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Huikeshoven tracing systeem 

Installatie en bediening handleiding 

 

 

 

WAARSCHUWING: LEES EERST AANDACHTIG DEZE GEBRUIKSAANWIJZING VOORDAT U HET 

   SYSTEEM INSCHAKELT. 

 

Stel per SB1 module in: 

- Communicatieadres (1-24) 

- Communicatie instellingen (19200bps, N81) 

Zie hiervoor de bijgeleverde handleiding van RKC. 
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1. Hardware aansluiten 
 

In dit onderdeel wordt beschreven hoe U alle signalen dient aan te sluiten op de SB1 modules. 

WAARSCHUWING: DE SB1 REGELAAR IS VOORZIEN VAN EEN SOLID STATE RELAIS,  

   BIJ VERKEERD AANSLUITEN KUNNEN DEZE ONHERSTELBAAR BESCHADIGD 

   RAKEN. 

WAARSCHUWING: DE SB1 REGELAAR IS VOORZIEN VAN 2 AANSLUIT STEKERS, HAAL DEZE NIET 

   DOOR ELKAAR, WANT BIJ VERKEERD AANSLUITEN KUNNEN IN- OF  

   UITGANGEN ONHERSTELBAAR BESCHADIGD RAKEN. 
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1.1 Voeding en RS485 communicatielijn aansluiten 
WAARSCHUWING: DE PROTECTIVE EARTH (PE) MOET WORDEN AANGESLOTEN OM 

   VEILIGHEIDSREDENEN EN OM SCHADE AAN DE REGELAPPARATUUR TE 

   VOORKOMEN 

Voorkom het tezamen gebruiken van PE bekabeling met (frequentie) geregelde elektrische 

motoren en thyristor geregelde verwarmingselementen. 

Voorkom aardingslussen en gebruik ten minste een kabeldikte van 2.5mm2. 

 

De 100-240VAC voeding dient U aan te sluiten tussen punt 6 en 7 (vergeet niet de PE aan te sluiten). 

RS-485 communicatielijnen zijn EMC technisch betrouwbaar, er zijn echter (zoals vaak in de techniek) 

wel enkele belangrijke zaken waar U rekening mee moet houden, daarom adviseren wij U het 

volgende: 

- Impedantie gecompenseerde communicatiekabel van het type Lapp Unitronic Bus LD 2x2x0,22 

(0,22mm2) Art. 2170204. Met deze kabel hebben wij goede ervaringen. We hebben een 

voorbeeld van deze kabel (met de juiste overbruggingen in de 9 polige steker) meegezonden met 

deze levering. Indien U een zeer grote afstand wilt overbruggen met vele overgangsweerstanden 

(vele modules) adviseren wij om impedantie gecorrigeerde 2x2x0,5 mm2 bekabeling toe te 

passen. 

- Op de laatste Module in de Modbus communicatie lijn moet de bus worden afgesloten met een 

1/4W 120ohm weerstand tussen de A en B lijn. Dit is om EMC technische redenen noodzakelijk 

voor een RS-485 communicatielijn. Dit is een “gewone” metaalfilmweerstand die te bestellen  
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- Als de afstand zeer groot is tussen het bedieningspaneel en er een groot aantal modules moet 

worden aangestuurd, adviseren wij U om een extra Proconel RS-485 REP RS-485 repeater tussen 

het bedieningspaneel en de SB1 modulen te plaatsen. Deze repeater  module krikt de 

signaalsterkte van de communicatielijnen op zodat een grotere afstand kan worden overbrugd 

zonder communicatiestoringen. Deze repeater (RS485-REP) is verkrijgbaar via CasCade. 

Opmerking: de RS-485 specificatie schrijft voor, dat U ten hoogste 31 modules op 1 RS-485  

  communicatielijn mag aansluiten. 

 

 
 

  

Bedieningspaneel 

Afsluitweerstand 120ohm 1/2W op 

laatste SB1 module 
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1.2 Sensoren en verwarmingselementen  aansluiten op SB1 regelmodule 
 

1.2.1 Meetsensor en verwarmingselement aansluiten op de SB1 regelmodule 

Let op met de solid state uitgang van de SB1 module, bij verkeerd aansluiten kunt U deze 

onherstelbaar beschadigen. Deze solid state uitgang schakelt een 230VAC spanning en de 

geschakelde uitgang kan direct kan worden aangesloten op een het verwarmingselement. 

WAARSCHUWING: De SB1 regelmodule kan maximaal 230VAC (fase-N) 7A schakelen. 

 

Let op: Sluit beide aansluitingen (7 en 8, 5 en 6) aan om schade aan de SB1 module te voorkomen. 

U kan zowel een Pt10 als thermokoppel element aansluiten, let daarvoor op de polariteit (zie plaatjes 

hierboven bij measured input). 
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1.3 Aansluitingen op het bedieningspaneel 
Het bedieningspaneel moet worden voorzien van 24VDC voeding, welke wordt aangesloten op de 

voedingsconnector van het bedieningspaneel. Let op de polariteit! 

1.3.1 Voedingsconnector 

 

Let op! De FG (functional ground) dient ook aan PE te worden 

aangesloten. Dit kan eventuele schade aan het bedieningspaneel 

voorkomen tijdens een elektrostatische ontlading. 

 

1.3.2 RS485 Communicatie connector 

Verbind de RS485 communicatiepoort op het bedieningsscherm (COM2) middels de 9-polige sub-D 

plug (female) met de eerste TIO module waar de RS485 communicatiekabel is aangesloten. 

 

Links is de 9 polige connector aan de zijde van het bedieningspaneel, rechts is de zijde van de TIO.  

De 120 ohm afsluitweerstand dient te worden aangesloten tussen de T/R(A) en T/R(B) lijnen op de 
laatste SB1 module welke is aangesloten op de RS485 communicatielijn   
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2. Initiële setup van het bedieningsscherm 
Als het scherm voor het eerst wordt opgestart kun de volgende zaken worden ingesteld (dit is slechts 
1x nodig): 
- Gewenste gebruikerstaal: Nederlands of Engels 
- Datum en tijd 
- Regelmodules waarmee het bedieningspaneel gaat communiceren via Modbus (1-24) 
 

2.1 Gewenste gebruikerstaal 
 

 

Druk op de gewenste vlag om de gebruikte taal om te schakelen, de nieuwe taal wordt direct 
omgeschakeld en u kunt de SETUP vervolgen door op het pijltje naar rechts te drukken. 

