2 3 4 5 6

Decimaal equivalent 1 2 4 8 16 32

Voorbeeld voor adres 43:

Schakelaar nummer 1 2 3 4 5 6

Instelling schakelaar on on off on off on

Decimaal equivalent 43 = 1 + 2 + 0 + 8 + 0 + 32

2.6. Opstarten

Wanneer alle jumpers en adresschakelaars zijn ingesteld en de bedrading en aansluiting zijn
gemaakt en gecontroleerd, kan de regelaar van 24 V~ voedingsspanning worden voorzien. De
voedings-LED dient dan op te lichten.

Indien de communicatiebus actief is, zal de R/T-LED knipperen.

Indien de voedings-LED niet brandt, kijk dan de 24 V~ voeding na.

2.7. Inbedrijfstellen

De TC TOOL inbedrijfstelsoftware voor PC is nodig om de werking van de regelaar te
kunnen controleren en om parameters te kunnen wijzigen. Zie hiervoor onder6. PC-TOOL
inbedrijfstelprogramma vanaf bladzijde 35 van dit handboek.
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2.8. Technische gegevens

Afmetingen: 108 x 118 x 31 mm.

Bedrijfsspanning: 24 V~, +15...-10%, 50/60 Hz.

Opgenomen vermogen: 3VA

Aansluitklemmen: Schroefklemmen voor aderdoorsneden tot 1 x 1,5 mm2.

Interface: Seriële interface RS-485 voor de Bus-91; 9600 Bit per seconde.

Ingangen: · Ruimtetemperatuurvoeler: NTC thermistor 0...40 °C
· Ruimtebedienmoduul:

- Afstandsinstelling 10 KΩ potentiometer
- 3-toeren ventilatorbediening 10 KΩ potentiometer
- Aanwezigheidsknop Pulscontact

· Raamcontact gesloten (< 1 KΩ) raam dicht
· Aanwezigheidsvoeler gesloten (< 1 KΩ) aanwezig

Uitgangen: Verwarmen/koelen:
· Analoog: 0...10 V=, max. 10 mA
· DAT: Triac, bij 24 V~, max. 0,5 A *
· PAT: 2 Triacs, bij 24 V~, max. 0,5 A *
· 2-traps aan/uit 2 Triacs, bij 24 V~, max. 0,5 A *

* Maximaal 1 mA lekstroom

Ventilatorsturing:
· Aan/uit: Relaiscontact, 250 V~, max. 3 A
· 3-toeren: Relaiscontact, 250 V~, max. 3 A
· 0...10 V=: Voor externe toerenregelaar, max. 10 mA

ingang

Montage: DIN-rail of wandmontage (met twee bijgeleverde montagebeugels

Behuizing: Materiaal: ABS + polycarbonaat, zelfblussend volgens VO UL94

Omgevingseisen: 0..50 C, 10..90% relatieve vochtigheid (niet condenserend)

Opslageisen: -20..+ 70 C, 10..90% relatieve vochtigheid
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3. HARDWAREBESCHRIJVING TM-9100

3.1. Modellen/Bestelnummers

Bestelnummer Aanwezigheids-
knop

NTC-voeler Bereiks-
instelling

Bediening
ventilator

TM-9150-0000 Ja Ja geen geen

TM-9160-0000 Ja Ja 12...28 °C geen

TM-9160-0005 Ja Ja +3...-3 K geen

TM-9160-0002 Ja Ja 12...28 °C 3-toeren

TM-9160-0007 Ja Ja +3...-3 K 3-toeren

TM-9170-0000 Ja Nee 12...28 °C geen

TM-9170-0005 Ja Nee +3...-3 K geen

TM-9170-0002 Ja Nee 12...28 °C 3-toeren

TM-9170-0007 Ja Nee +3...-3 K 3-toeren

3.2. Onderdelen en accessoires

Bestelnummer Omschrijving

TM-9100-8900 Opener voor ruimtebedienmoduul

TM-9100-8930 Opbouwdoos ruimtebedienmoduul, grijs

TM-9100-8931 Opbouwdoos ruimtebedienmoduul, gebroken wit

TM-9100-8940 Inbouwset E-doos

TM-9100-8941 Inbouwset systeemwand

TE-9100-8501 Losse NTC-voeler met 1,5 m kabel (voor fancoilunits)
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3.3. Installatie

De TM-9100 serie ruimtebedienmodulen is ontworpen voor wandmontage in de te regelen
ruimte en dient zodanig te worden gemonteerd dat de gebruiker de regelaar gemakkelijk af
kan lezen en in kan stellen.

Indien het moduul van een NTC-temperatuurvoeler is voorzien, dient het moduul zodanig
geplaatst te worden dat de representatieve temperatuur van de ruimte wordt gemeten. Koude
en warme stromingen, warmte-straling en direct zonlicht dienen te worden vermeden.

De elektrische bedrading moet voldoen aan lokale eisen en mag alleen door geautoriseerd
personeel geschieden.

Gebruikers dienen zich bewust te zijn van hun verantwoordelijkheid om de Johnson Controls-
produkten op een veilige manier toe te passen, zonder risico voor gezondheid of apparatuur.

Fig.3.1.:Ruimtebedienmoduul (afmetingen in mm)
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U kunt de afdekkap van het moduul verwijderen door met een speciale opener (bestelnummer
TM-9100-8900) in de opening op de bovenzijde van het moduul te drukken en dan de
afdekkap los te trekken.

Fig.3.2.:Verwijderen van de afdekkap van de grondplaat
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Fig.3.3.:Afmetingen van de grondplaat in mm.

