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HANDLEIDING SPAKO KETELBESTURING 
 
 

 
 
Dit document beschrijft de bediening en configuratie van de ketelbesturing. Het betreft een 
technische handleiding voor de machinebouwer. Het staat U vrij om delen van deze 
handleiding te gebruiken voor de handleiding die U bij de machine levert. 
 
 
OPMERKING:  In dit systeem wordt gebruik gemaakt van: 

1x TIO module, type nummer: ZTIO-AC-MM55/NN/Y Z 2-10V
 uitgang 1: relais, uitgang 2: relais,    
 uitgang 3: 2-10V, uitgang 4: 2-10V 
2x DIO module, type nummer: ZDIO-AC-AM (relais). 
 De 2e DIO module is optioneel voor kantelbesturing 
1x PM16DI module      
 De PM16DI module is optioneel voor de flowmeter
 met pulsuitgang 

 
 
OPMERKING:  CasCade raad U aan deze handleiding nauwlettend te 
    bestuderen alvorens het systeem in gebruik te nemen. Dit
    kan schade en een gevaarlijke situatie bij de eindklant  
    voorkomen. 
 
WAARSCHUWING: De configuratie/setup dient door technisch geschoold 
    personeel uitgevoerd te worden. Dit kan schade en een 
    gevaarlijke situatie bij de eindklant voorkomen. 
 
 
 
 
 
Er is zorg besteed aan de correctheid van deze handleiding. Mochten er toch onverhoopt fouten in deze handleiding voorkomen, dan 
kan CasCade, noch haar werknemers, niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele gevolgschade die hieruit zou kunnen 
voortvloeien. 



Handleiding Spako Ketelbesturing firmware versie V115.019                                      Datum: 24-2-2017             

(c)2014 CasCade Automation Systems B.V.                                                                        Pagina 2 van 100 

Inhoudsopgave

1. Ketelbesturing opstarten .................................................................................................................. 5 
2. Systeem configureren: SETUP ........................................................................................................ 7 
3. Bediening ....................................................................................................................................... 27 

3.1 Recept invoeren/wijzigen ................................................................................................... 30 

3.2 Recept starten ..................................................................................................................... 46 
3.3 Instellingen wijzigen terwijl het recept loopt ..................................................................... 52 

3.3.1 Verwarmen naar gewenste keteltemperatuur .......................................................... 52 
3.3.2 Aftellen kooktijd ..................................................................................................... 53 
3.3.3. Verwarmen naar kern-temperatuur ........................................................................ 54 

3.3.4. Koelen .................................................................................................................... 55 
3.3.5. Einde ...................................................................................................................... 56 
3.3.6. Wacht ..................................................................................................................... 56 

3.4 Snelstart .............................................................................................................................. 57 
3.5 Mixer langzaam .................................................................................................................. 58 
3.5 Instelling ............................................................................................................................. 60 

3.5.1. Gebruiker ............................................................................................................... 60 

3.5.2. Technicus 1 ............................................................................................................ 61 
3.5.3. Technicus 2 ............................................................................................................ 62 

4. Info ................................................................................................................................................. 63 
5. HACCP temperatuur registratie ..................................................................................................... 64 
6. Service ............................................................................................................................................ 66 

6.1 Regelparameters verwarming ............................................................................................. 66 
6.2 Regelparameters koeling .................................................................................................... 67 

6.3 Sensor limieten ................................................................................................................... 68 
6.4 Systeem informatie ............................................................................................................. 69 

6.5 DIO1 Digitale in- en uitgangen status ................................................................................ 70 
6.6 TIO regelmodule status ...................................................................................................... 71 

6.7 PM16DI Pulscounter module Digitale ingangen status ..................................................... 72 
6.8 Forceer TIO regelmodule ................................................................................................... 73 

6.8 Forceer DIO1 digitale uitgangen ........................................................................................ 74 
6.9 DIO2 Digitale in- en uitgangen status ................................................................................ 75 
6.10 Forceer DIO2 digitale uitgangen ...................................................................................... 76 

6.11 CSV write testscherm ....................................................................................................... 78 
6.12 CSV write testscherm ....................................................................................................... 79 

Appendix A. Wachtwoorden .............................................................................................................. 80 
Appendix B. Alarmering schermen/foutcondities .............................................................................. 81 

B1. Algemeen: .......................................................................................................................... 81 
B2. Storingcode evaluatie: ....................................................................................................... 82 
B3. Integriteitsfout regelsysteem .............................................................................................. 86 

B4. Onbekende configuratie ..................................................................................................... 87 
B5. TIO regelmodule communiceert niet ................................................................................. 88 

B6. DIO digitale in/uitgangsmodule 1 communiceert niet....................................................... 89 
B7. DIO digitale in/uitgangsmodule 2 communiceert niet....................................................... 90 
B8. PM16DI digitale ingangsmodule communiceert niet ........................................................ 91 
B9. Ketel temperatuur sensor buiten limiet .............................................................................. 92 
B10. Noodstop niet ok .............................................................................................................. 93 



Handleiding Spako Ketelbesturing firmware versie V115.019                                      Datum: 24-2-2017             

(c)2014 CasCade Automation Systems B.V.                                                                        Pagina 3 van 100 

B11. Thermische storing verwarming ...................................................................................... 94 

B12. Thermische storing mixer motor ..................................................................................... 95 
B13. Algemene storing frequentieregelaar mixermotor ........................................................... 96 
B14. Thermische storing kantelmotor ...................................................................................... 97 
B15. Algemene storing frequentieregelaar kantelmotor .......................................................... 98 
B16. Flowsensor detecteert doorstroming met gesloten waterklep .......................................... 99 

B17. Kern temperatuur sensor buiten limiet .......................................................................... 100 
B18. Wand temperatuur sensor buiten limiet ......................................................................... 101 

Appendix C. Betekenis config-codes ............................................................................................... 102 
 
Notities: 
03-05-2012 PdS Eerste release van software versie V100.002 in AST3301T met functionaliteit voor: 

- 1 recept van 4 stappen, verwarmen-koken-koelen 
- Procesconfiguratie verwarmen met stoomklep relaiscontact of koelen met 

relaiscontact 
- Mixermotor aansturing, inclusief linksom/rechtsom pendelen 
- Reiniging menu-optie 

 
19-02-2013 PdS Handleiding bijgewerkt voor software versie V110.001 in GP4301TADW. Deze versie 
   is backwards compatible met software versie V100.002 in het AST3301 scherm. 
   Software versie V100.002 is uitgebreid met de volgende functionaliteit: 

- 100 recepten van 10 stappen met batch-regeling met proces-acties verwarmen 
met ketel temperatuursensor + kooktijd (met bandbewaking), verwarmen naar 
kerntemperatuur en koelen met ketel temperatuursensor  

- Recepten kunnen worden opgeslagen op USB-stick. Recepten kunnen ook 
worden geladen van USB-stick 

- Procesconfiguratie verwarmen met relaiscontact zonder koeling 
- Kerntemperatuur sensor in combinatie met de batch-regeling 
- Kantelbesturing via frequentieregelaar met/zonder IO knoppen en met/zonder 

kantelen met deksel open toegestaan 
- Snelstart verwarmen 
- HACCP temperatuur registratie kan als CSV bestand op USB stick worden 

opgeslagen 
- Alarmschermen uitgebreid voor kantelmotor en flowmeter alarms. 
- Automatische bevulling met flowmeter in pulsen per liter i.p.v. liters per puls. 

Aantal liters per puls is instelbaar voor technicus 
- Controle of gekozen configuratie is toegestaan na setup en tijdens opstart 
- Screensaver tijd op 0 instellen schakelt screensaver uit 
- Automatische terugkeer naar bedieningsscherm na instelbare tijd 

 
20-02-2014 PdS Handleiding bijgewerkt voor software versie V111.012 in GP4301TADW. Deze versie
   is alleen backwards compatible in het GP4301TW scherm en kan niet meer worden
   gebruikt in het AS3301 scherm. 
   Software versie V111.012 is uitgebreid met de volgende functionaliteit: 

- Configuraties uitgebreid voor KRWK-1000 Struik (Nederlands, stoomklep, 
enkele wand, maximaal ketel volume 1000 ltr, roerwerk, geen wandregeling, 
kooktimer op temperatuur, geen kernvoeler, geen koeling, flowmeter met 
automatisch bevullen, noodstop, kantelen, kantelen zonder IO, kantelen met en 
zonder frequentie regelaar, kantelen met open deksel en zijwand verwarming 
en deksel bediening. 

- Configuraties uitgebreid voor Wok ketel Artisane (Frans, SSR elektrisch, enkele 
wand, roerwerk, wandregeling, kooktimer op temperatuur, geen kernvoeler, 
geen koeling, geen flowmeter, noodstop, kantelen, kantelen zonder IO, kantelen 
met spindelmotor, kantelen met open deksel en geen zijwand verwarming. 

- Deksel openen en sluiten met spindelmotor 
- Zijwand verwarming in- en uitschakelen op bedieningsscherm 
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- Maximum wandtemperatuur wijzigen op bedieningsscherm 
- Roerwerk langzaam draaien met ketel in stop-toestand. 

 
2-2-2017 PdS Handleiding bijgewerkt van software versie V112.013 tot en met software versie 
   V115.019: 
   Software versie V112.013 is uitgebreid met de volgende functionaliteit: 

- Duitse taal toegevoegd aan de vertalingen 
- Wandtemperatuur instelling met popup scherm 
- Maximum temperatuur instelling limiet instelbaar van 0..250C) 
- 2

e
 DIO DO6 “cleaning active” signaal op het reinigen scherm 

- Extra waarschuwing “mixer kan draaien met geopende deksel” melding op 
reinigen scherm 

Software versie V113.015 is uitgebreid met de volgende functionaliteit: 
- CSV bestand triggeren via modbus TCP commando’s 
Software versie V113.016 is uitgebreid met de volgende functionaliteit: 
- Auto tarra aan het einde van het proces instelbaar met setup parameter 
- Extra setup scherm gemaakt voor deze functionaliteit 
- Modbus TCP handshake toegevoegd voor remote triggeren CSV bestand 

schrijven 
Software versie V114.016 is uitgebreid met de volgende functionaliteit: 
- Keuze om te werken met .bin of .csv receptbestand (in intern geheugen) 
- Aantal samples verlaagd van 10000 naar 6000 i.v.m. conversie 4201T->4201TW 
Software versie V114.017 met uitgebreide datalogging overgeslagen 
Software versie V114.018 is uitgebreid met config code voor de volgende config: 
- NL, steam valve, single wall, 500ltr, mixer, no side heat control, timer on temp,no 

core sensor, no filling, no flowmeter, em. Stop, tilting, no IO tilting, tilt with 
spindle,tilt with open lid, lid control, empty running. 

Software versie V115.019: is uitgebreid met de volgende functionaliteit: 
- Reinigen scherm aangepast: knop ingedrukt houden als mixer draait en 

separate omschakeling L/R, R richting van mixermotor 
- 2

e
 DIO DO5 signaal: proces klaar bij aflopen proces 

- Modbus TCP signalen toegevoegd (keteltemperatuur, gewenste 
keteltemperatuur, proces actief, actueel receptnummer, actuele stap in proces, 
actuele gewenste snelheid mixer. 

- Extra testscherm toegevoegd voor monitoring modbus TCP signalen. 
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1. Ketelbesturing opstarten 

Na inschakelen van de spanning op het systeem verschijnt het volgende scherm: 

 

 

Opstartscherm: test communicatie & verifieer setup 
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Het systeem probeert eerst te communiceren met de TIO temperatuur regelmodule en de 
eerste DIO digitale in/uitgangsmodule. Als dat niet lukt verschijnen de volgende schermen 
(opmerking: als voorbeeld wordt alleen het scherm voor de TIO getoond): 

 

 

TIO communiceert niet en/of DIO communiceert niet. 

