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Pos: 1 /TD /Ei nleitung/Überschrift - Einl eitung 1 @ 0\mod_1167823212238_13011.docx @ 13209 @ 1 @ 1 
 

1 Inleiding 
Pos: 2 /TD /Ei nleitung/Ei nleitung - Sehr  geehrter Kunde, viel en Dank, dass  Si e sich für ein Qualitätspr odukt der N aberther m @ 61\mod_1402495194161_13011.docx @ 297579 @  @ 1 
 

Geachte klant, 

Hartelijk dank dat u een kwaliteitsproduct van Nabertherm GmbH heeft gekozen. 
Pos: 3 /TD /Ei nleitung/Ei nleitung - Mit diesem C ontroll er haben Sie ei n Erzeugnis er wor ben, das spezi ell auf Ihr e Fertig...  @ 66\mod_1408371890580_13011.docx @ 313702 @  @ 1 
 

Met deze controller bent u in het bezit van een product dat precies afgestemd is op uw 

fabricage- en productievoorwaarden en waarop u terecht trots kunt zijn. 
Pos: 4 /TD /Ei nleitung/Ei nleitung - (Überschrif t_Einzug Mit te) - Di eses Produkt zeichnet sich aus durch: @ 66\mod_1408372128088_13011.docx @ 313728 @  @ 1 
 

Dit product onderscheidt zich door: 
Pos: 5 /TD /Ei nleitung/Ei nleitung - ei nfache Bedi enung @ 66\mod_1408372147307_13011.docx @ 313754 @  @ 1 
 

 eenvoudige bediening 
Pos: 6 /TD /Ei nleitung/Ei nleitung - LCD-Display @ 66\mod_1408372169709_13011.docx @ 313780 @  @ 1 
 

 LCD-display 
Pos: 7 /TD /Ei nleitung/Ei nleitung - robus te Bauform @ 66\mod_1408372191595_13011.docx @ 313806 @  @ 1 
 

 robuuste opbouw 
Pos: 8 /TD /Ei nleitung/Ei nleitung - für den maschi nennahen Ei nsatz @ 66\mod_1408372206134_13011.docx @ 313832 @  @ 1 
 

 voor gebruik aan de machine 
Pos: 9 /TD /Ei nleitung/Ei nleitung - All e Naberther m-Contr oller mit opti onaler Ethernet-Schnitts tell e anschließbar @ 102\mod_1441275390240_13011.docx @ 408882 @  @ 1 
 

 Alle Nabertherm-controllers met optionele ethernet-interface zijn aansluitbaar 
Pos: 10 /TD/Einl eitung/Einl eitung - Ihr N abertherm Team @ 61\mod_1402495283395_13011.docx @ 297605 @  @ 1 
 

Uw Nabertherm-team 
 
Pos : 11 /TD/Einl eitung/Einl eitung_Luftaufnahmebild 2017 von N abertherm - Foto @ 151\mod_1490191208179_13011.docx @ 626393 @  @ 1 
 

 

 
Pos: 12 /TD/Einl eitung/R echtlicher Hi nweis  zum Urheberrecht und ver wandte Schutzr echte - für all e Anl eitungen @ 34\mod_1358502635474_13011.docx @ 203928 @  @ 1 
 

 
Aanwijzing 

Deze documenten zijn alleen bestemd voor de afnemers van onze producten en het is 

verboden deze zonder schriftelijke toelating te vermenigvuldigen of de inhoud ervan mee 

te delen aan resp. toegankelijk te maken voor derden. 

(wet op het auteursrecht en aanverwante octrooirechten, auteursrechtwet van 09.09.1965) 

Octrooirechten 

Alle rechten aan tekeningen en andere documenten evenals de beschikkingsbevoegdheid 

hierover zijn eigendom van Nabertherm GmbH, ook voor het geval van de aanmelding 

van octrooi. 