Monteer de grondplaat van het moduul op een inbouwdoos en maak deze vast met tenminste
twee schroeven.

Voor opbouw is een speciale opbouwdoos beschikbaar.
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Voor montage van de opbouwdoos gaat u als volgt te werk:
1. Verwijder een van de uitsparingen (A) met een geschikt gereedschap.
2. Teken de positie van de gaten B af op de muur en boor 5 mm gaten op die plaats. Steek

pluggen in deze gaten.
3. Schroef de opbouwdoos hierop vast met behulp van twee lange schroeven.
4. Monteer dan de grondplaat van de TM-9100 op de opbouwdoos met behulp van de twee

korte schroeven.

Fig.3.4.:Afmetingen van de opbouwdoos in mm.

Om beide delen weer samen te voegen plaatst u de onderrand van de afdekkap over de
onderrand van de grondplaat en drukt u ze stevig op elkaar totdat ze vastklikken.

3.4. Installatie-aanwijzigingen

Het bedienmoduul is door gepaste maatregelen tegen schadelijke elektrische beïnvloeding
beschermd. Incorrecte installatie kan in omgevingen met sterke magnetische velden tot
storingen leiden. Voor verdere installatie-aanwijzingen zie2.3 Installatie-aanwijzingen op
bladzijde 5 van dit handboek.

3.5. Elektrische aansluitingen

Voor de aansluiting van het ruimtebedienmoduul zie2.5.4 Aansluiting ruimtebedienmoduul
op bladzijde 14 van dit handboek.
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3.6. Technische gegevens TM-9100

Afmetingen: 80 x 80 x 33 mm.

Bedrijfsspanning: Vanuit de TC-9102 regelaar

Aansluitklemmen: Schroefklemmen voor aderdoorsneden tot 1 x 1,5 mm2

Temperatuurvoeler: NTC thermistor 0...40 °C, 2252Ω bij 25 °C

Afstandsbediening: 10 KΩ potentiometer met instelknop 12...28 °C of -3...+3 K
Mechanische instelbegrenzers worden los bijgeleverd

Ventilatorbediening: 3-toeren met behulp van 10 KΩ potentiometer, mechanisch standen:
Auto, 1 (laag toerental), 2, (tussentoerental), 3 (hoog toerental)

Aanwezigheidsknop: Pulscontact, geschikt voor 5V, 1 mA

Conditie-indicatie: Rode LED, 5V=, 4 mA

Montage: Wandmontage op in- of opbouwdoos.

Behuizing: Materiaal: ABS + polycarbonaat, zelfblussend volgens VO UL94

Beschermingsklasse: IP30 volgens IEC44

Omgevingseisen: 0..50 °C, 10..90% relatieve vochtigheid (niet condenserend)

Opslageisen: -20..+ 70 °C, 10..90% relatieve vochtigheid

Verpakkingsgewicht: 0,15 kg.
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4. REGELFUNCTIES VAN DE TC-9102

4.1. Regelfuncties

De TC-9102 regelaar kan worden aangesloten aan een TM-9100 ruimtebedienmoduul die de
ruimtetemperatuur, een setpoint en handbedieningssignalen aan de regelaar doorgeeft.
Alternatief is een losse NTC-voeler beschikbaar voor montage in een fancoilunit. Voor nadere
gegevens voor de hiervoor benodigde componenten zie de specificaties en technische
gegevens in dit handboek.

Fig.4.1.:Regelaar met ruimtebedienmoduul

4.1.1. Stand-alone werking

De regelaar werkt stand-alone wanneer deze niet via een communicatiebus aan een gebouw-
beheersysteem is aangesloten.

Stand-alone werkt de regelaar onder één van de volgende drie werkingscondities:

· COMFORT (ruimte bezet); regeling onder comfortcondities.
· STANDBY (ruimte vrij); regeling onder standbycondities.
· UIT (ongebruikt); regeling onder vorstbeveiligingscondities.

De werkingsconditie wordt ingesteld door het raamcontact en de aanwezigheidsvoeler en kan
worden ingesteld door de bezettingsknop op het ruimtebedienmoduul, zoals in de hierna
volgende tabel is weergegeven:
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Raamcontact Aanwezigheids-
voeler

Regel-
instelling

Alternatieve
instelling
(bezettingsknop)

Open Geen actie UIT Geen actie

Dicht Ruimte bezet COMFORT STANDBY

Ruimte niet bezet STANDBY COMFORT

4.1.2. Supervisieconditie

Wanneer de regelaar via de communicatiebus aan een gebouwbeheersysteem is aangesloten,
kan de regelaar naast deCOMFORT-, STANDBY- OF UIT -conditie ook nog onder
NACHT -conditie werken:

NACHT -conditie: (tijdsafhankelijk vrij) onder nachtconditie.

De verschillende werkingscondities worden door het gebouwbeheersysteem ingesteld en
aangepast door de ingang voor de aanwezigheidsvoeler en de bezettingsknop op het ruimtebe-
dienmoduul zoals in de hierna volgende tabel is weergegeven. Het raamcontact schakelt de
regelaar altijd in deUIT -conditie en HAND -bediening kan worden vrijgegeven of
geblokkeerd vanuit het gebouwbeheersysteem om de werking van de bezettingsknop of de
aanwezigheidsvoeler te blokkeren.