Zie voor meer informatie omtrent deze storingen Appendix B.  

Als alles correct functioneert wordt gecontroleerd of de modules en het bedieningsscherm 
al zijn geconfigureerd. Als dat niet het geval is volgt de "setup" (hoofdstuk 2). Als het 
systeem al correct is geconfigureerd volgt het scherm "bediening" (hoofdstuk 3). 
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2. Systeem configureren: SETUP 

Nadat het systeem heeft vastgesteld dat het voor de eerste keer opstart en geconfigureerd 
moet worden verschijnt het volgende scherm. 

Opmerking: in het service-menu kan deze SETUP later ten allen tijden worden uitgevoerd. 

 

Setup uitvoeren 

 

Na drukken op dit scherm wordt de setup gestart: 
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Kies de gewenste taal. Druk op "volgende" om verder te gaan met de setup of op "einde 
setup" om deze te beëindigen. 

Opmerking: Met firmware versie 115019 kan alleen worden gekozen voor Engels, 
  Nederlands of Duits 
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Kies de modulatievorm van de regelaar. 

 

 

SSR elekt:  Elektrische verwarming met solid state relais (cyclustijd 1.0s) 

RELAIS elek: Elektrische verwarming met relais (cyclustijd 20s) 

STOOM klep: Stoom verwarming (cyclustijd 20s). Dit is een zogenaamde heat- of 
cool regeling. De “heat” uitgang werkt met een relaiscontact en de 
“cool” uitgang werkt ook met een relais contact uitgang. 

Opmerking:  Met firmware versie 115.019 kan niet worden gekozen voor gas 
 verwarming. 
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Kies het type ketel.  
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Kies het maximale volume van de ketel. Indien de ketel automatisch wordt bevuld bepaalt 
deze waarde de maximale bevulling en de minimale bevulling voordat de verwarming mag 
worden ingeschakeld. 

Opmerking: Deze waarde wordt door het systeem alleen gebruikt indien er later in de 
  setup gekozen wordt voor automatische bevulling. 

 

Kies of een roerwerk aanwezig is. 

 

 

 

  



Handleiding Spako Ketelbesturing firmware versie V115.019                                      Datum: 24-2-2017             

(c)2014 CasCade Automation Systems B.V.                                                                        Pagina 12 van 100 

Kies of de ketel is uitgerust met een wand temperatuur regeling. 

 

 

Kies of de ketel is uitgerust met een wand temperatuur regeling. 

Indien voor JA wordt gekozen dient U de standaard instelling en de door de operator 
maximaal toegestane temperatuurinstelling. 
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Kies hoe de kooktimer mag aftellen: 

"temperatuur": de kooktimer start met aftellen bij het overschrijden van de ingestelde
   gewenste temperatuur door de keteltemperatuur sensor en zal daarna
   niet meer stoppen. 

"temp. band": tel de kooktimer af als de keteltemperatuur binnen een instelbare band
   rond de gewenste temperatuur is. Mocht de temperatuur tijdens 
   aftellen van de kooktimer buiten de band vallen, dan wacht de 
   besturing met het aftellen van de timer, totdat de keteltemperatuur 
   weer binnen deze band valt. 
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Kies of de ketel is voorzien van een kern temperatuur sensor. 

 

 

Kies of de ketel is voorzien van koeling. 
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Kies of de ketel is voorzien van een flowmeter met pulsuitgang. 

Opmerking: Als nee wordt gekozen is geen automatische bevulling mogelijk. 

Opmerking: Als ja wordt gekozen dient ingevoerd te worden hoeveel pulsen de  
  flowsensor zendt, per liter. 
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Kies of de ketel is voorzien van een automatische ketelbevulling (alleen mogelijk met 
flowmeter voorzien van pulsuitgang). 

"Auto": De water bevullingsklep van de ketel slaat automatisch af bij het bereiken
  van de gewenste hoeveelheid (gemeten met de flowmeter met pulsuitgang) 

"Manual": De ketel wordt met de hand bevuld. Als er een flowmeter aanwezig is, kan de
  waterklep vanaf een drukknop op het scherm worden geactiveerd. 

U kunt hier ook kiezen of het met de pulsflowmeter gedetecteerde volume aan het einde 
van het proces automatisch getarreerd moet worden. 
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Kies of het systeem een digitale ingang heeft waarmee het kan zien of het noodstop circuit 
is geactiveerd en dit ook moet afhandelen. 

Opmerking: In firmware versie V115.019 kan niet worden gekozen voor de optie "nee". 
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Kies of de ketel is voorzien van een extra zijwand verwarming. 
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Kies of de ketel is voorzien van een deksel besturing. 

Opmerking: Als voor deksel bediening JA wordt gekozen wordt er automatisch vanuit  
  gegaan dat er ook een automatische kantelvoorziening aanwezig is. 
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Kies of de ketel is voorzien van een kantel besturing. 

Opmerking: Als voor deksel bediening JA wordt gekozen wordt er automatisch vanuit  
  gegaan dat er ook een automatische kantelvoorziening aanwezig is. 
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Kies of de deksel/kantelbesturing wordt bediend met digitale ingangen of op het 
bedieningsscherm. 
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Kies of de kantel inrichting werkt met een frequentie geregelde motor of een spindelmotor.  
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Geef aan of er gekanteld mag worden met een open deksel. 
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Na de setup volgt een overzicht van de gekozen opties. Controleer het scherm goed 
voordat U op "volgende" drukt. Door op vorige te drukken kunt U keuzes wijzigen alvorens 
te starten. 

Controleer ook de unieke tweecijferige config code. Deze is uniek voor de gekozen 
configuratie. Als er een configuratie is gekozen die nog niet in de software mogelijk is zal 
dat hier worden gemeld. U kunt dan teruggaan met de vorige knop en een andere keuzen 
maken die wel is toegestaan. 

Indien U nog wijzigingen wilt aanbrengen kunt U op "vorige" drukken. 

Opmerking: In het service menu kan de setup altijd weer opnieuw worden gestart. 

Opmerking: De config code kan worden gecontroleerd met de beschrijving in appendix C. 
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U kunt recepten laden met de USB stick (\file\.bin bestand of \Recipe\.csv bestand) of 
werken met CSV receptbestanden. Als U voor [STANDAARD] kiest wordt het standaard 
lege bestand gebruikt en dient U nieuwe recepten in het scherm in te voeren. Deze 
kunnen weer worden ge-exporteerd als CSV bestand naar de USB stick. 

 

Bevestig of U zeker weet dat de setup in orde is. Druk op ja, opslaan om verder te gaan 
met de initialisatie van de regelmodules, of vorige om wijzigen aan te brengen in de 
configuratie. 
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Het systeem is bezig met de configuratie van de TIO temperatuur regelmodule, DIO 
digitale in/uitgangsmodule(s) en de PM16DI flowmeterpuls countermodule. Dit kan een 
paar seconden duren. 

 

Na het uitvoeren van de configuratie kunt U op het scherm drukken, het systeem zal dan 
her-starten en is klaar voor gebruik.  

OPMERKING: Nadat deze modules voor de ketelbesturing zijn geïnitialiseerd,  
   kunnen ze niet meer worden gebruikt in een combi/oven besturing. 

   Laat ze hiervoor opnieuw initialiseren bij CasCade. 
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3. Bediening 

Als het systeem correct is opgestart verschijnt het volgende scherm: 

Als een symbool oplicht met een knipperend symbool kan het worden gedrukt. Als een 
functie aan/actief is wordt het weergegeven in groene kleur. Als het niet actief is verschijnt 
het symbool met een blauwe kleur. 

De tarra knop licht alleen op als er gekozen is voor een automatische bevulling met 
flowmeter, het proces niet loopt en het aantal liters niet 0 is. 

De waterklep knop licht alleen op als er is gekozen voor handmatige bevulling met 
flowmeter en het signaal “losklep gesloten” actief is. 

De mixer knop licht alleen op als er in de setup is gekozen voor een mixermotor, en het 
signaal “deksel gesloten” actief is. 

De tekst op een knop geeft de actie weer die wordt uitgevoerd na drukken op de knop. 
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Mixer status en richting 
(indien mixer actief is) 

Gemeten ketel (of kern)temperatuur     Receptnaam en nummer, stapnummer 

                                                                                        

 

 

         Gewenste ketel- (of 
kern)temperatuur  

Uitsturing regeling  

 

Tarreren             

        Mixermotor starten   

Waterklep openen en stoppen 

 

 

Ketel kantelen          Ga naar hoofdmenu 

 

Ketel status          

 

Start en stop proces 

 

 

[>>] kan gedrukt worden tijdens                          Alarmgeluid uitschakelen 

opwarmen naar kerntemperatuur of   

koelen. Ga door met de volgende stap. 

 

[ | | ] kan gedrukt worden tijdens het aflopen van de kooktijd. 

De tijd zal wachten met aftellen en het symbool [ | | ] zal groen worden. 

Druk nogmaals op het symbool om weer door te gaan met aftellen. 

 

Als de kooktijd afgeteld wordt verschijnt in plaats van de actuele keteltemperatuur (groen) 
de aflopende timer. Op dat moment wordt de actuele keteltemperatuur rechtsonder in 
beeld weergegeven (groen). 

 

 

Zandloper aan: timer loopt af   Druk op de getallen om een nieuwe 

Zandloper knippert: keteltemperatuur nog niet  waarde in te vullen voor de tijd 

Binnen de gewenste temperatuurband. 

 

              Uren    Minuten  Seconden 
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In software versie V111.012 is het bedieningsscherm uitgebreid met een knop voor de 
wandverwarming in/uitschakelen en de maximum wand temperatuur instelling. 

Deze knoppen verschijnen alleen boven de tarreren en waterklep knop indien ze zijn 
gekozen in de setup. 

 

Opmerking: Als er gebruik wordt gemaakt van een kernvoeler, kan de gemeten en  
  gewenste temperatuur omgeschakeld worden van ketel naar kern en vice-
  versa, door op de temperatuur te drukken.    

Opmerking: De gewenste temperatuur kan gewijzigd worden door erop te drukken. 

Opmerking: De gewenste mixersnelheid en modus kan gewijzigd worden door op het 
  getal 80% te drukken. Er verschijnt dan een nieuw popup adres. 

Opmerking: Als er rechtsboven in het bedieningsscherm de rode tekst "ALARM" 
  verschijnt is een storing tijdelijk overbrugd maar nog steeds actief. Door  
  spanningsloos maken van de besturing wordt deze tijdelijke overbrugging 
  weer gereset. 

Opmerking: Het scherm is voorzien van een screensaver. Als het kleine lampje nog aan
  is met een zwart scherm kan kort op het scherm worden gedrukt. Het  
  scherm wordt vervolgens weer geactiveerd. De screensaver wordt alleen 
  geactiveerd als er geen proces actief is. 

Opmerking: Als er wordt verwarmd verschijnt de uitsturing van de verwarmingsregeling 
  als kleine rode balkjes. De oranje vlam gaat aan als de regeluitgang ook  
  daadwerkelijk geactiveerd is.       
  Als er wordt gekoeld verschijnt de uitsturing van de koelregeling als kleine
  blauwe balkjes. De koel-ster gaat aan als de regeluitgang ook daadwerkelijk 
  geactiveerd is. 
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3.1 Recept invoeren/wijzigen 

Voordat U de ketel start dient U eerst een zogenaamd "recept" in te voeren. Dit recept 
bevat gegevens zoals gewenste temperatuur, kooktijd, koeltemperatuur en richting en 
snelheid voor de mixer. 