 
Pos: 13 /TD/Service-Typenschild/Ei nleitung - Zusatzschild „Intertek-ETL Logo“ für C ontroller M 03.0012 @ 66\mod_1408372972861_13011.docx @ 313884 @  @ 1 
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Pos: 14 /TD/Einl eitung/Gewährleistung_Haftung/Ü berschrif t - Gewährl eistung und H aftung 1.1 @ 0\mod_1167822979492_13011.docx @ 13208 @ 2 @ 1 
 

1.1 Garantie en aansprakelijkheid 
Pos: 15 /TD/Einl eitung/Gewährleistung_Haftung/Öfen und Schaltanl agen - Gewährleistung und Haftung @ 0\mod_1157536440972_13011.docx @ 13040 @  @ 1 
 

§ 

Inzake garantie en aansprakelijkheid gelden de Nabertherm-garantievoorwaarden 

resp. afzonderlijk geregelde garantiediensten. Bovendien geldt ook het volgende: 

Garantie- en aansprakelijkheid zijn uitgesloten als deze het gevolg zijn van één of meerdere 

van de volgende oorzaken: 

 Elke persoon die belast is met bediening, montage, onderhoud of reparatie van de 

installatie, moet de handleiding gelezen en begrepen hebben. Voor schade en 

bedrijfsstoringen die het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de handleiding 

aanvaardt de fabrikant geen aansprakelijkheid. 

 foutief gebruik van de installatie 

 ondeskundige montage, inbedrijfstelling, bediening en onderhoud van de installatie 

 gebruik van de installatie met defecte veiligheidsinrichtingen of niet correct 

aangebrachte resp. niet werkende veiligheids- en bescherminrichtingen 

 het niet in acht nemen van aanwijzingen in de handleiding inzake transport, bewaring, 

montage, inbedrijfstelling, gebruik, onderhoud en uitrusting van de installatie 

 eigenmachtig aangebrachte veranderingen aan de installatie 

 eigenmachtige verandering van de bedrijfsparameters 

 eigenmachtige veranderingen van parameterinstellingen en instellingen alsook 

programmawijzigingen 

 originele onderdelen en accessoires zijn speciaal ontwikkeld voor Nabertherm-

oveninstallaties. Bij het vervangen van onderdelen mogen alleen originele Nabertherm 

onderdelen worden gebruikt. Anders vervalt de garantie. Nabertherm aanvaardt geen 

aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door het gebruik van niet originele 

onderdelen. 

 catastrofen door externe invloeden en overmacht 
Pos: 16 /TD/Einl eitung/Gewährleistung_Haftung/C ontroll er B... /C.. ./P...  - Keine H aftung für die Anwendung di eses C ontrollers  .. . @ 71\mod_1409227171823_13011.docx @ 322712 @  @ 1 
 

 Fouten aan/in de controller kunnen niet worden uitgesloten. Nabertherm is niet 

aansprakelijk voor fouten aan/in de controller. De verantwoordelijkheid voor de juiste 

selectie en de gevolgen van het gebruik van de controller alsmede de daarmee 

bedoelde of bereikte resultaten, rust bij de gebruiker. Ook wordt aansprakelijkheid bij 

gegevensverlies uitgesloten. Voorts wordt de aansprakelijkheid bij schade door 

onjuiste werking van de controller uitgesloten. In zoverre dit wettelijk geoorloofd is, is 

Nabertherm in geen geval aansprakelijk voor ongeacht welke schade op grond van 

winstderving, bedrijfsonderbrekingen, gegevensverlies, schade aan de hardware of 

ongeacht welke andere schade die voortvloeit uit het gebruik van deze controller, zelfs 

als Nabertherm of de distributeur op de mogelijkheid van dergelijke schade 

geattendeerd of gewezen werd. 
Pos: 17 /TD/Einl eitung/Allgemei nes/C ontroller/Ü berschrif t - Allgemei nes  @ 0\mod_1168857771977_13011.docx @ 13301 @ 2 @ 1 
 

1.2 Algemeen 
Pos: 18 /TD/Einl eitung/Allgemei nes/C ontroller/Allgemeines - Vor dem Arbeiten an elektrischen Anlag en, N etzschalter  auf " 0" und .. . @ 0\mod_1168875225840_13011.docx @ 13313 @  @ 1 
 

Voor de uitvoering van werkzaamheden aan elektrische installaties moet de netschakelaar 

op „0“ geschakeld en de stekker uit het stopcontact getrokken worden! 

Ook als de netschakelaar uitgeschakeld is, kunnen sommige delen in de oven nog onder 

spanning staan! 

Alleen deskundigen mogen werkzaamheden aan de elektrische installatie uitvoeren! 