 
 
 
 

2.2 Gewenste datum en tijd 
 

 
 

  

Ga naar het volgende SETUP scherm (datum en tijd instellen) 
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Druk op het veld dat U wilt veranderen. Er zal een numeriek scherm verschijnen waar U de gewenste 
waarde kan invullen: 
 

 
 

U kunt nu de gewenste waarde invullen binnen het bereik van Min en Max. Vervolgens drukt u op de 
ENT toets om de waarde over te nemen in het systeem. 
 
  

 
 

 

 

 

2.3 Activeren van de gewenste regelmodules 
Op de volgende 5 schermen kan worden aangegeven welke regelmodules via de Modbus 

communicatielijn moeten communiceren met het bedieningspaneel. 

 

Door op de knoppen achter MOD te drukken kan het desbetreffende Modbus adres worden in- of 

uitgeschakeld in het bedieningspaneel. Groen: ingeschakeld en rood: uitgeschakeld. 

  
 
 

 

 

Ga naar het vorige scherm (taal keuze) 

Ga naar het volgende configuratie scherm (activeren/deactiveren gebruikte 

regelmodules) 

Ga naar het vorige scherm (datum en tijd instellen) 

Ga naar het volgende configuratie scherm (activeren/deactiveren gebruikte 

regelmodules) 
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Het laatste scherm toont ook de [KLAAR HERSTART] knop. Als U daarop drukt worden de instellingen 

opgeslagen en het scherm zal automatisch opnieuw opstarten. 

  
 
 

 

 

 

 

 
  

Ga naar het vorige scherm (activeren/deactiveren gebruikte 

regelmodules) 
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3. Werking van het bedieningspaneel 
Dit hoofdstuk beschrijft het aansluiten en de werking van het bedieningspaneel. 

3.1 Opstarten 
WAARSCHUWING: De SB1 modules dienen correct te zijn geconfigureerd met de RKC  

   COM-K tool (of met de hand op het bedieningspaneel) alvorens het  

   bedieningspaneel op te starten. De kans is anders groot dat er verkeerde of 

   ongeldige parameters naar de modules geschreven kunnen worden welke 

   kunnen leiden tot een gevaarlijke situatie. 

Na opstart verschijnt het volgende scherm: 

  

Als het bedieningspaneel niet kan communiceren met een van de modules verschijnt onder in het 

scherm een grijze balk met een alarm melding. De PLC benaming wijst op het nummer van de 

module waarmee niet gecommuniceerd kan worden, te weten: 

PLC1: SB1 module met adres 1, PLC2: SB1 module met adres 2 etc….. 

Controleer in dat geval de bedrading en de communicatie instellingen in de SB1 module (zie function 

block 60, FB60, in de handleiding van RKC). 

Als er met geen enkele module gecommuniceerd kan worden kan het zijn dat de RS485 signalen 

T/R(A) en T/R(B) omgewisseld moeten worden. 

De 9 polige plug welke moet worden aangesloten op het bedieningspaneel is voorzien van interne 

verbindingen. Als die niet correct zijn geïnstalleerd start de communicatie niet op. 
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3.2 Overzicht scherm 
 

Na correcte opstart verschijnt het volgende bedieningsscherm: 

     Kanaalnummer 
 
 
 
 
Gemeten 
Temperatuur 
 
Ingestelde 
Temperatuur 
 
Uitsturing 
[0..100%] 
Solid state 
Uitgang actief  
 
 
 
  
 
 
  Groen: module actief  Naar   Groen: geen alarm  
  Rood: module niet actief Hoofdmenu Rood: alarm   
           
  

 
  

Ga naar het scherm met de vorige 4 regelmodules (21-24 in dit geval) 

Een van de kanalen heeft een temperatuur alarm (druk om alarm uit te zetten) 

Alarm uitgedrukt (maar nog steeds actief) 

Ga naar alarm overzicht lijst (alleen zichtbaar bij actieve alarmen) 

Temperatuur is weer binnen de band: bevestig dat er een alarm was opgetreden 

Ga naar het hoofdmenu (instellingen wijzigen) 

Ga naar het scherm met de volgende 4 regelmodules (5-8) 
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3.3 Hoofd menu 
  

Als U op het symbooltje                                       drukt gaat verschijnt het hoofdmenu  

 

 

 

[OVERZICHT]  Ga terug naar het overzicht van kanaal 1-4, van daaruit kunt U verder naar de 
   andere kanalen. 
 
[INSTELLING]  Gewenste temperatuur en deviatie band instelling.  

Modules in- en uitschakelen 
Toegankelijk met wachtwoord niveau 1 
 

[ALARM OVERZICHT] Ga naar het overzicht van alle alarmen 
 
[TREND GRAFIEK] Grafisch overzicht van de gemeten temperaturen 
 
[TREND DATA]  Exporteer buffer met gemeten waarden naar .CSV bestand op USB stick 
   Bekijk .CSV bestanden op USB stick 
 
[SYSTEEM]  Ga naar het systeem configuratie menu 
   Toegankelijk met wachtwoord niveau 2 
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3.4 Instelling 
Het volgende scherm verschijnt (als voorbeeld nemen we het scherm voor module 1-4): 
 
 

 
 
Hier kunt U met de knoppen in de RUN/STOP rij de kanalen in- en uitschakelen (groen=actief, 
rood=gedeactiveerd). 
 
De gewenste temperatuur kan worden ingesteld van 0 tot en met 400.0 graden. Dit maximum is 
instelbaar in het systeem menu. 
 
Per kanaal kan ook een deviatie band worden ingesteld van 0 tot en met 400.0 graden (hetzelfde 
instelbare maximum als bij de gewenste temperatuur). De regelmodule zal deze instelling gebruiken 
om te detecteren of een temperatuur buiten de alarmgrenzen valt. In het systeem menu kan per 
kanaal het type alarm worden ingesteld, incl. een hysterese en tijdsvertraging. 
 
Druk op een getal om een nieuwe waarde in te stellen, het volgende numerieke pop-up scherm 
verschijnt: 

 
Het nieuwe in te voeren getal moet tussen Min en Max inliggen. Druk op de [ENT] toets om de invoer 
te bevestigen. 
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3.5 Alarm overzicht 
Dit scherm toont de actieve alarmen en ziet er als volgt uit (voorbeeld met alarm op kanaal 1): 
 

 
 

Door op het rode veld van het alarm te drukken gaat U naar het overzicht scherm waar het alarm 
actief is. 
  