Raam-
contact

Supervisie-
conditie

Aanwezig-
heidsvoeler

Regel-
instelling

Alternatieve
instelling
(bezettingsknop)

OPEN willekeurig Geen actie UIT Geen actie

DICHT

UIT
Ruimte bezet UIT UIT

Ruimte vrij UIT UIT

NACHT
Ruimte bezet NACHT COMFORT (T)

Ruimte vrij NACHT COMFORT (T)

STANDBY
Ruimte bezet STANDBY COMFORT

Ruimte vrij STANDBY COMFORT (T)

COMFORT
Ruimte bezet COMFORT STANDBY

Ruimte vrij STANDBY COMFORT

UIT/HAND

Geen actie

UIT

Geen actie

NACHT/HAND NACHT

STANDBY/HAND STANDBY

COMFORT/HAND COMFORT
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4.1.3. Setpointinstellingen

Het setpoint van de verschillende werkingscondities kan worden aangepast met de
afstandsinstelling op het ruimtebedienmoduul, afhankelijk van het type regelaar. De regelaars
met afstandsinstelling hebben een ruimtebedienmoduul nodig of een externe potentiometer,
die verbonden is met de setpointingang. OnderSTANDBY-conditie wordt het setpoint
verhoogd of verlaagd met een fabrieksmatig ingestelde setpointverschuiving voor verwarmen
of koelen, zodat verwarmings- of koelenergie wordt bespaard als de ruimte vrij is.

Wanneer een gebouwbeheersysteem is aangesloten, kan onderNACHT -conditie het setpoint
verder worden verlaagd of verhoogd om zodoende nog meer energie te besparen tijdens
onbezette perioden, zoals ’s-nachts, in het weekend of tijdens vakantieperioden.

De regelaar beschikt over twee setpoints voorCOMFORT -conditie (voor verwarmen en
koelen). Het verschil bepaalt het nul-energiebereik, waarbij geen verwarmings- of koelenergie
nodig is. De regelaar berekent de twee werkpunten (WSP voor verwarmen en WSP voor
koelen) als de som van het comfortsetpoint, de afstandinstelling van het ruimtebedienmoduul
(RSP = Remote SetPoint) en het supervisiesetpoint. Bij aansturing vanuit een gebouwbe-
heersysteem kunnen de werkpunten worden gewijzigd ofwel met het comfortsetpoint of met
de waarde van het supervisiesetpoint. Met deze laatste mogelijkheid kan de bediener van het
gebouwheersysteem de setpoints voor verwarmen en koelen veranderen zonder dat de
nulenergieband wordt gewijzigd.

Ofwel in het kort:
WSP (verwarmen) = comfortsetpoint voor verwarmen (gebouwbeheersysteem)

+ de afstandinstelling (geïntegreerde setpoint of ruimtebedienmoduul)
+ het supervisiesetpoint (gebouwbeheersysteem)
+ STANDBY- of NACHTverschuiving voor verwarmen (indien

actief)
WSP (koelen) = comfortsetpoint voor koelen (gebouwbeheersysteem)

+ de afstandinstelling (geïntegreerde setpoint of ruimtebedienmoduul)
+ het supervisiesetpoint (gebouwbeheersysteem)
+ STANDBY- of NACHTverschuiving voor koelen (indien actief)

Wanneer de ruimtetemperatuur onder het werkpunt voor verwarmen komt wordt de
verwarmingsuitgang verhoogd afhankelijk van de instelling van de proportionele band en de
integratietijd voor de verwarmingskring.
Wanneer de ruimtetemperatuur boven het werkpunt voor koelen komt wordt de koeluitgang
verhoogd, afhankelijk van de proportionele band en de integratietijd zoals ingesteld voor de
koelkring. Deze regeling is weergegeven in Fig. 2.7 en 2.8. op bladzijde 11.

4.1.4. OPSTARTconditie

Deze conditie kan door het gebouwbeheersysteem worden ingesteld om de regelaar uitgang
geforceerd op 100 % in te stellen met de ventilator op maximum toerental. Deze conditie
blijft actief totdat de ruimtetemperatuur binnen één Kelvin van het verwarmingssetpoint komt
of wordt onderbroken door het gebouwbeheersysteem. Indien gewenst kan de regelaar ook
geconfigureerd worden om maximum koeling te geven onder deze conditie.
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4.2. Ventilatorregeling

4.2.1. Aan/uit regeling

Hierbij schakelt de uitgang de ventilator in wanneer de ruimtetemperatuur onder het werkpunt
voor verwarmen komt en boven het werkpunt voor koelen en schakelt uit wanneer de
ruimtetemperatuur binnen het nulenergiebereik komt met een waarde zoals ingesteld voor de
ventilatordifferentie. De besturing is ook weergegeven in Fig. 2.9. op bladzijde 12.

4.2.2. 3-Toeren regeling

Hierbij worden de ventilatorstappen geschakeld in volgorde afhankelijk van het stijgen of
dalen van de temperatuur. In het nulenergiebereik wordt toerental 1 ingesteld. De besturing
is ook weergegeven in Fig. 2.10. op bladzijde 12.

4.2.3. 0...10 V= regeling

Bij 0...10V= aansturing van een snelheidsregelaar wordt de uitgang verhoogd wanneer de
ruimtetemperatuur onder het werkpunt voor verwarmen komt of boven het werkpunt voor
koelen en blijft op minimumuitgang (standaard ingesteld op 50%) wanneer de ruimtetempe-
ratuur in het nulenergiebereik komt. In deUIT conditie wordt de ventilator uitgeschakeld en
de verwarming- en koeluitgangen worden volledig gesloten. De besturing is ook weergegeven
in Fig. 2.11. op bladzijde 13.