De oven en de schakelinstallatie zijn vooraf ingesteld door de firma Nabertherm. Indien 

nodig moet een procesafhankelijke optimalisatie worden uitgevoerd om een optimaal 

regelgedrag te bereiken. 
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De temperatuurcurve moet door de gebruiker zo worden aangepast dat producten, de oven 

of de omgeving niet beschadigd kunnen worden. Nabertherm GmbH kan niet aansprakelijk 

worden gesteld voor het proces. 

 
Opmerking 

Voor de uitvoering van werkzaamheden aan de programmagestuurde, geaarde contactdozen 

(optie serie L, HTC, N, LH) of het daarop aangesloten apparaat moet de oven uitgeschakeld 

worden via de netschakelaar en moet de stekker uit het stopcontact getrokken worden. 

Lees de handleiding van de controller zorgvuldig door om tijdens het gebruik van de 

controller/oven bedieningsfouten en storingen te vermijden. 

 
Pos: 19 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Überschrift - U mgebungsbedi ngung en @ 79\mod_1416910274093_13011.docx @ 343486 @ 2 @ 1 
 

1.3 Omgevingsvoorwaarden 
Pos: 20 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Der Betrieb dieses C ontroll ers darf  nur erfolg en, wenn folgende U mg ebungsbedi ngungen er füllt  sind: @ 79\mod_1416910402515_13011.docx @ 343512 @  @ 1 
 

Deze controller mag alleen worden ingezet als aan de volgende omgevingsvoorwaarden is 

voldaan: 
Pos: 21 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Höhe des  Aufs tell ortes_keine korrosi ve/explosi ven Atmosphären_Temper atur und Luftf euchtigkeit ...  @ 79\mod_1416910410471_13011.docx @ 343564 @  @ 1 
 

 Hoogte van de montageplaats: < 2000 m (zeespiegel) 

 Geen corrosieve atmosfeer 

 Geen explosieve atmosfeer 

 Temperatuur en luchtvochtigheid volgens de technische gegevens 
Pos: 22 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Der C ontroll er darf nur mit der  mitgelieferten USB-Abdeckung betri eben werden, da sonst .. . @ 79\mod_1416910406602_13011.docx @ 343538 @  @ 1 
 

De controller mag alleen werken met de aan de controller aangebrachte usb-afdekking 

omdat anders vocht en vuil in de controller kunnen dringen en een optimale werking niet 

meer gewaarborgd kan worden. 
Pos: 23 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Ei ne Gewährleis tung bei verschmutzter Pl ati ne durch nicht or dnungsgemäß  verwendeter U SB-Abdeckung...  @ 87\mod_1426494228645_13011.docx @ 368988 @  @ 1 
 

Bij een verontreinigde printplaat op grond van een niet correct gebruikte of ontbrekende 

usb-afdekking is geen garantieverlening mogelijk. 
Pos: 24 /TD/OEM-M odule/ZEN OTEC Fire Cube - Fir ma Wi eland/Ü berschrift -  Entsorgung @ 24\mod_1338967645780_13011.docx @ 163238 @ 2 @ 1 
 

1.4 Afvalverwerking 
Pos: 25 /TD/Allgemei ne Hinweise (für all e Anl eitungen)/ In di esen C ontroll ern is t eine Batterie eing ebaut. Im Aus tauschfall od er bei Entsorgung ...  @ 87\mod_1426496248581_13011.docx @ 369014 @  @ 1 
 

In deze controller is een batterij ingebouwd. In geval van een vervanging of bij de afvoer 

van de controller moet deze batterij worden uitgebouwd. 
Pos: 26 /TD/Allgemei ne Hinweise (für all e Anl eitungen)/Altbatteri en gehör en nicht in den Hausmüll. Si e si nd al s Verbr aucher z ur R ückgabe  . .. @ 87\mod_1426497272314_13011.docx @ 369040 @  @ 1 
 

Oude batterijen horen niet thuis in het huisafval. U als verbruiker bent wettelijk verplicht 

om oude batterijen terug te geven. U kunt uw oude batterijen afgeven bij openbare 

verzamelpunten in uw gemeente en in winkels waar batterijen worden verkocht. Natuurlijk 

kunt bij ons verkrijgbare batterijen na gebruik ook naar ons terugsturen. 
Pos: 27 /TD/Allgemei ne Hinweise (für all e Anl eitungen)/Schadstoffhaltige Batterien si nd mit einem Zeichen, bestehend aus ei ner durchgestrichenen M ülltonne @ 87\mod_1426497369052_13011.docx @ 369066 @  @ 1 
 

 

Batterijen met schadelijke stoffen zijn voorzien van een teken, bestaand uit een 

doorgestreepte afvalemmer en het chemische symbool van het voor de classificatie 

doorslaggevende zware metaal. 