 
  

Ga naar het vorige scherm 

 

Een van de kanalen heeft een temperatuur alarm (druk om alarm uit te zetten) 

Alarm uitgedrukt (maar nog steeds actief) 

Ga naar het hoofdmenu (instellingen wijzigen) 
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3.6 Trend grafiek 
Dit scherm toont de laatste metingen (maximaal 2000 metingen) in grafische vorm. Het ziet er als 
volgt uit: 
 

 
 

Door op de [WIJZIG BEREIK] tekst te drukken kunt U het bereik van de grafiek instellen. 
 
[DISP]  Activeer modus om in de historie te kijken (de andere 4 buttons worden nu actief) 
[PREV]  Ga terug in de tijd 
[FWD]  Ga vooruit in de tijd 
[ZOOM IN] Inzoomen op de tijd-as 
[ZOOM OUT[ Uitzoomen op de tijd-as. 
 
Door weer op [DISP] te drukken worden niet de historische maar actuele metingen getoond.  
 
Opmerking: Alleen de tijdens de setup geactiveerde kanalen worden getoond 
           
  

 
  

Ga naar het vorige scherm 

Ga naar het hoofdmenu (instellingen wijzigen) 

Ga naar het trending scherm met daarop de kanalen 17-24 
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3.7 Trend data 
Als U de [TREND DATA] optie kiest in het hoofdmenu verschijnt het volgende scherm: 
 

 
 

Met dit scherm kunt U de huidige buffer met gemeten waarden opslaan als .CSV bestand op een USB 
stick. Bij CSV bestandsnummer kunt U aangeven onder welk bestandsnummer dit dient te gebeuren. 
 
Op de USB stick wordt een .CSV bestand aangemaakt in de map \SAMPXX\ op de USB stick. Hier 
wordt een bestand gecreëerd met de bestandsnaam SAxxxx.csv. De xxxx staan voor het 
bestandsnummer dat is ingevoerd. 
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U kunt pas verder gaan als er een USB stick in het scherm wordt gestoken. De knop [EXPORT DATA] 
zal verschijnen en als U daar op drukt verschijnt het volgende scherm: 
 

 
 
[OPSLAAN]  Exporteer de huidige meetbuffer (max. 2000 meetwaarden) als .CSV bestand 
   naar de USB stick. Dit kan enkele seconden duren, heb geduld. 
 
[FILE MANAGER] Hiermee kunt U .CSV bestanden die op de USB-stick zijn opgeslagen numeriek
   bekijken. 
   Kies een voorheen opgeslagen .CSV bestand en druk op de [DISP] toets. Door 
   op de knoppen [OP], [NEER], [LINKS] of [RECHTS] te drukken kunt U door de 
   metingen scrollen. 
    
Opmerking: De weergegeven getallen zijn met 1 cijfer achter de komma (dit is niet weergegeven), 
  een waarde van 223 moet U dus interpreteren als zijnde 22.3°C. 
 

  

Ga naar het hoofdmenu (instellingen wijzigen) 
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3.8 Systeem menu 
Door op de systeem menu knop te drukken in het hoofdmenu verschijnt het volgende scherm (na 
invoer van wachtwoord met niveau 2). 
 

 
 

[ALGEMEEN] Algemene instellingen zoals: 
- Maximale waarde van de temperatuurinstelling 
- Meetfrequentie trending 
- Taal 
- Datum en tijd 
- Instellingen of een akoestisch alarm opnieuw moet worden ingeschakeld bij elk scherm 
 
[PID/AT] Regel parameter instellingen, incl. de mogelijkheid om de zogenaamde “auto-tuning”
  (automatisch bepalen van regelparameters) in te schakelen. 
 
[HER-INIT] Opnieuw uitvoeren van de systeem-configuratie (en bedieningsscherm in offline 
  modus schakelen). 
 

  

Ga naar het hoofdmenu (instellingen wijzigen) 



Huikeshoven Tracing Systeem Software versie V100_001 

21 
 
©2014 CasCade Automation Systems B.V. 

3.8.1. Algemene instellingen 

Door op algemene instellingen te drukken in het systeem configuratie menu verschijnt het volgende 
scherm: 

 
 

Max ingang waarde [°C] De maximale temperatuur die door de gebruiker kan worden  
    ingesteld voor de temperatuur instelling. De standaard waarde is 
    400.0°C. 
 
Meet interval (s.)  De tijd die tussen twee metingen zit. De standaard waarde is 300 sec. 
 
Taalkeuze   Hier kan worden gekozen voor Nederlands (standaard) en Engels. Op 
    aanvraag zijn meerdere talen mogelijk, de klant kan het .CSV bestand 
    aanvragen met hierin de vertalingen en deze zelf naar wens  
    uitbreiden met extra talen. Vervolgens kan deze tabel weer in de 
    software worden geïntegreerd. 
 
Tijd [HH:MM]   Tijdinstelling van het bedieningsscherm (deze tijd wordt gebruikt 
    voor de metingen in de trending). 
 
Datum [DD:MM:JJ]  Datuminstelling voor het bedieningsscherm (deze datum wordt 
    gebruikt voor de metingen in de trending). 
  

 
  

Ga naar het vorige scherm 

Ga naar het hoofdmenu (instellingen wijzigen) 

Ga naar het volgende “algemene instellingen” scherm 
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HER-ACTIVEREN ZOEMER OVERZICHT: Als U weer terugkomt op een overzicht, terwijl er nog een 

     alarm actief is, wordt de zoemer weer opnieuw geactiveerd 

     (als het vinkje is getoond). De zoemer kan vervolgens op het 

     overzicht-scherm weer worden uitgeschakeld. 

HER-ACTIVEREN ZOEMER ALARMS: Als U op het alarmoverzicht scherm komt terwijl er nog een

     alarm actief is, wordt de zoemer weer opnieuw geactiveerd

     (als het vinkje is getoond). De zoemer kan vervolgens op het

     overzicht-scherm weer worden uitgeschakeld. 