Opmerking: Een recept kan alleen gewijzigd worden met de ketelbesturing in stop- 
  toestand. De symbool in de drukknop start/stop proces is in dat geval blauw. 
  Deze knop ziet er dan als volgt uit: 

 

Opmerking: Als er nog geen recept is gekozen/geactiveerd zal dit rechtsboven in het  
  scherm als een waarschuwing verschijnen, de Start/stop proces knop wordt 
  in dat geval niet opgelicht weergeven en kan ook niet worden gedrukt.  

 

Ga eerst naar het hoofdmenu door op het bedieningsscherm op de knop [HOOFDMENU] 
te drukken: 
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Het volgende scherm zal nu verschijnen (de knop [RECEPT] verschijnt alleen met een 
proces in de stop-toestand): 

  

 

Druk op [RECEPT]. U krijgt een vraag om het wachtwoord niveau 1 in te voeren. Dit is 
“CHEF”.  
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Het volgende scherm zal nu verschijnen: 

 

 

[SELEKTEER]: Kies één van de 100 recepten uit de receptenlijst (alleen zichtbaar als 
   de recepten zijn geladen) 

[WIJZIGEN]:  Wijzig één van de 100 recepten uit de receptenlijst (alleen zichtbaar 
   als de recepten zijn geladen) 

[OPSLAAN USB]: Bewaar de huidige 100 recepten op USB stick 

[LADEN USB]: Laad 100 recepten van de USB stick 

 

Normaliter zijn de recepten geladen en correct ingesteld. Druk op de knop [SELEKTEER]. 

 

Opmerking: Met [SELEKTEER] wordt een recept gekozen en, indien gewenst,   
  geactiveerd. Alleen met de [WIJZIGEN] knop kan een recept worden  
  aangepast. 
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het volgende scherm zal verschijnen: 
 

 

 

 

Receptlijst 1 terug               Receptlijst 5 terug 

 

 

 

 

 

Receptlijst 1 Receptlijst 5 

omhoog     omhoog 

 

 

 

 

 

[VOLGENDE]: Nadat een recept is gekozen worden de details van het recept  
   getoond ter verificatie. 

[VORIGE]:  Ga terug naar het vorige scherm: het recept-menu. 

 

Kies (bijvoorbeeld) recept 001 en druk op de [VOLGENDE] knop.  

  

000: Saus koken 20min 

001: Soep koken en terugkoelen naar 5°C

koelen 
 000: Saus koken 20min 
002: Verwarmen naar kerntemperatuur 75°C 

003: Leeg

 
 002: Verwarmen naar kerntemperatuur 75°C 
004: Leeg

 
 002: Verwarmen naar kerntemperatuur 75°C 
005: Leeg

 
 002: Verwarmen naar kerntemperatuur 75°C 
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Nu verschijnt het volgende scherm: 

Receptnummer en naam 

        Actueel recept 

 

 

Stapnummer            Gewenste proces- 

(van 1 t/m 10)      actie in deze stap 

       

Gewenste Ketel       Kook timer in deze 

Temperatuur in             proces-stap 

deze stap 

Gewenst Ketel    Gewenste mixer 

Volume     snelheid en richting 

 

 

 

Huidige ketelstatus     Huidige Ketel 

     temperatuur 

 

[VORIGE]: In stap 1: ga terug naar de keuzelijst.       
  In alle andere stappen: ga terug naar de vorige stap in het proces. 

[KLAAR]: Ga naar het scherm waar dit gekozen recept geactiveerd kan worden. 

[VERDER]: Bekijk de volgende stap in het proces. 
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De volgende proces-acties zijn mogelijk: 

TEMP+TIJD:  
Ketel gaat naar gewenste keteltemperatuur en vervolgens wordt deze temperatuur 
gedurende de ingestelde timertijd vastgehouden. Daarna wordt verder gegaan met de 
volgende proces-stap. 

KERN TEMPERATUUR (alleen zichtbaar met kernvoeler ingeschakeld): 
Ketel gaat naar gewenste keteltemperatuur, als de kernvoeler de ingestelde gewenste 
kerntemperatuur overschrijdt wordt verder gegaan met de volgende proces-stap. 

AFKOELEN (alleen zichtbaar met koelen ingeschakeld): 
Ketel gaat naar de gewenste keteltemperatuur (ketelvoeler), als de keteltemperatuur de 
ingestelde waarde onderschrijdt wordt verder gegaan met de volgende proces-stap. 

EINDE: 
Einde van het proces: het systeem gaat melden dat het proces klaar is en blijft staan op de 
huidige temperatuur.  

WACHT: 
Het proces blijft in deze stap staan en regelt door. De operator kan nu handmatig het 
proces beïnvloeden en daarna door de op de knop te drukken verder gaan in het proces. 
Druk op de [KLAAR] knop, het volgende scherm zal verschijnen. 

Opmerking: Het gewenste volume en de mixermotor zullen alleen verschijnen als deze
  zijn ingeschakeld bij de setup. 

  



Handleiding Spako Ketelbesturing firmware versie V115.019                                      Datum: 24-2-2017             

(c)2014 CasCade Automation Systems B.V.                                                                        Pagina 36 van 100 

 

 

[JA DOORGAAN]: Activeer het gekozen recept en ga naar het bedieningsscherm. 

[ANNUL.]:  Annuleer het gekozen recept, het huidige actuele recept blijft  
   ongewijzigd. Daarna wordt teruggesprongen naar het recepten menu. 

Druk op [JA, DOORGAAN], als U het gekozen recept heeft gecontroleerd en in orde is 
bevonden. 

Op het bedieningsscherm kunt U vervolgens rechtsboven in het scherm controleren of het 
correcte recept is geactiveerd in de besturing. Vervolgens kunt U starten door op de 
proces-start-stop knop te drukken: 

 

Opmerking: Deze knop verschijnt alleen als een recept is gekozen, en het signaal  
  “losklep gesloten” is geactiveerd. 
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Een recept kan ook worden gewijzigd, kies daarvoor de knop [WIJZIGEN] in het recept-
menu. 

 

 

Het volgende scherm zal nu verschijnen: 

 

 

 

Receptlijst 1 terug               Receptlijst 5 terug 

 

 

 

 

 

Receptlijst 1 Receptlijst 5 

omhoog     omhoog 

 

 

 

 

 

[VOLGENDE]: Nadat een recept is gekozen worden de details van het recept  
   getoond ter verificatie. 

[VORIGE]:  Ga terug naar het vorige scherm: het recept-menu. 

 

Kies (bijvoorbeeld) recept 001 en druk op de [VOLGENDE] knop.  

000: Saus koken 20min 

001: Soep koken en terugkoelen naar 5°C

koelen 
 000: Saus koken 20min 
002: Verwarmen naar kerntemperatuur 75°C 

003: Leeg

 
 002: Verwarmen naar kerntemperatuur 75°C 
004: Leeg

 
 002: Verwarmen naar kerntemperatuur 75°C 
005: Leeg

 
 002: Verwarmen naar kerntemperatuur 75°C 
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Het scherm dat nu verschijnt lijkt veel op het “recept selecteren” scherm, het enige verschil 
is dat nu ook de instellingen daadwerkelijk kunnen worden gewijzigd: 

Receptnummer en naam 

        Actueel recept 

 

 

Stapnummer            Gewenste proces- 

(van 1 t/m 10)      actie in deze stap 

       

Gewenste Ketel       Kook timer in deze 

Temperatuur in             proces-stap 

deze stap 

Gewenst Ketel    Gewenste mixer 

Volume     snelheid en richting 

 

 

 

Huidige ketelstatus     Huidige Ketel 

     temperatuur 

 

 

[VORIGE]: In stap 1: ga terug naar de keuzelijst.       
  In alle andere stappen: ga terug naar de vorige stap in het proces. 

[KLAAR]: Ga naar het scherm waar dit gekozen recept opgeslagen kan worden. 

[VERDER]: Wijzig de volgende stap in het proces. 

Druk eenvoudigweg op de getallen die U wenst aan te passen, er zal vervolgens een 
scherm verschijnen om de waarde in te voeren die gewenst is. Op de volgende pagina zal 
meer in detail worden uitgelegd hoe dit in zijn werk gaat. 

 

Opmerking: Er zijn maximaal 10 processtappen mogelijk, de laatste stap in het proces 
  dient ten allen tijde een stap met proces-actie “einde” te zijn. 
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Actie:   De gewenste proces-actie in deze proces-stap: druk op de tekst achter
   de tekst “actie”. Het volgende menu zal verschijnen: 

 

TEMP+TIJD:  
Ketel gaat naar gewenste keteltemperatuur en vervolgens wordt deze temperatuur 
gedurende de ingestelde timertijd vastgehouden. Daarna wordt verder gegaan met de 
volgende proces-stap. 

KERN TEMPERATUUR (alleen mogelijk met kernvoeler optie ingeschakeld): 
Ketel gaat naar gewenste keteltemperatuur, als de kernvoeler de ingestelde gewenste 
kerntemperatuur overschrijdt wordt verder gegaan met de volgende proces-stap. Als U 
deze proces-actie kiest zal het systeem voor deze stap een kerntemperatuur instelling 
verschijnen. 

AFKOELEN (alleen mogelijk met koelen optie ingeschakeld): 
Ketel gaat naar de gewenste keteltemperatuur (ketelvoeler), als de keteltemperatuur de 
ingestelde waarde onderschrijdt wordt verder gegaan met de volgende proces-stap. 

EINDE: 
Einde van het proces: het systeem gaat melden dat het proces klaar is en blijft staan op de 
huidige temperatuur.  

WACHT: 
Het proces blijft in deze stap staan en regelt door. De operator kan nu handmatig het 
proces beïnvloeden en daarna door de op de knop te drukken verder gaan in het proces. 
Druk op de [KLAAR] knop, het volgende scherm zal verschijnen. 

Druk op de gewenste proces-actie en druk op de knop [OK] om deze te activeren. 
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Er zijn nog diverse andere zaken die kunnen worden gewijzigd in een recept: 

Receptnaam: Door op de receptnaam te drukken kan deze worden gewijzigd. 

Gewenst ketel: Gewenste keteltemperatuur voor deze proces-stap 

Gewenst kern: Gewenste kerntemperatuur voor deze proces-stap (wordt automatisch 
   begrensd op de keteltemperatuur). Deze optie verschijnt alleen als in 
   de setup is gekozen voor de kernvoeler. 

Timer min:  Kooktimer in minuten voor deze proces-stap 

Timer sec:  Kooktimer in seconden voor deze proces-stap 

Volume:  Gewenst ketelvolume voor dit hele proces (wordt gebruikt bij de  
   automatische bevulling). Deze optie verschijnt alleen als in de setup is
   gekozen voor automatische bevulling met flowmeter. 

Mixer:   Gewenste mixer-snelheid en richting in deze proces-stap. Deze optie 
   verschijnt alleen als in de setup is gekozen voor de mixer. 

   Druk op het getal achter de tekst “mixer” om de snelheid te wijzigen. 

   Druk op de lettercombinatie achter het “%” teken om de richting aan te 
   geven. 

 

   [L/R]: Mixer draait pendelend linksom/rechtsom in deze proces-stap 

   [R]: Mixer draait alleen rechtsom in deze proces-stap 

   [UIT]: Mixer uitgeschakeld in deze proces-stap 

   Druk vervolgens op [OK] om de gekozen draairichting te kiezen. 

 

BELANGRIJK: De laatste proces-stap dient de proces actie “einde” te bevatten, 
   zo niet, dan blijft het proces draaien zonder een melding te geven
   dat het klaar is. 
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Druk op de [KLAAR] knop, het volgende scherm zal verschijnen. 

 

 

[VORIGE]:  Keer terug naar het scherm waar het recept kan worden gewijzigd 

[JA, OPSLAAN]: Sla het gewijzigde recept op in het geheugen van het   
   bedieningsscherm. 