 
Pos: 28 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Überschrift - Produktbeschr eibung 1.1 @ 0\mod_1167821943807_13011.docx @ 13205 @ 2 @ 1 
 

1.5 Productbeschrijving 
Pos: 29 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Der hier  beschriebe ne Pr ogramm-Contr oller der Serie 400 bietet neben der präzisen .. . @ 97\mod_1435741396577_13011.docx @ 393988 @  @ 1 
 

De hier beschreven programma-controller van de serie 400 biedt naast de exacte 

temperatuurregeling de mogelijkheid om verdere functies, zoals de besturing van externe 

procesapparaten, uit te voeren. Het bedrijf van meerzone-ovens, de chargeregeling en de 

geregelde koeling zijn voorbeelden voor de omvangrijke uitrusting van deze regeleenheid. 
Pos: 30 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Ei n weiter es entschei dendes M erkmal is t die Benutzerfreundlichkeit, di e sich in der Bedien... @ 97 \mod_1435741500717_13011.docx @ 394014 @  @ 1 
 

Een ander beslissend kenmerk is de gebruikersvriendelijkheid die zich weerspiegelt in de 

bedieningsfilosofie, de overzichtelijke menu's en het heldere display. Voor de 

tekstweergave kunnen verschillende menutalen worden gekozen. 
Pos: 31 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Für di e Pr ozessdokumentati on und Archi vi erung von Progr ammen und Eins tell ung en ist serienmäßig ...  @ 97\mod_1435741504477_13011.docx @ 394040 @  @ 1 
 

Voor de procesdocumentatie en de archivering van programma's en instellingen is 

standaard een usb-interface ingebouwd. Een ethernet-interface is optioneel verkrijgbaar. 

Daarmee kan de controller in een lokaal netwerk worden geïntegreerd. Met behulp van de 
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optioneel verkrijgbare procesdocumentatie-software VCD kunnen op deze wijze een 

uitgebreide documentatie, archivering en bediening worden gerealiseerd. 
Pos: 32 /TD/Sicher heit /Überschrift - Besti mmungsgemäße Ver wendung @ 0\mod_1167823503921_13011.docx @ 13210 @ 2 @ 1 
 

1.6 Doelmatig gebruik 
Pos: 33 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Besti mmungsgemäße Ver wendung C ontroller C 400/C 430/P 450/P 480 - D as Ger ät dient ausschließlich ... @ 97\mod_1435742127252_13011.docx @ 394066 @  @ 1 
 

Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor de regeling en bewaking van de oventemperatuur 

en voor de aansturing van verdere randapparatuur. 

Het apparaat mag alleen worden toegepast onder / voor de voorwaarden / doeleinden 

waarvoor het ontwikkeld werd. De controller mag niet gemodificeerd of omgebouwd 

worden. Hij mag ook niet worden gebruikt voor de omzetting van veiligheidsfuncties. Bij 

ondoelmatig gebruik is de bedrijfsveiligheid niet meer gewaarborgd. 
Pos: 34 /TD/Einl eitung/Di e i n di eser Anl eitung beschriebenen Anwendung en  und Pr ozesse sind ausschließlich Anwendungsbeispi e @ 97\mod_1435743728070_13011.docx @ 394092 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

De in deze handleiding beschreven toepassingen en processen zijn uitsluitend bedoeld als 

toepassingsvoorbeelden. De verantwoordelijkheid voor de keuze van geschikte processen 

en de individuele toepassing ligt bij de exploitant. 

Nabertherm verleent geen garantie voor de in deze handleiding beschreven resultaten van 

processen. 

Alle beschreven toepassingen en processen berusten op de kennis en ervaring van 

Nabertherm GmbH. 