BEVESTIG ALARM RESET  Als een temperatuur (na een alarmsituatie) weer automatisch
     binnen de temperatuurband komt, verschijnt bij dat kanaal
     een [ACK] button. Als dit niet is gewenst dient hier een [X] te
     staan. 

 
Optie uitgeschakeld 
 
 
Optie ingeschakeld 
 
  
 
  
Ga naar het vorige “algemene instellingen” scherm 

Ga naar het hoofdmenu (instellingen wijzigen) 
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3.8.2 PID/AT 

Met deze schermen kunt U de regelparameters (en daarmee het regelgedrag) aanpassen. 

 
 

[PROP BAND]  Proportionele band [°C] 
 
[INTEGRATIE TIJD] Integratie tijd [s.] 
 
[DIFFERENT. TIJD] Differentiatie tijd [s.] 
 
[AUTO TUNING] Inschakelen auto-tuning (automatisch regelparameters bepalen). Dit kan 
   alleen indien het setpoint niet wijzigt en als de regelmodule in run status 
   staat. Pas hiermee op, want de regelaar gaat enkele cycli doorlopen waarbij 
   de verwarming maximaal wordt ingeschakeld. Als de gewenste waarde wordt 
   bereikt gaat de verwarming weer uit en het systeem wacht totdat de  
   gemeten waarde weer onder de gewenste waarde valt. Dit wordt enkele 
   malen uitgevoerd en uit deze metingen worden automatisch de regel-  
   parameters afgeleid. Let wel: dit kan enkele minuten in beslag nemen. Na het 
   inregelen wordt de auto-tuning weer automatisch uitgeschakeld. 
 
Waarschuwing:  De automatisch bepaalde regelparameters dienen als uitgangspunt voor 
   verdere handmatige fine-tuning. 
 
Opmerking:  De auto-tuning kan alleen worden ingeschakeld als de regelmodule zelf is 
   ingeschakeld. 
  

 
  Ga naar het vorige scherm 

Ga naar het hoofdmenu (instellingen wijzigen) 

Ga naar het volgende scherm met PID instellingen voor kanaal 5-8. 
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3.8.3 Event config 

 
Hier kunt U de configuratie voor de events (alarmering) instellen. 
 
Opmerking: u kunt deze instellingen alleen wijzigen als U de regelmodule in stop hebt  
  geschakeld!!! 
 

 
 
Per kanaal kan worden ingesteld hoe het kanaal reageert op een afwijking, hier volgen de mogelijke 
instellingen (screendump uit RKC manual): 
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Event type: Hier stelt U in op wat voor manier de afwijking wordt vastgesteld: 

 
 
Veel gebruikte types zijn 3:een alarmband rond de gewenste waarde en 9:een maximaal 
temperatuur. 
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Hold action: hiermee kan U instellen of de event detectie pas op scherp moet worden gezet nadat 
  de temperatuur al 1x binnen de band is geweest (na opwarmen). 
 
Hier volgt een screendump uit de RKC manual: 
 

 
 
0: Als de regelaar overschakelt van stop->run staat de event detectie meteen op scherp, als de 
 afwijking wordt gedetecteerd wordt het event direct geactiveerd. 
1: De event detectie wordt pas ingeschakeld nadat de temperatuur 1x binnen de ingestelde 
 afwijkingsband is geweest, als de temperatuur instelling nu wordt veranderd en de gemeten 
 temperatuur is buiten de afwijkingsband, dan volgt er direct een alarm. 
2: De event detectie wordt pas ingeschakeld nadat de temperatuur 1x binnen de ingestelde
 afwijkingsband is geweest, als de temperatuur instelling wordt veranderd wordt de event 
 detectie weer op scherp gezet. 
 
Different(ial) gap: Hier kan een hysterese worden ingesteld om te voorkomen dat het event 
   continue in- en uitschakelt als de gemeten waarden zich op de rand van de 
   afwijkingsband bevindt. 
 

 
Zie de tekeningen: de differential gap voorkomt het “jitteren” van de event status. 
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Alarm vertr(aging): Hier kan een tijdsvertraging in seconden worden ingesteld, tussen het  
   detecteren van een afwijking en het daadwerkelijk activeren van het event. 
 

 
Zie het plaatje hierboven: in eerste instantie wordt kort een afwijking gedetecteerd, de timer begint 
te lopen, maar binnen de ingestelde vertragingstijd van 50s verdwijnt de afwijking weer: hierdoor 
wordt de event status niet geactiveerd. Als later de afwijking weer optreedt, en langer blijft dan de 
ingestelde 50 seconden, wordt het event –wel- geactiveerd. 
 
Meer informatie over event configuratie: 
 
We verwijzen naar het gedetailleerde SB1 manual (welke U kunt downloaden van de website van 
RKC: zie http://www.rkcinst.com/english/manual_load.htm) voor een meer gedetailleerde 
beschrijving van de event types en hun mogelijkheden. 
 
  

 
  

Ga naar het vorige scherm 

Ga naar het hoofdmenu (instellingen wijzigen) 

Ga naar het volgende scherm met PID instellingen voor kanaal 5-8. 

http://www.rkcinst.com/english/manual_load.htm
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3.8.4. Her-init 

 
Hiermee kan het bedieningsscherm weer opnieuw worden geconfigureerd. Ook kan het scherm in de 
zogenaamde offline modus worden gezet. Het scherm ziet er als volgt uit: 
 

 
 

[HER-INIT]  Houdt deze knop 3 seconden ingedrukt: het scherm voor de systeem  
   configuratie (zie hoofdstuk SETUP in deze handleiding) zal verschijnen. 
 
[OFFLINE]  Zet het bedieningsscherm in de offline modus (alleen voor geavanceerde 
   service doeleinden). 
 
Scan Status:  Hier kan U zien welke regelmodules zijn ingeschakeld in de bedieningspaneel 
   software tijdens de initiële setup.       
   Groen: Modbus adres actief in het bedieningspaneel 
   Rood: Modbus adres gedeactiveerd. 
   (Voer de her-init uit om dit opnieuw in te kunnen stellen). 
 
Firmware Version: De huidige software versie welke is geladen in het bedieningspaneel. 
 