[RECEPT INST]: Ga naar het recept-menu 

[HOOFDMENU]: Ga naar het hoofdmenu 

 

Als U akkoord bent met de wijzigen kunt up op [JA, OPSLAAN] drukken, het gewijzigde 
recept zal vervolgens opgeslagen worden in het geheugen van het bedieningsscherm. 
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Het recepten menu heeft nog twee andere menu-opties: 

 

 

[OPSLAAN USB]: Bewaar de huidige 100 recepten op USB stick 

[LADEN USB]: Laad 100 recepten van de USB stick 

[BEDIENING]: Keer terug naar het bedieningsscherm 

[HOOFDMENU]: Keer terug naar het hoofdmenu 
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Druk op [OPSLAAN USB], het volgende scherm zal verschijnen: 

 

 

Opmerking: Het huidige scherm verschijnt pas nadat U een USB stick in het daarvoor 
  bestemde slot heeft gestoken. 

Waarschuwing: Als U deze procedure uitvoert worden eventuele bestaande recepten 
   op de USB-stick die zich in het slot bevindt overschreven. Deze actie 
   is onherstelbaar. 

[ANNUL.]:  Annuleer opslag procedure en keer weer terug naar het recept-menu 

[OPSLAAN USB]: Sla de huidige 100 recepten uit het bedieningsscherm geheugen op, 
   op de USB-stick die zich in het slot bevindt. 

[BEDIENING]: Keer terug naar het bedieningsscherm 

[HOOFDMENU]: Keer terug naar het hoofdmenu 

 

Druk op [OPSLAAN USB] en de 100 recepten zullen worden opgeslagen op de USB-stick 
die zich in het slot bevindt. Daarna zal het bedieningsscherm melden dat de opslag 
procedure is gelukt. 

Het bestand wordt op de USB-stick opgeslagen in de directory \FILE\F00001.BIN als U 
voor .bin bestanden heeft gekozen in de setup. Als U voor CSV heeft gekozen wordt het 
als een CSV bestand opgeslagen in de directory \Recipe. 

Dit bestand kan vervolgens worden ingelezen in een eventuele andere ketelbesturing. Het 
bestand kan ook worden opgeslagen op een pc, ter back-up in geval van een mogelijke 
storing. 

Opmerking: Door het speciale bestandsformaat kan het helaas niet worden ingelezen in 
  een ander programma. Het instellen van recepten dient in het   
  bedieningsscherm te gebeuren.  
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Als een recept correct is opgeslagen kan het daarna weer worden ingelezen, kies 
daarvoor de optie [LADEN USB]: 

 

 

[OPSLAAN USB]: Bewaar de huidige 100 recepten op USB stick 

[LADEN USB]: Laad 100 recepten van de USB stick 

[BEDIENING]: Keer terug naar het bedieningsscherm 

[HOOFDMENU]: Keer terug naar het hoofdmenu 

 

Druk op de knop [LADEN USB] om de laad-procedure te starten, 
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Het volgende scherm zal verschijnen: 

 

 

Opmerking: Het huidige scherm verschijnt pas nadat U een USB stick in het daarvoor 
  bestemde slot heeft gestoken. 

Waarschuwing: Als U deze procedure uitvoert worden eventuele bestaande recepten 
   in het geheugen van het bedieningsscherm overschreven met de  
   recepten op de USB-stick die zich in het slot bevindt. Deze actie is 
   onherstelbaar. 

Waarschuwing: Vergewis U ervan dat U een correct recepten bestand laadt. Het is 
   namelijk mogelijk om een verkeerd recept, uit een andere machine, te 
   laden. Controleer altijd enige recepten na deze laad-procedure. 

[LADEN USB]: Laad de 100 recepten van de USB-stick die zich in het slot bevindt en
   sla deze op in het geheugen van het bedieningsscherm. 

[ANNUL.]:  Annuleer opslag procedure en keer weer terug naar het recept-menu 

[BEDIENING]: Keer terug naar het bedieningsscherm 

[HOOFDMENU]: Keer terug naar het hoofdmenu 

 

Druk op [LADEN USB] en de 100 recepten zullen worden ingeladen van de USB-stick die 
zich in het slot bevindt. Deze 100 recepten worden opgeslagen in het geheugen van het 
bedieningsscherm. Daarna zal het bedieningsscherm melden dat de laad-actie is gelukt. 

Het recepten-bestand dient zich op de USB-stick te bevinden in de directory 
\FILE\F00001.BIN als U heeft gekozen voor een .bin bestand in de setup. Als U voor CSV 
heeft gekozen kunt U een CSV bestand inlezen vanuit de directory \Recipe. 

Opmerking: Door het speciale bestandsformaat kan het helaas niet worden ingelezen in 
  een ander programma. Het instellen van recepten dient in het   
  bedieningsscherm te gebeuren. 
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3.2 Recept starten 

 

Druk op de start knop om het ingevoerde recept te starten. 

Er zijn nu diverse situaties mogelijk: 

 Handmatige ketelbevulling: in dit geval moet de ketel nu bevuld zijn om droogkoken 
te voorkomen. 

 Automatische ketelbevulling: in dit geval moet de ketel juist leeg zijn, daar deze 
eerst nog automatisch moet worden gevuld. 
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Situatie bij handmatige ketelbevulling en een enkelwandige gasverwarmde ketel: 

 

Eerst vraagt het systeem omwille van veiligheidsredenen een bevestiging of de ketel is 
bevuld. 

[JA, GA DOOR]: De ketel is bevuld, ga naar het start-vertraging scherm 

[NEE STOPPEN]: Nee, de ketel is niet bevuld, ga terug naar het bedieningsscherm. 

 

Opmerking: bij elektrisch verwarmde ketels wordt dit scherm overgeslagen. 
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Als de knop [JA, GA DOOR] is gedrukt, verschijnt het volgende scherm: 

 

 

U kunt nu bij de uren, minuten en seconden aangeven na hoeveel tijd de ketel 
automatisch mag starten met de eerste stap in het proces. 

[START]:  Start het aftellen van de start-vertraging. 

[PAUZE]:  Pauzeer het aftellen van de start-vertraging (alleen zichtbaar als de 
   timer ook daadwerkelijk bezig is met aftellen). 

[AFBREKEN]: Breek het starten van het proces af en keer terug naar het   
   bedieningsscherm. 

[OVERSLAAN]: Sla het aftellen over, en start direct met het proces. 

 

Druk op de [START] knop om te beginnen met het aftellen. Indien de tijd 0 is zal het 
proces vrijwel direct opstarten. 
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Situatie bij automatische ketelbevulling en een enkelwandige gasverwarmde ketel:: 

 

Eerst vraagt het systeem omwille van veiligheidsredenen een bevestiging of de ketel leeg 
is. 

[JA, GA DOOR]: De ketel is leeg, ga naar het automatisch bevullen scherm 

[NEE STOPPEN]: Nee, de ketel is niet leeg, ga terug naar het bedieningsscherm. 

 

Opmerking: bij elektrisch verwarmde ketels wordt dit scherm overgeslagen. 
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Het automatisch bevullen scherm ziet er als volgt uit: 

 

Indien nodig, kan U hier bij het vak “gewenst” nog het aantal gewenste liters veranderen. 
Dit is aan een minimum instelling (% van maximale bevulling) gekoppeld om droogkoken 
te voorkomen). 

De gele actuele waarde laat het huidige aantal liters in de ketel zien. Normaliter zou dit 0 
moeten zijn, daar U dit in het vorige scherm heeft bevestigd. 

[START VULLEN]: Start de automatische bevulling. Na het bereiken van de gewenste 
   hoeveelheid liters verschijnt het start vertraging scherm (alleen als er 
   een tijd, anders dan 0, is geprogrammeerd. 

[PAUZE]:  Pauzeer de automatische bevulling (bevullingsklep sluit weer). Alleen
   zichtbaar als een automatische bevulling actief is. 

[AFBREKEN]: Breek het proces af en keer terug naar het bedieningsscherm 

[TARRA]:  Tarreer het gedetecteerde aantal liters. Alleen zichtbaar als de 
   actuele bevulling groter is dan 0 liter. 

[HAND]:  Handmatige bediening van de bevullingsklep. Deze moet om  
   veiligheidsredenen ingedrukt blijven. 

In de vakken uur en minuut bij de start vertraging kan een tijd ingesteld worden. Na het 
verstrijken van deze tijd wordt het proces automatisch gestart. 

Druk op de knop [START BEVULLEN] om het bevullingsproces te starten. 

 

Waarschuwing: Om veiligheidsredenen is het niet mogelijk om deze    
   bevullingsprocedure over te slaan. Dit is om droogkoken te   
   voorkomen. 
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Als er een inschakel vertragingstijd is geprogrammeerd zal na de automatische bevulling 
het volgende scherm verschijnen en automatisch beginnen met aftellen: 

 

 

[PAUZE]:  Pauzeer het aftellen van de start-vertraging. 

[AFBREKEN]: Breek het starten van het proces af en keer terug naar het   
   bedieningsscherm. 

[OVERSLAAN]: Sla het aftellen over, en start direct met het proces. 

 

Na het verstrijken van de vertragingstijd zal het proces automatisch opstarten. Daarna 
keert het systeem terug naar het bedieningsscherm. 
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3.3 Instellingen wijzigen terwijl het recept loopt 

De zaken met de pijl kunnen worden gewijzigd terwijl het recept loopt. De originele 
receptwaarden zullen echter niet worden overschreven. Bij een herstart zullen altijd weer 
de originele receptwaarden worden gebruikt. Indien U dit niet wilt dient U het recept aan te 
passen. Dit is alleen mogelijk met een proces in stop-toestand. 

3.3.1 Verwarmen naar gewenste keteltemperatuur 

Nadat het proces is gestart met de proces-stap temperatuur-tijd verschijnt het volgende 
scherm, de zaken met een gele pijl kunnen worden gewijzigd terwijl een proces actief is: 

Gewenste mixer snelheid en modus wisselen 

 

 

 

 

   Gewenste ketel        

   temperatuur 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

     Mixer starten en stoppen 

Opmerking: De mixer start eerst met de gekozen richting uit het recept, dit kan zijn: 

 L/R: Linksom/rechtsom 

 R: Rechtsom 

 UIT: Uitgeschakeld 
  Door op de mixer 80% te drukken schakelt de "modus" om.   
  Er verschijnt nu een nieuw pop-up scherm waar de gewenste snelheid en 
  mixer modus kunnen worden ingesteld. 

Opmerking: Als de mixer loopt, en de deksel wordt geopend, zal de mixer automatisch
  stoppen. Om veiligheidsredenen dient de mixer weer met drukken op de
  knop gestart te worden. 
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3.3.2 Aftellen kooktijd 

Na het opwarmen verschijnt de kooktijd-timer op het scherm: 

 

Naast de mixer snelheid, mixer modus en gewenste ketel temperatuur, kan deze timer ook 
worden aangepast. Dit zal de originele kooktijd in het recept niet overschrijven. 

Opmerking: Als de zandloper knippert is de gemeten ketel temperatuur buiten de 
  ingestelde band rond de ingestelde waarde. Pas nadat de temperatuur 
  weer binnen de band komt gaat het proces verder met het aftellen van de
  kooktijd. 

Opmerking: Als er om dat voor reden ook moet worden doorgegaan met de volgende 
  proces-stap, zelfs bij niet voltooide kooktijd, kan deze tijd op 0:00:00 worden 
  ingesteld, het proces zal dan doorgaan met de volgende proces-stap. 
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3.3.3. Verwarmen naar kern-temperatuur 

Nadat het proces is gestart met de proces-stap kerntemperatuur verschijnt het volgende 
scherm, de zaken met een gele pijl kunnen worden gewijzigd terwijl een proces actief is, 
de originele receptwaarden zullen echter niet worden overschreven: 

Gewenste mixer snelheid en modus 

 

 

 

 

Omschakelen   Gewenste kern 
tussen ketel/kern       temperatuur 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

     Mixer starten en stoppen 

 

Zie voor het omschakelen van de mixer modus 3.3.1. 