4.2.4. Handbediening

De snelheid van de 3-toerenventilatorregeling kan handmatig worden ingesteld met het
ruimtebedienmoduul of met een externe 4-standenschakelaar in een fancoilunit. In de
automatische (A-) positie wordt het toerental door de regelaar ingesteld afhankelijk van de
ruimtetemperatuur. In de handstand "UIT - 1 - 2 - 3" draait de ventilator met het geselecteerd
toerental behalve wanneer de regelaar inUIT conditie of vorstbeveiligings-conditie is.

4.2.5. Vorstbeveiligingsconditie

De conditie is actief wanneer de ruimtetemperatuur onder het vorstbeveiligings-setpoint komt.
De ventilator wordt dan op 100% geschakeld en de verwarmingsuitgang volledig openge-
stuurd, totdat de ruimtetemperatuur binnen de differentie van het vorstbeveiligingssetpoint
komt.
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4.3. Zomer-/wintercompensatie

Wanneer de regelaar met een gebouwbeheersysteem is verbonden zijn de zomer- en
wintercompensatiecondities vrij gegeven. Het gebouwbeheersysteem is dan zodanig
geprogrammeerd dat deze via de communicatiebus de buitentemperatuur periodiek aan de
regelaar doorgeeft. Na een spanningsonderbreking wordt de zomer- en wintercompensatie
tijdelijk geblokkeerd, totdat van het gebouwbeheersysteem een nieuwe waarde voor de
buitentemperatuur is ontvangen.

Wanneer de buitentemperatuur onder het wintersetpoint komt, zal het werkpunt van de
regelaar verhoogd of verlaagd worden afhankelijk van de winterstooklijn. Wanneer de
buitentemperatuur boven het zomersetpoint komt, zal het werkpunt van de regelaar verhoogd
worden afhankelijk van de zomerstooklijn. Het effect van winter- en zomercompensatie op
het setpoint van de regelaar is hieronder weergegeven.

Fig.4.3.:Zomer-/wintercompensatie
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4.4. Standaard instellingen

Comfort setpoint verwarmen 20 °C (+/- 3 K afstandsinstelling) zie 2)

-1 K (12..28 °C afstandsinstelling) zie 3)

Comfort setpoint koelen 22 °C (+/- 3 K afstandsinstelling) zie 2)

+1 K (12..28 °C afstandsinstelling) zie 3)

Prop. Band verwarmen -2 K (1 K zonder rode jumper)

Integratietijd verwarmen 4 min. (0 min. zonder blauwe jumper)

STANDBY verschuiving verwarmen -2 K

NACHTverschuiving verwarmen -4 K

Prop. Band koelen +2 K (1 K zonder rode jumper) zie 1)

Integratietijd koelen 4 min. (0 min. zonder blauwe jumper) zie 1)

STANDBY verschuiving koelen +2 K

NACHT verschuiving koelen +4 K

Looptijd verwarmingsklep (PAT) 60 s. (+/- 1% dode zone)

Tijdbasis verwarmingsklep (PAT) 300 s. (min. 5% aan/uit)

Belastingswaarde 1e verwarmingstrap 50% (5% differentie)

Looptijd koelklep (PAT) 60 s. (+/- 1% dode zone)

Tijdbasis koelklep (PAT) 300 s. (min. 5% aan/uit)

Belastingswaarde 1e koeltrap 50% (5% differentie)

Differentie ventilator aan/uit 1 K

Min. uitgangswaarde ventilator (0..10 V=) 50%

Setpoint vorstbeveiliging 12 °C

Differentie vorstbeveiliging 2 K

Wintercompensatie geblokkeerd (alleen met buitentemperatuur van GBS)

Wintersetpoint 10 °C

Stooklijn wintercompensatie -0,1

Zomercompensatie geblokkeerd (alleen met buitentemperatuur van GBS)

Zomersetpoint 24 °C

Stooklijn zomercompensatie 0,2

Filterconstante ruimtetemperatuur 10 s.

Filterconstante afstandsinstelling 60 s.

Basis setpoint 0 °C (bereik -3...28) zie 2)

1) De regelaars worden geleverd met de rode en blauwe jumper gemonteerd.

2) Wanneer de afstandsinstelling +/- 3 K bedraagt kan met behulp van het PC-TOOL
inbedrijfstelprogramma het gewenste ruimtesetpoint op bijvoorbeeld 21 °C worden
ingesteld en de comfortverschuivingen voor verwarmen en koelen op bijvoorbeeld -1 K
respectievelijk +1 K.

3) Of instelling potentiometer.