  

 
  

Ga naar het vorige scherm 

Ga naar het hoofdmenu (instellingen wijzigen) 
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Appendix A: Wachtwoorden 
 
Niveau 1: OPERATOR 
Niveau 2: CHIEF 
 
Deze wachtwoorden zijn gefixeerd in de software, andere wachtwoorden zijn door CasCade 

desgewenst in het scherm te laden, daarvoor dient het scherm naar CasCade te worden 

teruggezonden inclusief de gewenste wachtwoorden voor niveau 1 en 2. 
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Appendix B: Het inregelen van PID regelaars 
 

Een PID regeling kan worden gezien als de intelligentie of de “hersens” van de regelaar. Het is 
hetzelfde als U auto rijdt op de snelweg en U wilt de snelheid constant houden op 100km/u. Omdat 
de eigenschappen van het wegdek niet constant zijn (ander asfalt, heuvel op of af) is het nodig om 
het gaspedaal meer of minder in te drukken om de snelheid te handhaven. U zult merken dat Uw 
voet dit automatisch regelt. 
Probeer uzelf meer te concentreren over wat U aan het doen bent en U zal merken dat het eigenlijk 
best indrukwekkend is hoe de hersenen deze ogenschijnlijk eenvoudige taak uitvoeren. Uw hersenen 
werkt hier namelijk als een soort van zeer geavanceerde adaptieve PID regelaar! 

Een stukje historie 
In de vorige eeuw, toen automatisering meer en meer belangrijk werd in de industrie, probeerden 
wiskundigen en ingenieurs een manier te vinden om deze kennis van het brein te integreren in een 
geautomatiseerd systeem. 
 
Een van de eerste regelaars was de drukregelaar uit 1890. Dit systeem houdt een druk constant. 
Daarna werden PID regelaars ontwikkeld voor het automatisch op koers houden van een schip. Een 
van de eerste voorbeelden van een PID regelaar is ontwikkeld door Elmer Sperry in 1911, terwijl de 
eerste theoretische analyse van een PID regelaar door de Russisch/Amerikaanse ingenieur Nicolas 
Minorsky in 1922 werd gepubliceerd. Minorsky was bezig met het ontwerp van automatische 
stuursystemen voor de Amerikaanse Marine en baseerde zijn analyse op observaties van een 
stuurman. 
 
In de observaties werd duidelijk dat een stuurman het schip niet alleen bestuurde op basis van de 
actuele afwijking tussen de gewenste- en actuele koers, maar ook op de afwijking uit het verleden en 
de snelheid van verandering van de actuele koers. Dit alles is in mathematische formules gegoten 
door Minorsky. Zijn doel was stabiliteit, niet totale besturing. Dit vereenvoudigde het probleem. De 
proportionele regelingen (verschil tussen meetwaarde- en gewenste waarde, vermenigvuldigd met 
een versterkingsfactor) geven stabiliteit tegen kleine afwijkingen, maar het was niet voldoende om 
een continue, statische, afwijking te corrigeren (zoals een sterke wind, afdrijven). Dit maakte de 
integratie-term noodzakelijk. Uiteindelijk werd ook de differentiatie term toegevoegd om de reactie 
van de regeling op kortstondige en snelle afwijkingen te verbeteren. 
 
Er werden tests uitgevoerd aan boord van de USS New Mexico. De regelaar bestuurde de 
hoeksnelheid (niet de hoek!) van het roer. Een PI regeling resulteerde in een gehandhaafde hoek-
afwijking van +/- 2°, na het toevoegen van de D actie resulteerde dit in een afwijking van +/- 1.6°C, 
beter dan wat de meeste stuurmannen konden bereiken. 
 
De marine koos er uiteindelijk voor om het systeem niet te implementeren, mede dankzij weerstand 
van het personeel. Vergelijkbaar werk is uitgevoerd en gepubliceerd door diverse anderen in de 30’er 
jaren. 
 
In de eerste jaren van automatische procesbesturing werd de PID regelaar mechanisch uitgevoerd. 
Deze systemen bestonden uit een hefboom, veer en massa en werden vaak van energie voorzien met 
perslucht. Deze pneumatische regelaars waren een tijd land de standaard in de meet- en 
regelindustrie. Later verschenen de eerste elektronische analoge PID regelaars met 
buizenversterkers. 
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Na de ontwikkeling van de halfgeleider transistor ontstonden de eerste analoge solid-state PID 
regelaars en later, met digitale IC technologie, de eerste volledig digitale regelaars. Deze technologie 
maakte het mogelijk om zeer geavanceerde adaptieve PID regelaars te maken een snel veranderend 
proces kunnen beheersen. 

  



Huikeshoven Tracing Systeem Software versie V100_001 

32 
 
©2014 CasCade Automation Systems B.V. 

Van theorie naar praktijk 
Om een PID regelaar volledig te kunnen begrijpen is uitgebreide en diepgaande kennis van Laplace 
en Z-domein transformaties noodzakelijk. Dat gaat echter te ver in deze handleiding. 
 
We kiezen daarom voor een meer praktische aanpak en proberen een PID regelaar te beschrijven in 
normale taal die iedereen kan begrijpen. 
 
Om de zaken wat te vereenvoudigen zullen we beginnen met een eenvoudige aan/uit regelaar. Denk 
aan de ouderwetse thermostaat die in het verleden werd gebruikt om de temperatuur in een ruimte 
te regelen (de modernere hedendaagse types zijn vrijwel allemaal PID regelaars). 
 
AAN/UIT regelactie: 
AAN/UIT temperatuur regeling is de meest eenvoudige (en goedkope) vorm van regeling die 

beschikbaar is. Het uitgang signaal van een regelaar is aan of uitgeschakeld. Dit is afhankelijk van de 

afwijking tussen de gewenste temperatuur en de gemeten temperatuur. 

Dit plaatje toont de karaktereigenschappen van een AAN/UIT regeling: 

 

 
 

 
 
De AAN/UIT regelactie geschiedt alleen als er een afwijking is ten opzichte van de gewenste 
temperatuur. 
 
Deze regelactie reageert snel op een afwijking, maar is erg gevoelig voor storingen op de 
meetingang. Dit veroorzaakt snel in- en uitschakelen van de regeluitgang met zeer korte 
tijdsintervallen. Om deze reden worden deze regelaars in de praktijk voorzien van een hysterese. Dit 
wordt ook vaak de dode band of regelgevoeligheid genoemd. Dit voorkomt het snel schakelen rond 
de gewenste temperatuur instelling als de gemeten waarde nabij de gewenste waarde komt. Een 
groot nadeel is echter, dat de amplitude van de afwijking oscillatie toeneemt. 
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Proportionele regelactie 

De P staat voor proportionele regelactie en is niets anders dan een vermenigvuldiging-factor van de 
afwijking tussen de gewenste temperatuur en de gemeten temperatuur. In bepaalde regelsystemen 
wordt dit ook de P of versterking (Xp) genoemd. 
 