De ketel zal in deze proces-actie de ketel op de gewenste temperatuurinstelling zetten, 
zoals geprogrammeerd in het recept. 

Vervolgens zal de actuele kern-temperatuur de gewenste kern-temperatuur moeten 
overschrijden, voordat verder wordt gegaan met de volgende proces-stap. 

U kunt schakelen tussen het zichtbaar maken van de kern-temperatuur, en de ketel-
temperatuur, door het drukken op de groene temperatuur meter. 

Opmerking: De maximaal instelbare kerntemperatuur is gelimiteerd aan de actuele 
  gewenste keteltemperatuur instelling -10°C. 

Als U om wat voor reden ook wilt doorgaan met de volgende stap, ook al is de 
kerntemperatuur nog niet bereikt, dan kunt U drukken op de [>>] knop rechts op het 
scherm. Het systeem zal dan doorgaan met de volgende proces-stap. 
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3.3.4. Koelen 

Tijdens de proces-stap “koelen” kunnen de zaken gemarkeerd met een pijl worden 
gewijzigd terwijl het proces loopt. De originele receptwaarden zullen echter niet worden 
overschreven. 

Gewenste mixer snelheid en modus 

 

 

 

 

Omschakelen   Gewenste kern 
tussen ketel/kern       temperatuur 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

     Mixer starten en stoppen 

 

Zie voor het omschakelen van de mixer modus 3.3.1. 

De ketel zal in deze proces-actie de ketel op de gewenste temperatuurinstelling zetten, 
zoals geprogrammeerd in het recept. 

Als de ketel temperatuurvoeler onder de ingestelde keteltemperatuur komt, zal het proces 
verder gaan met de volgende processtap. Als deze processtap “einde” is, zal het proces 
melden dat het klaar is en blijven staan op de geprogrammeerde instellingen. 

Als U om wat voor reden ook wilt doorgaan met de volgende stap, ook al is de 
koeltemperatuur nog niet bereikt, dan kunt U drukken op de [>>] knop rechts op het 
scherm. Het systeem zal dan doorgaan met de volgende proces-stap. 
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3.3.5. Einde 

Als de processtap “Einde” wordt bereikt wordt de zoemer geactiveerd. Door te drukken op 
de “reset zoemer” knop (alleen mogelijk als deze is opgelicht) kunt U de zoemer 
uitschakelen. De procesregeling blijft de gewenste temperatuur vasthouden en de mixer 
blijft doordraaien. 

Indien op de “Proces uitschakelen” knop wordt gedrukt wordt de regeling uitgeschakeld. 

Opmerking: Als het alarm "proces klaar" verschijnt kunt U ook direct drukken op de  
  "proces-uitschakelen" knop. De zoemer zal dan ook worden uitgeschakeld. 

 

3.3.6. Wacht 

Als de processtap “Wacht” wordt bereikt wordt de zoemer geactiveerd. Door te drukken op 
de “reset zoemer” knop (alleen mogelijk als deze is opgelicht) kunt U de zoemer 
uitschakelen. De procesregeling blijft de gewenste temperatuur vasthouden en de mixer 
blijft doordraaien. 

U kunt nu met de hand extra handelingen verrichten en op de volgende knop drukken, de 
ketel gaat dan verder met de volgende processtap. 

  



Handleiding Spako Ketelbesturing firmware versie V115.019                                      Datum: 24-2-2017             

(c)2014 CasCade Automation Systems B.V.                                                                        Pagina 57 van 100 

3.4 Snelstart 

Met het proces in stoptoestand kan in het menu worden gekozen voor de zogenaamde 
snelstart.  

 

Het volgende scherm zal verschijnen indien gebruik wordt gemaakt vaan een 
gasverwarmde ketel met enkele wand: 

 

[JA, GA DOOR]: Bevestig dat de ketel is bevuld is 

[NEE, STOPPEN]: Breek af en ga terug naar het bedieningsscherm 

De besturing zal vervolgens starten met het de in instellingen geprogrammeerde 
ketelinstelling. Vervolgens zal er worden teruggekeerd naar het bedieningsscherm. 
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3.5 Mixer langzaam 

Met het proces in stoptoestand kan in het menu worden gekozen voor mixer langzaam.  
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Het volgende scherm zal verschijnen: 

 

Opmerking: De mixermotor zal op laagste snelheid lopen. Dit kan om veiligheidsredenen
  niet worden veranderd. 

 

LET OP!!!! DE MIXERMOTOR KAN LOPEN MET GEOPEND DEKSEL! DIT IS EEN 
EVENTUELE GEVAARLIJKE SITUATIE EN MAG ALLEEN WORDEN UITGEVOERD 
DOOR GESCHOOLD PERSONEEL.  

Om deze reden verschijnt tijdens het draaien van de mixer de waarschuwing 
“onbeveiligd roerwerk”. 

Bij verlaten van dit bedieningsscherm zal de mixermotor weer automatisch worden 
gestopt. 

Met de knop L/R kunt U schakelen tussen linksom/rechtsom pendelend en alleen maar 
rechtsom draaiend. 
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3.5 Instelling 

3.5.1. Gebruiker 

Dit scherm kan alleen gekozen worden nadat het wachtwoord niveau 1 is ingevoerd: 

 

 

Richting timer (s.):  Tijdsinstelling voor het pendelen tussen linksom/rechtsom van
    de mixermotor. Deze waarde wordt niet gebruikt als de optie
    "alleen rechtsom" wordt gekozen. Deze instelling verschijnt  
    alleen als de mixermotor is gekozen in de setup. 

Kook wacht band °C: Band rond de ingestelde keteltemperatuur waarde waarbinnen
     de gemeten keteltemperatuur moet blijven om de kooktimer af 
    te laten tellen. 

Opmerking: Deze waarde wordt ook gebruikt om tijdens het 
   verwarmen te detecteren wanneer de kooktijd  
   moet ingaan. 

Snel temp °C:  Temperatuur instelling die gebruikt wordt bij de hoofdmenu optie 
    snel start. 

Kerntemp band °C:  Hysterese band rond de ingestelde kerntemperatuur waarde, 
    wordt gebruikt voor de detectie of de kerntemperatuur is bereikt.
    Deze instelling verschijnt alleen als de kernsensor is gekozen in 
    de setup. 

Screensaver (s.):  Tijd in seconden waarna het bedieningsscherm in standby 
    gaat staan. Druk kort op het zwarte scherm om het weer te 
    activeren. Deze tijd wordt ook gebruikt om automatisch terug te 
    keren naar het bedieningsscherm vanuit het menu. 

Zoemer tijd (s.):  Pulsduur instelling m.b.t. de aan-tijd van de zoemer. 



Handleiding Spako Ketelbesturing firmware versie V115.019                                      Datum: 24-2-2017             

(c)2014 CasCade Automation Systems B.V.                                                                        Pagina 61 van 100 

3.5.2. Technicus 1 

Dit scherm kan alleen gekozen worden nadat het wachtwoord niveau 2 is ingevoerd: 

 

 

Mixer langz snelheid %: Snelheid mixermotor in "langzaam" bedrijf.  

Kantel snelheid %:  Snelheid kantelmotor voor zowel kantelen als weer rechtop  
    bewegen. 

Ketelw legen (s.):  Tijd dat de dubbele wand ledigen/ontluchten klep open blijft 
    alvorens door te gaan met een processtap die afwijkt van de 
    huidige processtap. 

Lekdetectie band:  Aantal pulsen van de flowmeter met pulsuitgang die mogen 
    optreden bij een gesloten waterklep. Normaliter is het zo dat
    de flowmeter geen pulsen af mag geven met een gesloten  
    waterklep. Indien dat wel het geval is, is sprake van een lek. Na 
    het sluiten van de waterklep zal de flowmeter nog kort  
    doortellen, hier kan deze “doorschiet” waarde worden ingesteld, 
    om een onnodig alarm te voorkomen. 

Pulsen per liter:  Hier kan het aantal pulsen per liter worden ingesteld. Hiermee 
    kan ook een eventuele afwijking in de sensor worden  
    gecompenseerd.  

Correction Ltr:  Vaste afwijking die kan worden ingesteld om de waterklep iets
    eerder af te laten slaan (aantal pulsen) voordat de gewenste
    bevulling wordt bereikt.   

Opmerking:  bepaalde parameters zullen alleen verschijnen indien ze zijn gekozen
   in de setup. 
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3.5.3. Technicus 2 

Dit scherm kan alleen gekozen worden nadat het wachtwoord niveau 2 is ingevoerd: 

 

 

Ketelw verw (s): Wachttijd om dubbele wand leeg te laten lopen voordat verwarming 
   start 

Ketelw koel (s): Wachttijd om dubbele wand leeg te laten lopen voordat het koelen 
   start 

Mix min snelh (%): Minimaal uitgangssignaal van de analoge uitgang met gewenste  
   snelheid van de mixermotor 

Min bevulling (%): Minimale instelbare bevulling van de ketel. Hier kan met het  
   engineering wachtwoord ook 0% worden ingesteld. 

Max wandtemp: Maximaal instelbare wandtemperatuur in graden Celsius. Dit is het 
instelling (C)   maximum wat kan worden ingesteld. 
 
Max temperatuur: Maximaal toegestane instelbare temperatuur in graden Celsius. Dit is 
Instelling (C)  de maximaal instelbare gewenste temperatuur die kan worden  
   ingesteld.  
 
Opmerking:  bepaalde parameters zullen alleen verschijnen indien ze zijn gekozen
   in de setup. 
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4. Info 

Dit menu-item toont extra informatie met betrekking tot de proces-besturing. Het volgende 
scherm wordt getoond: 

 

Bij contact informatie kunt U een overzicht zien met contactgegevens van de service 
dienst. 

Firmware:  Software versie die draait op de proces-besturing. 

Config code:  Configuratie code waarmee kan worden gecontroleerd hoe het 
   systeem is ingesteld. 

Editor:   Software ontwikkel tool versie 

Storing code: Code waarmee kan worden gecontroleerd wat de eerst gedetecteerde
   storing was. Als er geen storing is (storingcode=0) wordt dit niet 
   getoond.  

   In geval van een storing wordt rechtsboven in het scherm de rode  
   tekst “STORING” weergegeven. 
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5. HACCP temperatuur registratie 

Rechtsonder in het hoofdmenu bevindt zich de knop om naar de HACCP temperatuur 
registratie te gaan. 

 

Na drukken op deze knop verschijnt het volgende scherm met daarop de HACCP 
temperatuur registratie: 

 

Iedere minuut wordt de ketel temperatuur geregistreerd. Dit tijdsinterval is vast en niet te 
wijzigen. 
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Als U een lege USB stick in het daarvoor bestemde slot steekt, verschijnt de            
[USB OPSLAAN] toets. Door hierop te drukken worden de geregistreerde temperaturen in 
een zogenaamd CSV bestand opgeslagen op de USB-stick. De naam hiervan is gefixeerd 
en is \SAMP01\SA00000.CSV. Het bestand SA00000.CSV bevindt zich dus op de USB-
stick in directory SAMP01. 

Dit bestand kan vervolgens in bijvoorbeeld Microsoft Excel worden geïmporteerd als zijnde 
een CSV bestand. Hiervoor zult U wel enige basis instellingen moeten wijzigen in 
Microsoft Excel, zie daarvoor de desbetreffende handleidingen van Microsoft Excel m.b.t. 
het importeren van een CSV bestand. 

Waarschuwing: Als U daarna nogmaals het bestand opslaat vanuit het   
   bedieningsscherm, wordt het bestaande bestand    
   \SAMP01\SA00000.CSV overschreven. 
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6. Service 

 

WAARSCHUWING: DEZE PARAMETERS DIENEN TE WORDEN INGESTELD 
    DOOR TECHNISCH GESCHOOLD PERSONEEL.  