30 4. REGELFUNCTIES VAN DE TC-9102 1295



GEBRUIKERSHANDBOEK TC-9102/TM-9100

4.5. Parameters bij uitlezen en verstellen vanuit GBS-toepassingen

Parameter omschrijving Eenheid Itemlabel Functie

Ruimtetemperatuur °C AI1 R

Afstandsinstelling °C of K AI2 R

Werkpunt verwarmen °C WSP1 R

Werkpunt koelen °C WSP2 R

Uitgang verwarmen % OCM1 R

Uitgang koelen % OCM2 zie 2) R

Toestand werkingsconditie Comfort/standby/
nacht/uit

MODS R

Alternatieve conditie Aan/uit ALT R

Raamcontact Open/dicht WIN R

Aanwezigheidsvoeler Bezet/vrij OCC R

Toestand vorstbeveiliging Aan/uit AFM R

Setpoint wintercompensatie K WAC R

Setpoint zomercompensatie K SAC R

Gewenste werkingsconditie Comfort/standby/
nacht/uit

MODC W

Opstartconditie Aan/uit STUP W

Buitentemperatuurinstelling °C XAI4 R/W

Instelling basissetpoint °C of K PM6K1 R/W

Comfortsetpoint verwarmen °C of K PM1K1 R/W

Comfortsetpoint koelen °C of K PM2K1 R/W

Setpoint vorstbeveiliging 12 °C

Aan/uit regeling ventilator

Toestand ventilator Aan/uit DO2 R

Drietoerenregeling ventilator

Ventilatorsnelheid 1 Aan/uit DO5 R

Ventilatorsnelheid 2 Aan/uit DO6 R

Ventilatorsnelheid 3 Aan/uit DO7 R

Handbediening Auto/hold FOV R

Toerenregeling ventilator

Regeluitgang ventilator % OCM3 R

1) Bij 0...10V= en PWM uitgangen werken OCM1 en OCM2 parallel en geven het
uitgangswaarde weer bij verwarmen en koelen afhankelijk van de actuele
ruimtetemperatuur in vergelijking met de werkpunten. In het gebouwbeheersysteem moet
alleen OCM1 worden bewaakt als de uitgang voor verwarmen en koelen.
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5. BEDIENFUNCTIES VAN DE TM-9100

De ruimtebedienmodulen zijn ondergebracht in een gebroken witte behuizing die op een grijze
grondplaat wordt geklikt. De aansluitklemmen bevinden zich op de grondplaat en zijn
gemakkelijk toegankelijk. Afhankelijk van het gekozen type kunnen de volgende functies in
het moduul zijn ondergebracht:

5.1. Temperatuurvoeler
Deze voeler bestaat uit een 0...40 °C NTC-weerstandselement met een weerstandswaarde van
2252Ω bij 25 °C.

5.2. Setpointknop
Het ruimtebedienmoduul is voorzien van een setpointknop met schaalverdeling 12...28 °C of -
3...+3 K. Het moduul dient aangesloten te worden op een TC-9100 regelaar die geschikt is
voor afstandinstelling met het bijbehorende bereik. Het moduul met het 12...28 °C bereik
dient voor de instelling van de temperatuur terwijl op het -3...+3 K moduul de afwijking van
de ruimtetemperatuur ten opzichte van een in de regelaar voorgeprogrammeerd basissetpoint
ingesteld kan worden. Mechanische instelbegrenzers voor de setpointknop kunnen separaat
besteld worden.

5.3. Aanwezigheidsknop
Wanneer deze knop circa 1 seconde wordt ingedrukt, wordt de conditie van de regelaar
omgeschakeld tussen de twee op dat moment beschikbare condities. Wanneer de regelaar zich
in COMFORT-conditie bevindt dan is de andere conditie de STAND-BY conditie. Wanneer
de NACHTconditie is ingesteld, wordt overgeschakeld naar een tijdelijke comfortconditie van
één uur. Details van de verschillende instelcondities vindt u onder hoofdstuk
4. REGELFUNCTIES VAN DE TC-9102 op bladzijde 25 van dit boek.

5.4. Conditie-LED
De LED die zich direct boven de bezettingsknop bevindt geeft de actuele conditie van de
regelaar weer als volgt:
continue aan: COMFORTconditie (ruimte bezet)
knipperend: STANDBYconditie (ruimte vrij)
uit : NACHT- of UITconditie (tijdsafhankelijk vrij of ongebruikt)

5.5. Drie-toeren ventilatorbediening

Wanneer het ruimtebedienmoduul met een TC-9102 regelaar voor toerenregeling is verbonden,
dan kan met deze instelling het toerental van de ventilator handmatig worden ingesteld. De
posities van de schakelaar zijn als volgt:
A: Automatische toerenregeling zoals ingesteld door de TC-9102 regelaar
UIT : De ventilator is uit (behalve wanneer de regelaar in vorstbeveiligingsconditie is)
1: Toerental laag \
2: Toerental medium >behalve wanneer de regelaar inUIT -conditie is
3: Toerental hoog /
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6. PC-TOOL INBEDRIJFSTELPROGRAMMA

6.1. Configuratieprocedures

6.1.1. Inleiding

Het TC-TOOL inbedrijfstelprogramma is een software programma dat onder het DOS
operating systeem (versie 5 of later) van een IBM compatibele PC draait (286 of beter). Met
behulp van deze software kunt u volgende functies van de TC-9100 serie regelaars uitvoeren:
· Bekijken en instellen van de fabrieksmatig ingestelde parameters.
· Opslaan van de wijzigingen in een separaat bestand.
· Laden en ophalen van configuraties naar en van een regelaar.
· Het on-line bekijken en bewaken van de werking van de regelaar.

Het programma wordt geleverd met configuratie- en gegevensbestanden voor alle beschikbare
typen TC-9100 regelaars. U geeft eenvoudigweg het codenummer van de regelaar in die in
bedrijf gesteld moet worden om de parameters en bestanden voor die specifieke regelaar op
te roepen. Een lijst met fabrieksmatig ingestelde parameters en bewakingsgegevens vindt u
onder hoofdstuk4.4 Standaard instellingenop bladzijde 30 van dit handboek.

Indien voor de regelaar een eigen bestand is gecreëerd, geeft u de naam van dat bestand in
om de gegevens van die regelaar op te roepen. U kunt één bestand gebruiken voor meerdere
regelaars van hetzelfde type, maar u kunt ook separate bestanden maken voor elke regelaar.

6.1.2. Hardware-instellingen

Om via een communicatiebus (Bus-91) met de regelaars te kunnen communiceren moet een
IU-9100 - RS-232-C/RS-485 Convertor Unit tussen de seriële poort van de PC en de regelaar
worden geïnstalleerd.