Met een proportionele regelactie schakelt de uitgang van de regelaar niet direct als gevolg van de 
afwijking van de gewenste temperatuur en de gemeten temperatuur, maar regelt dit proportioneel 
aan de afwijking. De regeluitgang doseert  in plaats van alleen maar in- of uitschakelen. 
 
De proportionele regelactie is actief rondom een door de gebruiker instelbare zone rond de 
gewenste temperatuur, dit wordt de proportionele band (Pb) genoemd. Wanneer de gemeten 
waarde (PV) binnen de proportionele band komt, wordt de regeluitgang (MV) steeds lager. De 
gemeten waarde zal zich vervolgens ergens in deze proportionele band stabiliseren. 
 
In RKC regelaars stelt U de proportionele band in, in graden Celsius. Er zijn echter andere 
regelsystemen dit deze waarde instellen als een percentage van het meetbereik. 
 
Het correct afstellen van de proportionele band zal resulteren in een rustige regeling. Het is echter 
zeer zelden dat de gemeten temperatuur exact op de gewenste temperatuur stabiliseert. Meestal 
stabiliseert de meetwaarde zich op enige afwijking van de gewenste waarde. Dit noemen we de 
offset. 
 
Een hoge P waarde geeft het regelsysteem een groot regelbereik waarin de uitgang gemoduleerd kan 
worden, het grote nadeel hiervan is dat de reactie op een afwijking erg langzaam zal zijn. 
 
Een te lage P waarde resulteert echter in een oscillerend system waarin de gemeten waarde continu 
over- en onder de gewenste waarde schiet. We noemen dat “hunting”, de regelaar jaagt continu op 
de gewenste waarde. Dit kan gevisualiseerd worden door te denken aan een gaspedaal in een auto 
(met automatische transmissie): een hoge P waarde is een gaspedaal dat heel ver kan worden 
ingetrapt zodat je de snelheid op een zeer nauwkeurige manier kan regelen, maar je moet het erg 
ver in- en uittrappen om de snelheid te bereiken die je wilt. 
Een lage P waarde is echter een gaspedaal dat een klein bereik heeft, het regelt de snelheid van de 
motor van stationair naar maximum toerental met slechts een kleine druk op het gaspedaal. Het is 
duidelijk dat deze situatie het ook moeilijk maakt om de gewenste snelheid te bereiken: je schiet 
continu over- en onder de gewenste snelheid. Dit lijkt meer op een klassieke AAN/UIT regeling. 
 
De “truc” is om de juiste waarde voor de P band te vinden waarbij de oscillatie vrij laag is, maar met 
een snelle reactie op afwijkingen. Grote en langzame systemen die traag reageren op afwijkingen 
hebben over het algemeen een hogere P actie nodig dan kleine, snel reagerende, systemen. 
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Opmerking: Als U de P actie op 0 instelt zal het regelsysteem zich gedragen als een gewone  
  AAN/UIT regeling. Dit zal vervolgens resulteren in relatief grote afwijkingen ten 
  opzichte van de gewenste waarde, inclusief een oscillatie van de afwijking. 
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Integrerende regelactie 

De I staat voor integrerende regelactie. Het houdt rekening met de sommatie van de afwijkingen 
tussen gewenste waarden en gemeten waarden uit het verleden. Deze actie is nodig om de kleine 
offset fout weg te regelen die blijft nadat het systeem alleen met de P actie wordt geregeld. 
 
De integrerende regelactie  word ook soms reset genoemd. De mate van reactie van deze 
integrerende regelactie ingrijpt in de regeling wordt uitgedrukt in tijdseenheden: seconden. Het doel 
van de integrerende regelactie is het automatisch compenseren voor elke vaste offset afwijking die 
inherent is aan een regelaar die alleen met een P actie werkt. 
 
De integrerende regelactie beweegt (of reset) de proportionele band omhoog (of omlaag), 
afhankelijk van deze offset. De tijdseenheid van deze integratietijd is instelbaar en bepaald hoe snel 
de proportionele band wordt verplaatst. 
 

 

Een te hoge instelling van de integrerende regelactie zal resulteren in een zeer traag reagerend 
process met grote over- en undershoots t.o.v. de gewenste waarde. 
 
Een te lage instelling van de integrerende regelacite zal resulteren in een regelsysteem dat nooit de 
gewenste waarde exact zal bereiken. Er zal altijd een kleine offset fout overblijven. 
 
De “truc” is hier ook weer de juiste instelling te vinden die overeenkomt met de actuele inertia 
(traagheid) van het systeem wat geregeld wordt. 
 
Nu gaan we weer terug naar de snelheidsregeling van onze auto met het gaspedaal. Wanneer U het 
gaspaneel meteen vol intrapt heeft de motor enige tijd nodig om de motor volledig op toeren te 
brengen en de auto te versnellen. Het is ook zo dat na het loslaten van het gaspedaal het even duurt 
voordat het toerental van de motor zakt. Dit komt voornamelijk door de mechanische traagheid in de 
motor. Het gewicht van de auto zelf is natuurlijk ook erg belangrijk: een grote zware vrachtwagen 
heeft veel meer tijd nodig om op snelheid te komen dan een kleine auto. 
 
Laten we het volgende gedachtenexperiment uitvoeren: 
 
In een laboratorium zetten we een auto op een rollerbank en we bepalen de snelheid van de auto als 
functie van de gaspedaal positie: dit kan nu worden gezien als de P regelactie. 
 
De situatie zal heel anders zijn in de praktijk op de weg, daar zijn namelijk diverse soorten asfalt en 
de wind kan ook uit verschillende hoeken en met verschillende sterken de auto beïnvloeden. 
 
Om deze afwijkingen te compenseren moet het gaspedaal een beetje meer (of minder) worden 
ingedrukt, afhankelijk van de situatie. Deze laatste actie kan worden gezien als de integrerende 
regelactie: het is een fine-tuning van de instelling van het gaspedaal. De fine-tuning geschiedt echter 
zeer langzaam omdat we anders een te grote afwijking krijgen van de gewenste snelheid.  
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Differentiërende regelactie 

De D staat voor differentiërende (of soms afgeleide) regelactie. Deze regelactie houdt rekening met 

de verandering per tijdseenheid van de afwijking tussen de gewenste temperatuur en de gemeten 

temperatuur. 