    VERKEERD INGESTELDE PARAMETERS KUNNEN EEN 
    SLECHT REGELGEDRAG EN/OF SCHADE AAN DE 
    PROCESBESTURING/KETEL OF GEBRUIKERS HIERVAN
     AANRICHTEN!  

6.1 Regelparameters verwarming 

Het service-menu kan alleen gekozen worden nadat het wachtwoord niveau 2 is 
ingevoerd. Het volgende scherm zal verschijnen: 

 

 

Prop. Band °C:  Regelparameter proportionele band in °C 

Integr. Tijd s.:  Regelparameter integratie tijd in seconden 

Diff. Tijd s.:   Differentiatietijd in seconden 

Cyclus tijd s.:  Cyclustijd van de regeling in seconden 

Autotune (1=act):  Inschakelen autotuning, is alleen mogelijk met ingeschakelde
    procesbesturing en temperatuur instelling die niet veranderd. 

Min 0/1 tijd (ms):  Minimale tijd dat een regeluitgang contact actief is. 
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6.2 Regelparameters koeling 

Dit is in de huidige firmware versie V111.012 nog niet geïmplementeerd. Tijdens koelen 
worden dezelfde regelparameters als voor verwarmen gebruikt. 
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6.3 Sensor limieten 

Als deze menu-tab wordt gedrukt verschijnt het volgende scherm: 

 

 

Sens lim laag °C:  Minimale meetwaarde die de keteltemperatuur,  
    kerntemperatuur of wandtemperatuur sensor aan mag geven. 
    Als de meting beneden deze waarde komt schakelt de proces-
    besturing uit en wordt gemeld dat de ketel-, kern- of wand- 
    temperatuur sensor zich buiten de bewakingsband bevindt. 

Sens lim hoog °C:  Maximale meetwaarde die de keteltemperatuur of   
    kerntemperatuur sensor aan mag geven. Als de meting boven
    deze waarde komt schakelt de proces-besturing uit en wordt
    gemeld dat de ketel- of kern-temperatuur sensor zich buiten de 
    bewakingsband bevindt. 
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6.4 Systeem informatie 

Deze menu-tab toont informatie m.b.t. het regelsysteem: 

 

 

Storing code: Code waarmee kan worden gecontroleerd wat de eerst gedetecteerde
   storing was. Als er geen storing is toont het systeem een 0. 

Config code:  Configuratie code waarmee kan worden gecontroleerd hoe het 
   systeem is ingesteld. 

Ketel volume: Maximaal volume van de ketel. Dit wordt alleen gebruikt als de optie
   "automatisch bevullen" is ingeschakeld tijdens de setup. 

 

WAARSCHUWING: DE VOLGENDE OPTIE DIENT ALLEEN UITGEVOERD TE
    WORDEN DOOR GESCHOOLD TECHNISCH PERSONEEL.
    VERKEERDE INSTELLINGEN KUNNEN EEN GEVAARLIJKE
    SITUATIE VEROORZAKEN BIJ DE EINDKLANT OF HET  
    SYSTEEM BESCHADIGEN. 

 Druk op HER-INIT om het regelsysteem opnieuw te configureren. 

 

 

Opmerking:  Door op het kleine pijltje rechts van de tab "systeem" te drukken worden 
  de volgende serie systeem overzicht schermen getoond. 
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6.5 DIO1 Digitale in- en uitgangen status 

Dit scherm wordt bereikt via SERVICE\SYSTEEM\"Pijltje naar rechts" 

 

Op dit overzichtsscherm kan de status worden gecontroleerd van: 

 Digitale ingang 01-08 

 Digitale uitgang 01-08 

 

LEGENDA: Rood = uit, groen = aan/actief. 

 

Op dit scherm kunnen geen uitgangen worden geforceerd. Ga hiervoor naar tab "FORCE 
TIO" en druk op het pijltje naar rechts. 
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6.6 TIO regelmodule status 

Dit scherm wordt bereikt via SERVICE\SYSTEEM\"Pijltje naar rechts" 

 

Hier wordt de actuele status van de TIO regelmodule getoond: 

KAN1:  Status: verwarmen of koelen 

INST KETELTEMP: Temperatuur instelling ketel x0.1°C 

EVENT1 SETVAL: Temperatuur bewakingsband rond temperatuur instelling +/- 0.1°C 

   (wordt gebruikt om kooktijd te starten/ketel afgekoeld te detecteren) 

EVENT1 STATUS: 0=niet actief, 1=actief (sensor binnen band) 

 

KAN2:  In bedrijf status: AAN/UIT 

INST KERNTEMP: Temperatuur instelling kern x0.1°C 

EVENT1 SETVAL: Temperatuur detectieband kernvoeler +/- 0.1°C 

   (wordt gebruikt om te detecteren of kernvoeler de kern-temperatuur
   instelling heeft overschreden) 

EVENT1 STATUS: 0=niet aktief, 1=aktief (sensor overschrijd temperatuur instelling) 

 

KAN3:   

KANT SNELH Kantel snelheid: Snelheid kantelmotor: x0.1% 

SIDE TEMP:  Indien de wandverwarming aktief is is hier zichtbaar of de temperatuur
   van de wandsensor onder (groen) of boven (rood) het maximum is. 

KAN4:   

MIXER SNELH Mixer snelheid: Snelheid mixermotor: x0.1% 
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6.7 PM16DI Pulscounter module Digitale ingangen status 

Opmerking: Dit scherm is alleen toegankelijk als tijdens de setup is gekozen voor  
  flowmeter aanwezig. 

Dit scherm wordt bereikt via SERVICE\SYSTEEM\"Pijltje naar rechts" 

 

Op dit overzichtsscherm de status worden gecontroleerd van de pulscounter ingang op de 
speciaal hiervoor geschikte digitale ingangsmodule: 

 Digitale ingang 01: Pulscounter 

 

LEGENDA: Rood = uit, groen = aan/actief. 
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6.8 Forceer TIO regelmodule 

Dit scherm wordt bereikt via SERVICE\SYSTEEM\"Pijltje naar rechts" 

Hiermee kan handmatig de TIO temperatuur module worden bediend. 

 

WAARSCHUWING: DE HANDBEDIENING DIENT ALLEEN UITGEVOERD TE 
    WORDEN DOOR GESCHOOLD TECHNISCH PERSONEEL.
    VERKEERD BEDIENEN KAN EEN GEVAARLIJKE SITUATIE
    VEROORZAKEN BIJ DE EINDKLANT OF HET SYSTEEM 
    BESCHADIGEN. 

OPMERKING: Bij het verlaten van het scherm wordt de TIO module weer op  
   automatisch geschakeld. 

 

Voordat de TIO module handmatig kan worden bediend moet eerst worden omgeschakeld 
naar "handbediening". Druk hiervoor op de knop "HAND BEDIEN" en houdt deze enige 
seconden ingedrukt. 

Als de TIO module weer door het systeem moet worden bediend moet worden 
overgeschakeld naar "AUTOMATISCH". 

 

In handbediening kunnen de volgende zaken worden ingesteld: 

 Kanaal 2 in bedrijf handmatig aan/uitschakelen. 

 Kanaal 3 kantelsnelheid handmatig instellen. 

 Kanaal 4 mixer snelheid handmatig instellen. 
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6.8 Forceer DIO1 digitale uitgangen 

Dit scherm wordt bereikt via SERVICE\SYSTEEM\"Pijltje naar rechts"\FORCE TIO\"Pijltje 
naar rechts" 

 

WAARSCHUWING: DE HANDBEDIENING DIENT ALLEEN UITGEVOERD TE 
    WORDEN DOOR GESCHOOLD TECHNISCH PERSONEEL.
    VERKEERD BEDIENEN KAN EEN GEVAARLIJKE SITUATIE
    VEROORZAKEN BIJ DE EINDKLANT OF HET SYSTEEM 
    BESCHADIGEN. 

LEGENDA:  Rood = uit, groen = aan/actief. 

OPMERKING: Bij het verlaten van het scherm wordt de DIO module weer op  
   automatisch geschakeld. 

OPMERKING: De heat of cool uitgang is tussen de TIO en DIO module intern op 
   het RKC SRZ systeem doorgelust. Deze uitgangen kunnen daardoor
   niet worden geforceerd. Start hiervoor een testprogramma in recept-
   modus met daarin een stap met verwarmen (voor aansturen DO05) en 
   een stap met koelen (voor aansturen DO06) 

   Als het "vlammetje" wordt getoond in de aansturing is het contact  
   voor "heat" gesloten. Als het "koeling symbool" wordt getoond is het
   contact voor "cool" gesloten. 

Voordat uitgangen op de DIO module handmatig kunnen worden geforceerd moet eerst 
worden omgeschakeld naar "handbediening". Druk hiervoor op de knop "HAND BEDIEN". 

Als de DIO module weer door het systeem moet worden bediend moet worden 
overgeschakeld naar "AUTOMATISCH". 

In handbediening kan op desbetreffende digitale uitgang worden gedrukt, de huidige 
toestand van de uitgang zal worden geïnverteerd. 
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6.9 DIO2 Digitale in- en uitgangen status 

Dit scherm wordt bereikt via SERVICE\SYSTEEM\"Pijltje naar rechts" 

Dit scherm verschijnt als in de setup is gekozen voor een kantelbesturing 

 

Op dit overzichtsscherm de status worden gecontroleerd van: 

 Digitale ingang 01-08 

 Digitale uitgang 01-08 

 

LEGENDA: Rood = uit, groen = aan/actief. 

 

Op dit scherm kunnen geen uitgangen worden geforceerd. Ga hiervoor naar tab "FORCE 
DIO2". 
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6.10 Forceer DIO2 digitale uitgangen 

Dit scherm wordt bereikt via SERVICE\SYSTEEM\"Pijltje naar rechts"\FORCE TIO\"Pijltje 
naar rechts" 

 

WAARSCHUWING: DE HANDBEDIENING DIENT ALLEEN UITGEVOERD TE 
    WORDEN DOOR GESCHOOLD TECHNISCH PERSONEEL.
    VERKEERD BEDIENEN KAN EEN GEVAARLIJKE SITUATIE
    VEROORZAKEN BIJ DE EINDKLANT OF HET SYSTEEM 
    BESCHADIGEN. 

LEGENDA:  Rood = uit, groen = aan/actief. 

OPMERKING: Bij het verlaten van het scherm wordt de DIO module weer op  
   automatisch geschakeld. 

 

DO01 GA RECHTOP POS: 0: richting frequentieregelaar = kantelen 

     1: richting frequentieregelaar = rechtop 

DO02 START KANTELEN: 0: stop frequentieregelaar 

     1: start frequentieregelaar 

Opmerking:  de snelheid van de beweging moet worden ingesteld in het    
  instellingen/technicus menu. 

Voordat uitgangen op de DIO module handmatig kunnen worden geforceerd moet eerst 
worden omgeschakeld naar "handbediening". Druk hiervoor op de knop "HAND BEDIEN". 

Als de DIO module weer door het systeem moet worden bediend dient te worden 
overgeschakeld naar "AUTOMATISCH". 

In handbediening kan op desbetreffende digitale uitgang worden gedrukt, de huidige 
toestand van de uitgang zal worden geïnverteerd. 
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DO03 WANDTEMP < MAX: 0: maximale wandtemperatuur overschreden 

     1: wandtemperatuur onder maximum 

DO04 WANDVERW AAN:  0: wand verwarming gedeactiveerd 

     1: wand verwarming actief. 