Om de gegevens van het programma te kunnen uitprinten dient u een printer aan de PC aan
te sluiten en eventueel een bijbehorende DOS printerdriver te laden.

De aansluitgegevens vindt u hieronder weergegeven:

Fig.6.1.:Aansluitingen aan de PC
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Fig.6.2:Pinbezetting aansluiting tussen PC en IU-9100

6.1.3. Opstart van het programma

U kunt het TC-TOOL inbedrijfstelprogramma vanaf diskette draaien of op een harde schijf
installeren en het van daaraf draaien (de instructies hierna gaan ervan uit dat drive A: van uw
PC de 3½" floppy diskdrive is).

· Het programma laden vanaf diskettegaat als volgt:
a. Steek de TC-TOOL inbedrijfsteldiskette in drive A: van de PC.
b. Geef bij de DOS-prompt (weergegeven als A:\>) in:

A:\>TC91TOOL [Enter]

Nadat het programma is geïnitialiseerd verschijnt scherm 1 genaamd "Select Controller
or File".

De standaard directory op de diskette voor alle gebruikersbestanden is PROJECT1.

· Installatie van het programma op de harde schijf:
a. Steek de TC-TOOL diskette in drive A: van uw PC.
b. Bij de DOS-prompt (weergegeven als A:\>) geeft u in:

A:\>SETUP [Enter]
c. Bij de vraag naar een directory geeft u een voor u geschikte naam in gevolgd door

[Enter]

Opm.: deze directorynaam behoeft niet reeds te bestaan; het programma maakt
deze dan zelf aan op drive C:.

Het programma maakt ook een subdirectory genaamdTOOL aan onder de
opgegeven directory. Bijvoorbeeld: als u een directorynaamTC9100opgeeft, zal het
programma ook C:\TC9100\TOOL aanmaken.
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d. Het setup programma zal vervolgens vragen naar een directorynaam voor de
gebruikersbestanden, welke dan automatisch aangemaakt worden onder de opgegeven
directory. Geef hier een gewenste naam in en bevestig met [Enter].

e. Het setup-programma begint nu de verschillende bestanden van de diskette op de
harde schijf te installeren. Als de installatie gereed is kunt u ofwelTC91TOOL
kiezen om het programma op te starten ofEXIT om naar DOS terug te keren.

Voor meer informatie over de directorystructuur zie hoofdstuk6.3 Directory- en
bestandsstructuur op bladzijde 44 van dit handboek.

· Gebruik van het programma vanaf de harde schijf.

1. Installeer het programma op de harde schijf zoals hiervoor omschreven (u kunt het
programma draaien aan het eind van de installatieprocedure door TC91TOOL te
selecteren wanneer daarnaar gevraagd en te bevestigen met [Enter]).

2. Bij de DOS-prompt (weergegeven als A:\>) geeft u het commandoCD in om van
directory te veranderen met de naam van de directory waar het programma is
opgeslagen. Bijvoorbeeld:

C:\>CD \TC9100\TOOL [Enter]

Opm.: De directorynaam die hier is weergegeven is alleen als voorbeeld
genomen. De echte naam heeft u zelf tijdens de installatieprocedure
opgegeven.

3. Wanneer de DOS prompt terugkeert na het CD-commando start u het programma
met:

C:\TC9100\TOOL>TC91TOOL [Enter]

Na initialisatie van het programma verschijnt "Scherm 1" genaamd "Select Controller or
File".

De standaard directory op de harde schijf voor alle gebruikersbestanden wordt op het
scherm weergegeven, zoals u deze heeft opgegeven tijdens de installatieprocedure. U kunt
echter ook nieuwe directories aanmaken en naar deze directories omschakelen om
bijvoorbeeld gebruikersbestanden op projectbasis te kunnen opslaan. Zie hiervoor ook de
hoofdstukken6.2.1 Scherm 1: Kies regelaar of bestandop bladzijde 40 en6.2.4 Scherm
4: Configuratiebestand opslaanop bladzijde 42 van dit handboek.

6.1.4. Gebruik van het programma.

Het programma bestaat uit een aantal schermen die u kunt opvragen door middel van de
functietoetsen van de PC. De betekenis van elke beschikbare toets wordt steeds onder aan het
scherm weergegeven.
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Invoertoetsen: Gebruik de volgende toetsen om gegevens op het scherm in te voeren of te
wijzigen:

Functietoets Gebruik

Beweegt de cursor naar het volgende veld

+

Beweegt de cursor terug naar het vorige veld

en

Wijzigt het geselecteerde numerieke veld met een decimale plaats op of
neer. Wanneer u de toets ingedrukt houdt, wijzigt de waarde van het veld
snel.
Voor toestandsvelden (binair of meertraps) kiezen deze toetsen de beschik-
bare toestanden van het veld.

en

Wijzigt het geselecteerde numerieke veld met een eenheid op of neer.
Wanneer u de toets ingedrukt houdt, wijzigen de waarden van het veld snel.

of

Bevestigt een ingevoerd of gewijzigd veld.
Opm.: alle wijzigingen in numerieke of toestandsvelden dienen met

[Enter] te worden bevestigd, voordat met TAB naar het volgende
veld wordt gegaan. Indien u niet bevestigt, dan blijft de oude
waarde van het veld behouden als u met TAB overstapt naar het
volgende veld.

Maakt een gewijzigd veld of de invoer van tekst ongedaan.