De differentiële regelactie wordt soms ook “rate” genoemd. De mate waarin de differentiërende 

regelactie ingrijpt in een regelsysteem wordt uitgedrukt in tijdseenheid: seconde. 

De regelaar meet de stijging van de temperatuur per tijdseenheid en verplaatst de proportionele 

band om zo een overshoot te voorkomen. De verandering van de regeluitgang is direct proportioneel 

aan de verandering per tijdseenheid van de gemeten waarde. 

Een verwarmingsproces is, theoretisch gezien, een pure integrator en kan geregeld worden met 

alleen een P en I actie (zo worden de meeste trage processen ook geregeld). De praktijk toont echter 

dat een kleine hoeveelheid D regelactie de nauwkeurigheid kan verbeteren en met name de 

reactiesnelheid veranderende externe omstandigheden van het proces. 

Een D regelactie wordt vaak gebruikt in positionerings systemen (servo applicaties) waarbij snelle 

bewerkingen worden uitgevoerd. Een D actie is ook belangrijk in een tunnel oven waarbij de 

bevullings-graad varieert over de tijd (er komen soms geen producten). Hier wordt de D actie 

gebruikt om over- of undershoot onder variërende procesomstandigheden, die sneller wijzigen dan 

de integratietijd van het proces, te compenseren. 

Een te hoge D regelactie zal resulteren in een zeer onstabiel regelsysteem met grote over- en 

undershoots. 

Een te lage D actie zal resulteren in een systeem dat niet snel genoeg reageert (te laat)  op 

variërende proces omstandigheden. Dit zal resulteren in een onstabiel systeem met over- en 

undershoots. 
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Cyclustijd 

Een andere belangrijke instelling in een PID regelaar is de cyclustijd. Deze tijd, is het tijdsbereik, die 
gebruikt wordt door de regelaar om te berekenen hoe lang een relais moet worden in- of 
uitgeschakeld. Om dit wat te verduidelijken volgt een voorbeeld: 
 
We nemen een elektromechanisch relais da teen verwarmingselement aanstuurt en de cyclustijd is 
ingesteld op 15 seconden. 
Wanneer de regeluitgang 100% is zal het relais continu zijn ingeschakeld. Als de gemeten waarde iets 
hoger wordt dan de ingestelde waarde zal de regelaard hierop reageren door de regeluitgang terug 
te moduleren naar een lagere waarde, bijvoorbeeld 50% 
 
Als de regeluitgang 50% is, en de cyclustijd 15 seconden, zal het relais 7.5 seconden worden 
ingeschakeld en vervolgens weer 7.5 seconden worden uitgeschakeld. Daarna weer 7.5 seconden 
aan, etc. etc. etc.  
 
Als de regeluitgang maar 10% is zal het relais slechts 0.1x15seconden = 1.5 seconden worden 
ingeschakeld, en 15-1.5=13.5 seconden worden uitgeschakeld. 
 
Het probleem hiermee is, dat we enige vertragingstijd in het systeem hebben geïntroduceerd met 
deze cyclustijd. Het zou natuurlijk een goed idee zijn om deze cyclustijd op een waarde in te stellen 
die zo laag mogelijk is, omdat de regelaar dan sneller op variërende procescondities kan reageren. 
Het grootste nadeel hiervan is, dat het elektromechanische relais te snel en te vaak moet in- en 
uitschakelen. Dit zal de contacten van het relais te snel beschadigen en verslijten. 
Als compromis wordt de cyclustijd daarom vaak met zulke relais ingesteld op 15 seconden. 
 
Wanneer U gebruik maakt thyristormodules of solid-state relais kan de cyclustijd om de minimal 
instelbare waarde (0.1s) worden ingesteld, want deze modules hebben geen mechanische contacten. 
De regeluitgang kan de thyristoren of solid-statie relais direct en proportioneel aansturen zodat er 
snel kan worden gereageerd op variërende procescondities. 
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Werk stap-voor-stap 

Voor het inregelen van een PID regelaar is ervaring en, zoals de Duitsers zeggen: “fingerspitzen 
gefuehl” nodig. Deze procedure lijkt soms meer op kunst dan wetenschap. 
 
Het is zeer belangrijk dat U een grafische registratie heft met daarop de gemeten warden zodat U 
kan zien of Uw wijzigingen verbeteringen geven (of niet, in dat geval moet U de instellingen 
veranderen in andere richting). 
 
Het is altijd het beste om eerst te beginnen met de I en D factoren op 0 en alleen gebruik te maken 
van de P regelactie. 
 
Wanneer U een “gevoel” krijgt van hoe het proces reageert op een stapvormige verandering van de 
gewenste waarde, kan U beginnen met het toevoegen van een I regelactie om hiermee het proces 
exact op de gewenste waarde te krijgen. 
 
Later voegt U ook een D actie toe om de reactie op een snelle procesverandering op te vangen. 
 
Hierna begint U met het “spelen” met de P, I en D waarden, doe dit echter een-voor-een. 
Probeer ze te verdubbelen (of te halveren) en bekijk op de registratie hoe het proces daarop 
reageert. Deze procedure wordt herhaald totdat U tevreden bent met de nieuwe instellingen. 
 
Wanneer U een gemeten waarde ziet die langzaam oscilleert met een kleine amplitude en een lange 
periode naar de gewenste waarde bent U op het juiste spoor naar de correcte instellingen. 
 
Als grove richtlijn uit de praktijk houden we vaak een D actie aan die 25% bedraagt van de I actie, 
zeker niet meer. Dit geldt voor thermische processen. 
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Auto tuning 

Het is ook mogelijk om het system middels een zogenaamde auto tuning automatisch de P, I en D 
waarden te laten bepalen. Dit is alleen mogelijk als de regelmodule is ingeschakeld en als de 
gewenste temperatuur niet veranderd. 
 
Na inschakelen van de auto-tuning zal de regelaar enige test-cycli uitvoeren waarbij ze automatisch 
de PID parameters probeert te bepalen uit zogenaamde stap responsies. 
 