DO05 PROCESS EINDE:  0: proces is nog niet aan het einde 

     1: proces is beëindigd 

DO06 REINGEN:   0: niet op reinigen scherm 

     1: besturing op reinigen scherm 

DO07 DEKS RICHT OPEN: 0: dekselbesturing richting voor sluiten 

     1: dekselbesturing richting voor openen 

DO08 DEKS BEW START: 0: deksel beweging niet actief 

     1: start deksel beweging 

  



Handleiding Spako Ketelbesturing firmware versie V115.019                                      Datum: 24-2-2017             

(c)2014 CasCade Automation Systems B.V.                                                                        Pagina 78 van 100 

6.11 CSV write testscherm 

Dit scherm is bedoeld om te testen hoe de handshake tussen een extern systeem en het 
bedieningsscherm wordt afgehandeld op het moment dat een schrijf actie van het CSV 
bestand met gemeten waarden op afstand wordt getriggerd: 
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6.12 CSV write testscherm 

Dit is een overzicht van de proces-signalen die extern toegankelijk zijn via de modbus TCP 
interface. Het bedieningsscherm heeft een fixed IP adres dat kan worden ingesteld in het 
offline menu (zie Pro-face handleiding). Het bedieningsscherm gedraagt zich als een 
modbus TCP slave en kan extern worden benaderd door een modbus TCP master op het 
in het offline menu ingestelde IP adres. Vergeet ook niet het gateway adres van het 
bedieningsscherm in dezelfde IP range te zetten. Het is verstandig om dit uit te laten 
voeren door een systeembeheerder maar een zogenaamde point-to-point verbinding 
tussen een PLC en het bedieningsscherm is met een straight 1:1 ethernet kabel ook 
mogelijk. De ethernet poort van het bedieningsscherm is autosensing. 

 

 

U dient single coil reads uit te voeren (geen multiple read) van 16 bits words. De words 
zijn signed en read only. Veel modbus interfaces staan ingesteld als multiple read en dat 
geeft problemen met de communicatie. Meestal kan dit worden ingesteld in boundary van 
de modbus interface. Zet deze zo laag mogelijk.  

Gebruik modbus commando 03 voor read en 06 voor write. Dus niet multiple commando 
10 gebruiken. 
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Appendix A. Wachtwoorden 

Niveau 1: chef 

Niveau 2: 2502 

 

 

Opmerking: Deze wachtwoorden zitten gefixeerd in de software en kunnen niet worden
  gewijzigd. 
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Appendix B. Alarmering schermen/foutcondities 

B1. Algemeen: 

Na bevestigen van een alarm/uitschakelen van de zoemer kan wordt in de meeste 
foutsituaties na drukken op "contact" een scherm met contactgegevens getoond wat extra 
informatie bevat voor de service dienst.  

 

Noteer deze gegevens (firmware/config code/editor en storingscode) alvorens 
contact op te nemen met de service dienst. Dit zal een snelle verhelping van de 
storing aanzienlijk bespoedigen. 
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B2. Storingcode evaluatie: 

De eerste storing die wordt gedetecteerd door het systeem wordt opgeslagen. 

Na uit- en weer inschakelen van het bedieningsscherm wordt deze code weer gereset (0). 

Tips voor storingzoeken: 

 Gebruik ook het service/DIO en TIO status scherm om het storing zoeken te 
vereenvoudigen.  

 Gebruik "uitgangen forceren" om digitale uitgangen in- of uit te schakelen. Dit kan 
niet met de heat/cool uitgang, hiervoor moet een recept worden gestart. 

 Gebruik "TIO forceren" om een analoge uitgang (snelheid instelling frequentie 
regelaar) te forceren. 

 

De foutcode is een getal van 0-65535 welke als volgt is opgebouwd: 

Bitnummer 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01   Storing Code 

         01 - Kern temperatuur buiten limiet 

            02  - Ketel temperatuur buiten limiet 

         03 - Thermische zekering verwarming niet ok 

             04 - Thermische zekering mixer niet ok 

          05 – Frequentie regelaar mixer general failure 

       06 – Thermische zekering kantelmotor niet ok 

          07 – Frequentie regelaar kantelmotor general failure 

       08 – Waterklep lekt 

 

  bit 16-09 is vrij voor toekomstige uitbreidingen. 
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Omschrijving: 

Bit: Omschrijving:    Mogelijke oorzaak:  Actie: 

01  Kern temperatuur buiten limiet Defecte sensor   Vervang sensor 

      Sensor verkeerd aangesloten Goed aansluiten 

      Aansluitkabel beschadigd Vervang kabel 

      Sensor hangt tegen element Goed monteren 

      Defecte analoge ingang  Vervang regelmodule en 

          voer initialisatie uit 

02 Ketel temperatuur buiten limiet Zie opmerkingen bij bit 01 

03 Thermische zekering verwarming Kortsluiting verwarmings- Controleren/vervangen 

 niet ok     element. 

      Bekabeling defect  Controleren/repareren 

      Fase uitgevallen  Controleren/repareren 

      Thermische zekering defect Controleren/repareren 

      Digitale ingang DIO defect Vervang DIO en voer 

          initialisatie uit 

04 Thermische zekering mixer  Motor loopt zwaar  Vervangen/repareren 

 niet ok     Motor loopt niet op 3 fasen Vervangen/repareren 

      Motor lagers defect  Vervangen/repareren 

      Kortsluiting motor  Controleren/repareren 

      Bekabeling defect  Controleren/repareren 

      Thermische zekering defect Controleren/repareren 

      Digitale ingang DIO defect Vervang DIO en voer 

          initialisatie uit. 

05 Frequentie regelaar mixer  Overstroom beveiliging  Motor loopt zwaar/lagers 

 general failure   frequentie regelaar.  Defect/Kortsluiting 

          bekabeling 

      Bekabeling IO defect  Controleren/repareren 

      Digitale ingang DIO defect Vervang DIO en voer  

          initialisatie uit. 

      Verkeerd contact gebruikt Controleren/repareren 

06 Thermische zekering kantelmotor Zie opmerkingen bit 04 

 niet ok 

07 Frequentie regelaar kantelmotor Zie opmerkingen bit 05 

 general failure 

08 Waterklep lekt    Waterklep niet aangestuurd Controleren/repareren 

      maar flowmeter detecteert    

      doorstroming 

      Aansturing relais hangt Controleren/repareren 

      Digitale uitgang DIO defect Vervang DIO en voer 

          initialisatie uit. 
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De storing-code wordt getoond als een numeriek getal, bijvoorbeeld: 9. 

Als 9 wordt omgezet in een 16 bits waarde (gebruik hiervoor bijvoorbeeld de standaard 
calculator van windows (start\programs\accessories\calculator) in "scientific" modus. 

Hier kunt U met het vinkje "Dec" aangeklikt de fout-code invoeren. Door te drukken op 
"Bin" converteert de calculator dit in een binaire waarde (alleen 0 en 1). Met bovenstaande 
indeling van de storing-code kan vervolgens worden achterhaald welke storingen zijn 
gedetecteerd. 

Hier volgt een voorbeeld voor het interpreteren van storing code 9: 

         

Schakel vervolgens om naar "binary", de calculator toont de binaire waarde 1001. Hieruit 
blijkt dat storing-bit 01 (kerntemperatuur) en 04 (thermische zekering mixer) beiden aan 
staan. 
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WAARSCHUWING: ALLEEN VOOR SERVICE DOELEINDEN DAAR VERKEERD
    GEBRUIK EEN GEVAARLIJKE SITUATIE EN/OF   
    ONHERSTELBARE SCHADE KAN VEROORZAKEN!!!  

Het is toegestaan om bepaalde storingen tijdelijk te overbruggen. Dit mag alleen worden 
uitgevoerd door technisch geschoold personeel dat ter plekke heeft vastgesteld dat dit 
tijdelijk is toegestaan en geen gevaarlijke situatie ten gevolge kan hebben.  

Na uitschakelen en weer inschakelen van het systeem wordt deze storing-overbrugging 
weer gereset. 

Om dit uit te voeren dient U op het scherm met contactgegevens/storing-code een paar 
seconden midden onder op het scherm te drukken. Voer vervolgens de door de service 
dienst verstrekte code in en selecteer de storingen die overbrugt dienen te worden.  

Druk daarna weer enkele seconden onder midden op het scherm en het systeem zal her-
starten. Rechts boven in het scherm staat in het rood ALARM, dat betekent dat de storing 
nog steeds actief is, maar tijdelijk overbrugd. 

Opmerking: Een storing met de noodstop en een storing met de ketel temperatuur
  sensor kunnen om veiligheidsredenen nadrukkelijk -niet- worden 
  overbrugd!!! 
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B3. Integriteitsfout regelsysteem 

 

Als dit scherm verschijnt heeft het systeem gedetecteerd dat de configuratie van het 
bedieningsscherm niet overeenkomt met de configuratie in de regelmodule. Het systeem 
adviseert daarom een her-initialisatie. 

Neem contact op met de servicedienst daar deze configuratie machine-afhankelijk is. 

WAARSCHUWING: De configuratie/setup dient door technisch geschoold 
    personeel uitgevoerd te worden. Dit kan schade en een 
    gevaarlijke situatie bij de eindklant voorkomen. 
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B4. Onbekende configuratie 

 

Als dit scherm verschijnt heeft het systeem gedetecteerd dat de configuratie van het 
regelsysteem (nog) niet is toegestaan. Het systeem adviseert een her-initialisatie. 

Neem contact op met de servicedienst daar deze configuratie machine-afhankelijk is. 

WAARSCHUWING: De configuratie/setup dient door technisch geschoold 
    personeel uitgevoerd te worden. Dit kan schade en een 
    gevaarlijke situatie bij de eindklant voorkomen. 
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B5. TIO regelmodule communiceert niet 

 

Dit scherm verschijnt als het systeem tijdens de opstart detecteert dat het niet kan 
communiceren met de TIO regelmodule. Mogelijke oorzaken zijn: 

 TIO jumpersettings niet correct (controleer draaischakelaar voorop de module en 
jumpersettings op de zijkant, moet overeenkomen met bovenstaande afbeelding). 

 Geen 24VDC aanwezig op regelmodule. 

 RS485 communicatie bekabeling niet correct. 

 Doorverbindingen op 9-polige sub-D plug aan bedieningspaneel zijde niet correct. 

 120ohm afsluitweerstand niet geïnstalleerd tussen RS485 A en B op laatste 
communicatie module. 

 Bekabeling aangesloten op verkeerde com-poort op bedieningsscherm. 

 Communicatie poort op bedieningsscherm defect. 

Opmerking: het systeem zit nu in een zogenaamde veilige modus. Schakel het  
  bedieningsscherm uit/in om deze storing te resetten en opnieuw te proberen. 
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B6. DIO digitale in/uitgangsmodule 1 communiceert niet 

 

Dit scherm verschijnt als het systeem tijdens de opstart detecteert dat het niet kan 
communiceren met de DIO regelmodule. Mogelijke oorzaken zijn: 

 DIO jumpersettings niet correct (controleer draaischakelaar op de DIO module en 
jumpersettings op de zijkant, moet overeenkomen met bovenstaande afbeelding). 

 Geen 24VDC aanwezig op regelmodule. 

 RS485 communicatie bekabeling niet correct. 

 Doorverbindingen op 9-polige sub-D plug aan bedieningspaneel zijde niet correct. 

 120ohm afsluitweerstand niet geïnstalleerd tussen RS485 A en B op laatste 
communicatie module. 

 Bekabeling aangesloten op verkeerde com-poort op bedieningsscherm. 

 Communicatie poort op bedieningsscherm defect. 

Opmerking: het systeem zit nu in een zogenaamde veilige modus. Schakel het  
  bedieningsscherm uit/in om deze storing te resetten en opnieuw te proberen. 
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B7. DIO digitale in/uitgangsmodule 2 communiceert niet 

 

Dit scherm verschijnt als het systeem tijdens de opstart detecteert dat het niet kan 
communiceren met de DIO regelmodule. Mogelijke oorzaken zijn: 

 DIO jumpersettings niet correct (controleer draaischakelaar op de DIO module en 
jumpersettings op de zijkant, moet overeenkomen met bovenstaande afbeelding). 