Wist in een tekstveld het teken achter de cursor.
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Flow Chart : Dit is een presentatie hoe de diverse schermen worden opgevraagd en gebruikt:

Fig.6.3.:Flowchart TC-TOOL inbedrijfstelprogramma
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6.1.5. Het programma afsluiten

Om het TC-TOOL inbedrijfstelprogramma af te sluiten dient u eerst terug te keren naar
Scherm 1, waar u dan de mogelijkheid heeft om met toets F10 - QUIT het programma af te
sluiten. De wijze waarop u naar scherm 1 terugkeert, hangt af van waar u zich op dat moment
in het programma bevindt.
· Vanuit de schermen "Controller Type", "Set Parameters" of "Monitor" keert u terug naar

Scherm 1 door op F1 - SELECT NEW te drukken.
· Vanuit de schermen "Save Configuration File" of "Communication Setup" drukt u op F7 -

ABORT om naar het scherm "Set Parameters" terug te keren. U kunt vervolgens met F1 -
SELECT NEW terugkeren naar scherm 1.

Indien u wijzigingen aangebracht heeft in het Set Parameter scherm zal het programma u
vragen de configuratie op te slaan voordat u de sessie beëindigt.

6.1.6. Bestelgegevens

In de tabel hieronder vindt u de bestelgegevens voor het TC-9100 inbedrijfstelprogramma.

Bestelnummer Omschrijving

TC-9100 TOOL Inbedrijfstel programma (3½ " diskette), engelse versie

6.2. Configuratieschermen

6.2.1. Scherm 1: Kies regelaar of bestand

Dit scherm verschijnt wanneer het programma voor het eerst wordt opgestart en wanneer u
drukt op F1 SELECT NEW in de schermen 2, 3 of 6. Dit scherm wordt gebruikt om de
standaard fabrieksinstellingen voor een specifiek regelaartype te laden of een
gebruikersinstelling, die eerder onder een eigen naam is opgeslagen, op te vragen.

· Om de standaard fabrieksinstellingen voor een specifieke regelaar op te vragen vult u de
aangegeven invoervelden als volgt in:
"Controller file: " niets invoeren
"Controller code:" de regelaarcode, zoals deze op de regelaar is weergegeven.

· Om eigen instellingen uit een eerder opgeslagen bestand op te halen vult u de
invoervelden als volgt in:
"Controller code:" niets invoeren
"Controller file: " de bestandsnaam van het eerder opgeslagen bestand
"Controller File Path/Dir: " indien nodig de directory waar het betreffende bestand zich

bevindt.

Sluit uw invoer af met [Enter] om de regelaargegevens op te halen en roep vervolgens
Scherm 2 op of druk F10 - Quit om het programma te verlaten.
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6.2.2. Scherm 2: Regelaartype

Dit scherm verschijnt indien in Scherm 1 een geldige regelaarcode of bestandsnaam is
ingevoerd.

Boven in het scherm staan 2 velden die de bron van de regelaargegevens weergeven als volgt:

"Code:" De regelaarcode zoals ingevoerd in scherm 1 of indien u een eigen bestand
heeft opgehaald, de code van de regelaar die overeenkomt met dat bestand.

"File:" Bestandsnaam van de regelaar. Indien u in scherm 1 een regelaarcode heeft
ingegeven, zal hier "Standard" worden weergegeven. Dit wil zeggen dat de
standaard fabrieksinstellingen zijn geladen.

Het middendeel van het scherm geeft de gegevens van de regelaar weer die u in scherm 1
heeft geselecteerd.

Volgende functietoetsen zijn beschikbaar in Scherm 2:
[F1] - SELECT NEW hiermee keert u terug naar Scherm 1 en maakt u de actuele

regelaarkeuze ongedaan,
[F2] - SET PARAMETERS roept Scherm 3 op,
[F3] - MONITOR roept Scherm 5 op en vervolgens scherm 6,
[F6] - PRINT print de regelaargegevens uit.

6.2.3. Scherm 3: Set Parameters

Dit scherm verschijnt wanneer u in scherm 2 of 6 op [F2] - SET PARAMETERS gedrukt
heeft.

Boven in het scherm geven twee velden de bron van de regelaargegevens weer:
"Code:" De regelaarcode zoals ingevoerd in scherm 1 of indien u een eigen bestand

heeft opgehaald, de code van de regelaar die overeenkomt met dat bestand,
"File:" Bestandsnaam van de regelaar. Indien u in scherm 1 een regelaarcode heeft

ingegeven en deze niet onder een eigen bestandsnaam heeft opgeslagen zal
hier "Standard" worden weergegeven.

Het middendeel van het scherm geeft de standaard instellingen weer van de regelaar die u in
scherm 1 heeft gekozen. Deze kunnen worden aangepast en in een eigen bestand worden
opgeslagen. Gebruik de invoertoetsen, zoals onder6.1.4 Invoertoetsenop bladzijde 38
omschreven, om de verschillende velden te kiezen en daar wijzigingen door te voeren. Voor
de betekenis van de verschillende parameters zie onder4.4. Standaard instellingenop
bladzijde 30.

Let op: indien u de parameters van de regelaar zelf wilt wijzigen, moet u het
configuratiebestand in de regelaar laden met behulp van toets[F4] - DOWNLOAD.
Dit laden is alleen mogelijk indien de regelaarcode overeenkomt met de code zoals
weergegeven op het scherm.
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Volgende functietoetsen zijn beschikbaar in scherm 3:
[F1] - SELECT NEW Terugkeer naar scherm 1. De actuele regelaarkeuze wordt

vergeten,
[F2] - SAVE Roept scherm 4 op of slaat het bestaande bestand op indien

een eigen bestandsnaam is weergegeven onder "File:",
[F3] - MONITOR Roept scherm 5 en vervolgens scherm 6 op,
[F4] - DOWNLOAD Roept scherm 5 op en laadt de configuratie met de

gewijzigde parameter, indien de regelaar is aangesloten en
overeenkomt met de code zoals op het scherm is
weergegeven,

[F5] - UPLOAD Roept scherm 5 op en haalt de configuratie op uit een
regelaar indien deze is aangesloten en overeenkomt met de
code zoals op het scherm is weergegeven. U kunt de
opgehaalde configuratie in een bestaand bestand of in een
Nieuw bestand opslaan,

[F6] - PRINT print de parametergegevens uit.