Nadat de regeluitgang op maximum (of minimum) wordt geschakeld monitort de regelaar de reactie 
hierop via de gemeten waarde. Uit de oscillatiefrequentie en de amplitude worden vervolgend de P, I 
en D waarden bepaald. 
 
Uit vele tests met diverse regelsystemen, hebben Ziegler en Nichols formules afgeleid waarmee de 
geregistreerde proces-responsie kan worden geconverteerd in PID instellingen die als uitgangspunt 
kunnen worden gebruikt. Deze instellingen moeten nog verder handmatig worden verfijnd. 
 
Het duurt soms enkele minuten (afhankelijk van hoe snel het systeem reageert op veranderingen) 
voordat het systeem de nieuwe PID waarden automatisch heeft gedetecteerd. Heb geduld en wacht 
totdat U de nieuwe PID waarden ziet verschijnen.  
 
Als de regelaar niet in staat was om nieuwe PID waardes te detecteren, blijven de oude PID waardes 
gehandhaafd. Dit kan zijn omdat het proces te langzaam, of helemaal niet, reageert op een 
veranderende uitsturing. 
 
Let op:  Deze berekende PID waardes zijn alleen maar een ruwe indicatie van de echte  
  perfecte PID instelling en –kunnen- resulteren in een onstabiel proces. Houdt er dus 
  rekening mee dat handmatige fine-tuning nodig is na het auto-tunen. 
 
Belangrijk: Voer alleen een auto-tuning procedure uit als het proces zich in een stabiele toestand
  bevindt met een temperatuur die redelijk stabiel is. Als deze enigszins oscilleert is dat 
  niet erg want dat komt door de regelparameters. De gewenste temperatuur instelling
  mag ook niet veranderen, daarom is auto-tuning alleen goed mogelijk in een 
  zogenaamd soak-segment. 
 
Waarschuwing: Voer geen auto-tuning procedure uit wanneer de proces-condities niet stabiel zijn.
  Het software algoritme gaat ervan uit dat alle externe factoren met betrekking tot
  het proces niet veranderen wanneer deze procedure wordt uitgevoerd. 
 
Hou in gedachten, dat een handmatig ingeregelde regelaar bijna altijd beter regels dan een regelaar 
die ingesteld is met auto-tuning. Auto-tuning is een ruwe indicatie wat als uitgangspunt kan worden 
gebruikt. 
 
Noteer de nieuw verkregen regelparameters 

Het is zeer belangrijk dat U de nieuw verkregen PID regelparameters noteert zodat U deze met 
moeite verkregen parameters niet verliest. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren na en her-initialisatie (na 
vervanging van een regelmodule) of software-update, deze procedures zetten namelijk de 
parameters terug op hun standaard-waarden welke vastliggen in de software. 
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Bekende valkuilen 

Een systeem dat oscilleert rond de gewenste waarde, of te traag reageert op procesvariaties, wordt 
vrijwel altijd veroorzaakt door een PID regelaar die fine-tuning nodig heeft. 
 
Let op als het vele minute duurt voordat de gemeten temperatuur veranderd na een stapvormige 
wijziging van de gewenste waarde (bijvoorbeeld tijdens een auto-tuning procedure). Dit wordt 
veroorzaakt door zogenaamde dode-tijd in het proces en is moeilijk weg te regelen met PID 
instellingen en slechts 1 PID loopt.  
 
De meest gebruikelijke oplossingen voor dit soort procesproblemen zijn: 
Beter en sneller de temperatuur meten van het proces dat geregeld moet worden (breng sensor 
dichter naar product, en gebruik een dunnere/snellere sensor). 
Gebruik maken van een zogenaamd gecascadeerd regelsysteem waarbij we gebruik maken van een 
master-slave PID regeling. De Master regelt de uiteindelijke verwarming van het proces  (met de 
afzonderlijke sensor nabij de verwarming als meetingang. De gewenste waarde voor de slave komt 
van de uitgang van de master PID regelaar die op zich de actuele gewenste waarde van het proces 
meet. 
Gebruik maken van snellere en nauwkeuriger regelaars (evt. in combinatie met cascade regelingen). 
 
Wanneer U de P-actie van een proces wijzigt, beïnvloedt U ook de I en D actie responsies in een 
bepaalde mate. Het zelfde gebeurd als U de I of D actie wijzigt. Alles hangt min of meer aan elkaar. 
Ga niet in vicieuze cirkels draaien en wijzig alleen 1 parameter per keer en verifieer zeer goed of dit 
de situatie verbeterd (of verslechterd). 
 
Het is een goed idee om altijd op te schrijven welke waarden U veranderd, zo begint U op een 
gegeven moment een “patroon” te ontdekken in uw manier van werken. U kunt zo ook een paar 
stappen terug zetten als U het verkeerde pad bent opgegaan tijdens het inregelen. 
 
Pas op met de D actie, deze parameter kan namelijk zeer eenvoudig resulteren in een onstabiel 
proces. Gebruik deze parameter alleen voor fine-tuning van het sneller reageren op kortstondige 
kleine afwijkingen nadat U de P en I factoren heeft ingeregeld. 
 
Wanneer U een regelactie wijzigt dient U enkele minuten (of langer, als het proces dat nodig heeft) 
te wachten op de nieuwe situatie. Hou de schrijver met daarop de geregistreerde temperatuur in de 
gaten om te zien of het proces zich in een stabiele situatie bevindt. 
 
In het algemeen kan gesteld worden dat de verhouding van verwarmings-vermogen in kW versus de 
massa van het systeem  
In het algemeen kan gesteld worden dat de verhouding van verwarmings-vermogen in kW versus de 
massa van het systeem moet ongeveer hetzelfde moet blijven als bepaalde PID parameters zijn 
bepaald. Zo kunnen dezelfde waarden worden hergebruikt bij wisselende proces-omstandigheden. 
 
Meer informatie 

Op het internet is meer informatie te vinden met betrekking tot PID regelaars. Op wikipedia staat 
een zeer goede pagina met informatie, 
Zie: http://en.wikipedia.org/wiki/PID_controller 
 
Delen van dit hoofdstuk komen van de website van RKC instruments Japan,  
Zie: http://www.rkcinst.co.jp/english/control_01.htm 

http://en.wikipedia.org/wiki/PID_controller
http://www.rkcinst.co.jp/english/control_01.htm