 Geen 24VDC aanwezig op regelmodule. 

 RS485 communicatie bekabeling niet correct. 

 Doorverbindingen op 9-polige sub-D plug aan bedieningspaneel zijde niet correct. 

 120ohm afsluitweerstand niet geïnstalleerd tussen RS485 A en B op laatste 
communicatie module. 

 Bekabeling aangesloten op verkeerde com-poort op bedieningsscherm. 

 Communicatie poort op bedieningsscherm defect. 

Opmerking: het systeem zit nu in een zogenaamde veilige modus. Schakel het  
  bedieningsscherm uit/in om deze storing te resetten en opnieuw te proberen. 
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B8. PM16DI digitale ingangsmodule communiceert niet 

 

Dit scherm verschijnt als het systeem tijdens de opstart detecteert dat het niet kan 
communiceren met de DIO regelmodule. Mogelijke oorzaken zijn: 

 PM16DI jumpersettings niet correct (controleer jumpers op de PM16DI module, dit 
moet overeenkomen met bovenstaande afbeelding). 

 Geen 24VDC aanwezig op regelmodule. 

 RS485 communicatie bekabeling niet correct. 

 Doorverbindingen op 9-polige sub-D plug aan bedieningspaneel zijde niet correct. 

 120ohm afsluitweerstand niet geïnstalleerd tussen RS485 A en B op laatste 
communicatie module. 

 Bekabeling aangesloten op verkeerde com-poort op bedieningsscherm. 

 Communicatie poort op bedieningsscherm defect. 

 Module is door de leverancier niet op 38400 bps, n, 8, 1 gezet: retourneer module 
naar leverancier voor configuratie. 

Opmerking: het systeem zit nu in een zogenaamde veilige modus. Schakel het  
  bedieningsscherm uit/in om deze storing te resetten en opnieuw te proberen. 
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B9. Ketel temperatuur sensor buiten limiet 

 

Dit scherm verschijnt als de ketel temperatuur buiten zijn ingestelde limieten komt.  

Het alarm kan worden uitgeschakeld door te drukken op de "zoemer uit" knop. Vervolgens 
kunt u op de "contact" knop drukken, het systeem zal contactgegevens tonen alsmede 
extra informatie (software versie/configuratie code/storing code) voor de servicedienst. 
Noteer deze alvorens contact op te nemen met de servicedienst, dit zal een snelle 
afwikkeling van de storing aanzienlijk bespoedigen. 

Zie voor mogelijke oorzaken de storing code evaluatie. 
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B10. Noodstop niet ok 

 

Dit scherm verschijnt als het systeem detecteert dat de digitale ingang van de noodstop 
niet actief is. Alle uitgangen worden uitgeschakeld en een eventueel lopend proces wordt 
afgebroken. 

Het alarm kan worden uitgeschakeld door te drukken op de "zoemer uit" knop. 

 

Pas nadat de digitale ingang weer actief is kan de noodstop worden gereset met de "reset" 
knop, deze verschijnt pas als de digitale ingang weer in orde is op het systeem. Het 
systeem zal vervolgens terugspringen naar het bedieningsscherm waarop het proces 
opnieuw kan worden gestart. 
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B11. Thermische storing verwarming 

 

Dit scherm verschijnt als het systeem detecteert dat de digitale ingang van de thermische 
zekering van de verwarming niet actief is. Alle uitgangen worden uitgeschakeld en een 
eventueel lopend proces wordt afgebroken. 

Het alarm kan worden uitgeschakeld door te drukken op de "zoemer uit" knop. Vervolgens 
kunt u op de "contact" knop drukken, het systeem zal contactgegevens tonen alsmede 
extra informatie (software versie/configuratie code/storing code) voor de servicedienst. 
Noteer deze alvorens contact op te nemen met de servicedienst, dit zal een snelle 
afwikkeling van de storing aanzienlijk bespoedigen. 
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B12. Thermische storing mixer motor 

 

Dit scherm verschijnt als het systeem detecteert dat de digitale ingang van de thermische 
zekering van de mixermotor niet actief is. Alle uitgangen worden uitgeschakeld en een 
eventueel lopend proces wordt afgebroken. 

Het alarm kan worden uitgeschakeld door te drukken op de "zoemer uit" knop. Vervolgens 
kunt u op de "contact" knop drukken, het systeem zal contactgegevens tonen alsmede 
extra informatie (software versie/configuratie code/storing code) voor de servicedienst. 
Noteer deze alvorens contact op te nemen met de servicedienst, dit zal een snelle 
afwikkeling van de storing aanzienlijk bespoedigen. 
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B13. Algemene storing frequentieregelaar mixermotor 

 

Dit scherm verschijnt als het contact "general failure" van de mixermotor 
frequentieregelaar wordt geactiveerd. Alle uitgangen worden uitgeschakeld en een 
eventueel lopend proces wordt afgebroken. 

Het alarm kan worden uitgeschakeld door te drukken op de "zoemer uit" knop. Vervolgens 
kunt u op de "contact" knop drukken, het systeem zal contactgegevens tonen alsmede 
extra informatie (software versie/configuratie code/storing code) voor de servicedienst. 
Noteer deze alvorens contact op te nemen met de servicedienst, dit zal een snelle 
afwikkeling van de storing aanzienlijk bespoedigen. 

Zie voor mogelijke oorzaken de storing evaluatie bit 05. 
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B14. Thermische storing kantelmotor 

 

Dit scherm verschijnt als het systeem detecteert dat de digitale ingang van de thermische 
zekering van de kantelmotor niet actief is. Alle uitgangen worden uitgeschakeld en een 
eventueel lopend proces wordt afgebroken. 

Het alarm kan worden uitgeschakeld door te drukken op de "zoemer uit" knop. Vervolgens 
kunt u op de "contact" knop drukken, het systeem zal contactgegevens tonen alsmede 
extra informatie (software versie/configuratie code/storing code) voor de servicedienst. 
Noteer deze alvorens contact op te nemen met de servicedienst, dit zal een snelle 
afwikkeling van de storing aanzienlijk bespoedigen. 

Zie voor mogelijke oorzaken de storing evaluatie bit 06. 
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B15. Algemene storing frequentieregelaar kantelmotor 

 

Dit scherm verschijnt als het contact "general failure" van de kantelmotor 
frequentieregelaar wordt geactiveerd. Alle uitgangen worden uitgeschakeld en een 
eventueel lopend proces wordt afgebroken. 

Het alarm kan worden uitgeschakeld door te drukken op de "zoemer uit" knop. Vervolgens 
kunt u op de "contact" knop drukken, het systeem zal contactgegevens tonen alsmede 
extra informatie (software versie/configuratie code/storing code) voor de servicedienst. 
Noteer deze alvorens contact op te nemen met de servicedienst, dit zal een snelle 
afwikkeling van de storing aanzienlijk bespoedigen. 

Zie voor mogelijke oorzaken de storing evaluatie bit 07. 
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B16. Flowsensor detecteert doorstroming met gesloten waterklep 

 

Dit scherm verschijnt als de flowsensor een doorstroming detecteert met een gesloten 
waterklep die groter is dan de in het instellingen technicus ingestelde aantal pulsen. Alle 
uitgangen worden uitgeschakeld en een eventueel lopend proces wordt afgebroken. 

Het alarm kan worden uitgeschakeld door te drukken op de "zoemer uit" knop. Vervolgens 
kunt u op de "contact" knop drukken, het systeem zal contactgegevens tonen alsmede 
extra informatie (software versie/configuratie code/storing code) voor de servicedienst. 
Noteer deze alvorens contact op te nemen met de servicedienst, dit zal een snelle 
afwikkeling van de storing aanzienlijk bespoedigen. 

Zie voor mogelijke oorzaken de storing evaluatie bit 08. 
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B17. Kern temperatuur sensor buiten limiet 

 

Dit scherm verschijnt als de kern temperatuur buiten zijn ingestelde limieten komt.  

Het alarm kan worden uitgeschakeld door te drukken op de "zoemer uit" knop. Vervolgens 
kunt u op de "contact" knop drukken, het systeem zal contactgegevens tonen alsmede 
extra informatie (software versie/configuratie code/storing code) voor de servicedienst. 
Noteer deze alvorens contact op te nemen met de servicedienst, dit zal een snelle 
afwikkeling van de storing aanzienlijk bespoedigen. 

Zie voor mogelijke oorzaken de storing code evaluatie. 
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B18. Wand temperatuur sensor buiten limiet 

 

Dit scherm verschijnt als de wand temperatuur buiten zijn ingestelde limieten komt.  

Het alarm kan worden uitgeschakeld door te drukken op de "zoemer uit" knop. Vervolgens 
kunt u op de "contact" knop drukken, het systeem zal contactgegevens tonen alsmede 
extra informatie (software versie/configuratie code/storing code) voor de servicedienst. 
Noteer deze alvorens contact op te nemen met de servicedienst, dit zal een snelle 
afwikkeling van de storing aanzienlijk bespoedigen. 

Zie voor mogelijke oorzaken de storing code evaluatie. 
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Appendix C. Betekenis config-codes 

De config-code zijn twee getallen van 0-65535 welke als volgt zijn opgebouwd: 

Config-code getal 1: 

Bitnummer 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01   Config code (1=actief) 

         01 – Niet gebruiken 

            02  - Niet gebruiken 

         03 – Niet gebruiken 

             04 – Verwarmingsuitgang elektrisch relais 

          05 – Verwarmingsuitgang elektrisch solidstate relais 

       06 – Verwarmingsuitgang brander (nog niet in V111.012) 

          07 – Verwarmingsuitgang stoomklep relais 

       08 – Ketel heeft een dubbele wand 

     09 – Flowmeter met pulsuitgang is aanwezig 

        10 – Deksel/Kantelbesturing met digitale ingangen (via IO) 

     11 – Kantelen met open deksel toegestaan 

        12 – Kerntemperatuur sensor aanwezig 

     13 – Kooktijd aftellen binnen temperatuurband 

        14 – Wandtemperatuur regeling 

     15 – Mixer aanwezig 

  16 – Deksel/Kantelbesturing aanwezig 

 

Config-code getal 2: 

Bitnummer 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01   Config code (1=actief) 

         01 – Automatisch bevullen aanwezig 

            02  - Noodstop afhandelen aanwezig 

         03 – Koeling aanwezig 

             04 – Kantelen met frequentie regelaar 

          05 – Verwarmingsuitgang elektrisch solidstate relais 

  16 – Altijd 1 

  bit 06-15 is vrij voor toekomstige uitbreidingen. 

 

U kunt nu zelf de config-code uitrekenen, maar ook een config-code controleren met 
gebruikmaking van de calculator, zie hiervoor de volgende pagina. 
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De config-code wordt getoond als een numeriek getal van 5 cijfers, dit loopt van 00000-
65535. Als voorbeeld nemen we weer het getal 9 voor config-code 2. 

Als 9 wordt omgezet in een 16 bits waarde (gebruik hiervoor bijvoorbeeld de standaard 
calculator van windows (start\programs\accessories\calculator) in "scientific" modus. 

Hier kunt U met het vinkje "Dec" aangeklikt de config-code invoeren. Door te drukken op 
"Bin" converteert de calculator dit in een binaire waarde (alleen 0 en 1). Met bovenstaande 
indeling van de config-code kan vervolgens worden achterhaald welke instellingen tijdens 
de setup ingeschakeld zijn. 

Hier volgt een voorbeeld voor het interpreteren van config code 9: 

         

Schakel vervolgens om naar "binary", de calculator toont de binaire waarde 1001. Hieruit 
blijkt dat de bits 01 (automatische bevulling aanwezig) en 04 (kantelen met frequentie 
regelaar) beiden aan staan. 
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NOTITIES: 

 

 

 