6.2.4. Scherm 4: Configuratiebestand opslaan

Dit scherm verschijnt wanneer u in scherm 3 opF2 - SAVE drukt of wanneer een gewijzigde
of opgehaalde configuratie nog niet in een bestand is opgeslagen en u een bediening wilt
uitvoeren die het verlies van gegevens zou veroorzaken.

Geef hier het volgende in:
"New File Name:" Max. 8 tekens (DOS formaat, de extensie wordt

automatisch toegevoegd)
"Path/Directory:" Wijzigt, indien gewenst, de directory waar het

regelaarbestand zal worden opgeslagen. Hierbij wordt
eventueel een nieuwe directory in het aangegeven pad
aangemaakt indien hier een nieuwe directorynaam wordt
opgegeven.

Druk op [Enter] om het bestand op te slaan.
Druk op [F7] - ABORT om naar het vorige scherm terug te keren zonder opslaan.

6.2.5. Scherm 5: Communicatie setup

Dit scherm verschijnt wanneer u in scherm 2[F3] - MONITOR en in scherm 3[F3] -
MONITOR, [F4] - DOWN LOAD of [F5] - UPLOAD selecteert .

Let op: Voordat u hier gegevens invoert moet u controleren of de regelaar, die bekeken,
geladen of opgehaald moet worden, correct aan de PC is aangesloten en dat de
regelaarcode overeenkomt met de code van de gegevens die op dat moment actueel
zijn.
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Geef hierin volgende gegevens in:
"Controller Address(0-255)" Het decimale equivalent van het adres zoals ook op

de adresschakelaars van de regelaar is ingesteld.
"Serial Comm. Port(1 or 2)" De seriële poort van de PC waaraan de IU-9100

omvormer van de communicatiebus is aangesloten.

Druk op [Enter ] om de regelaargegevens te kunnen bekijken, op te halen of te laden. Het
programma controleert of de regelaar on-line is en begint dan met de gespecificeerde
handeling. Voor het bekijken van gegevens wordt Scherm 6 weergegeven.

Druk [F7] - ABORT om naar het vorig scherm terug te keren zonder dat de verbinding met
de regelaar wordt opgebouwd.

6.2.6. Scherm 6: Monitor

Dit scherm verschijnt wanneer u in scherm 2 of 3 op [F3] - MONITOR drukt en de
communicatie met de regelaar is opgebouwd met de handelingen, zoals omschreven bij
scherm 5.

Boven in het scherm wordt met 3 velden de bron van de regelaargegevens als volgt
weergegeven :

"Code:" De regelaarcode zoals ingevoerd in scherm 1 of indien u een eigen bestand
heeft opgehaald, de code van de regelaar die overeenkomt met dat bestand.

"File:" Bestandsnaam van de regelaar. Indien u in scherm 1 een regelaarcode heeft
ingegeven en deze niet onder een eigen bestandsnaam heeft opgeslagen zal
hier "Standard" worden weergegeven.

"Monitor :" Het bus-adres van de regelaar, die momenteel on-line is.

Het middendeel van het scherm geeft een lijst van gegevens weer die door het
gebouwbeheersysteem worden bewaakt, afhankelijk van het regelaartype (zie ook onder 4.5
Parameters bij GBS-toepassingenop bladzijde 31 voor details). Alle waarden worden via
de communicatiebus uit de regelaar opgehaald. Gebruik de invoertoetsen, zoals onder6.1.4
Invoertoetsen op bladzijde 38 omschreven, om de verschillende velden te kiezen en daar
wijzigingen door te voeren. De volgende functietoetsen zijn in scherm 6 beschikbaar:

[F1] - SELECT NEW Terugkeer naar scherm 1. De actuele regelaarkeuze wordt
vergeten.

[F2] - SET PARAMETERS Roept scherm 3 op en verbreekt de verbinding met de
regelaar.

[F3] - NEXT ADDRESS Roept scherm 5 op waar u een andere regelaar kunt kiezen
voor bewaking. Dit moet wel een regelaar van hetzelfde
type zijn.

[F6] - PRINT Print de parametergegevens uit.

Let op: wanneer u hetMonitor - scherm verlaat, heeft u de keuze om de gewijzigde
parameters te behouden of teniet te doen. Indien u deze teniet doet, zullen de
handbedieningen actief blijven totdat het programma of het gebouwbeheersysteem
weer met de regelaar communiceert.
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6.3. Directory- en bestandsstructuur

De informatie, zoals hieronder weergegeven, geeft deze structuur weer, zodat u het PC
gegevensbestand kunt beheren en bestanden naar externe opslag kunt kopiëren met behulp van
standaard DOS programmatuur. U mag de directorynamen en -indeling buiten het programma
om niet wijzigen.

Fig.6.4.:Directory- en bestandsstructuur

44 6. PC-TOOL INBEDRIJFSTELPROGRAMMA 1295



GEBRUIKERSHANDBOEK TC-9102/TM-9100

Notities:
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