 
Pos: 35 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B150/B130/B170/C 280/C290/C295/P320/Überschrift -  Symbol darstell ung @ 66\mod_1408437486749_13011.docx @ 313996 @ 2 @ 1 
 

1.7 Symboolweergave 
 
Pos : 36 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Symbole_Symboldarstellungen/Erl äuter ungen zur Bedi enung des C ontroll ers si nd i n dieser Anl eitung durch Symbol e unters tützt ...  @ 66\mod_1408437839886_13011.docx @ 314023 @  @ 1 
 

Voor de toelichting bij de bediening van de controller wordt in deze 
handleiding gebruik gemaakt van symbolen. Daarvoor worden de volgende 
symbolen gebruikt: 

Pos: 37 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Symbole_Symboldarstellungen/Symbol_Bedi enknopf_D urch Drücken auf das  Drehrad kann ei n Par ameter zum Eins tell en angewählt . .. @ 135\mod_1475218443214_13011.docx @ 582245 @  @ 1 
 

 

 

Door indrukken van de draaiknop kan een parameter voor het instellen 

geselecteerd of de ingestelde waarde bevestigd worden. 

 
Pos: 38 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Symbole_Symboldarstellungen/Symbol_Bedi enknopf_Dr ehen und Drüc ken des Dr ehr ades. Drehen ver änder t ei nen angewähl ten . .. @ 135\mod_1475219473497_13011.docx @ 582301 @  @ 1 
 

 

 

Draaien en indrukken van de draaiknop. Door draaien kunt u de 

geselecteerde waarde veranderen of een menupunt selecteren. Door het 

indrukken kan een parameter voor het instellen geselecteerd of de ingestelde 

waarde bevestigd worden. 
 

Pos: 39 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Symbole_Symboldarstellungen/Symbol_Bedi enknopf_Dr ehen des  Drehrades . Dr ehen verändert einen ang ewählten Wert oder ...  @ 135\mod_1475219560468_13011.docx @ 582327 @  @ 1 
 

 

 

Draaien aan de draaiknop. Door draaien kunt u de geselecteerde waarde 

veranderen of een menupunt selecteren. 

 
Pos: 40 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Symbole_Symboldarstellungen/Symbol_Bedi enknopf „START“ . Startet ein Heizprogramm oder hält es an. @ 66\mod_1408439322426_13011.docx @ 314128 @  @ 1 
 

 

 

Bedieningsknop 'START'. Start of onderbreekt een verwarmingsprogramma. 

Door langer indrukken wordt het verwarmingsprogramma beëindigd. 

 
Pos: 41 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/ B400/B410/C440/C450/P470/P480/Symbole_Symboldarstellungen/Symbol_Bedi enknopf „MENÜ“. Anwahl der  Menüebene @ 66\mod_1408439325592_13011.docx @ 314154 @  @ 1 
 

 

 

Bedieningsknop 'MENU'. Selectie van het menuniveau 

 
Pos: 42 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Symbole_Symboldarstellungen/Symbol_Bedi enknopf „ZURÜCK“. Ei ne Menüebene nach oben. @ 66\mod_1408439328712_13011.docx @ 314180 @  @ 1 
 

 

 

Bedieningsknop 'TERUG'. Een menuniveau omhoog. 

Als u deze bedieningsknop langere tijd ingedrukt houdt, komt u automatisch 

terug in de hoofdweergave (vanaf V1.06) 
 

Pos: 43 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Symbole_Symboldarstellungen/Symbol_Bedi enknopf „INFO“. Anwahl  des Infomenüs . @ 67\mod_1408439339258_13011.docx @ 314206 @  @ 1 
 

 

 

Bedieningsknop 'INFO'. Selectie van het informatiemenu. 

Als u deze bedieningsknop in de hoofdweergave langere tijd ingedrukt 

houdt, komt u direct in het scherm 'Gebruikersaanmelding'. 
 

i
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Pos: 44 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Symbole_Symboldarstellungen/Symbol_für die Benutzer-Ebene die für ei ne Bedienung erfor derlich ist  (Oper ator , Super visor . .. @ 67\mod_1408439341925_13011.docx @ 314232 @  @ 1 
 

 

 

Symbool voor het gebruikersniveau dat vereist is voor een bediening 

(operator, supervisor of administrator) 

 
Pos: 45 /TD/Sicher heit /Überschrift - Sicher heit  @ 0\mod_1158843961540_13011.docx @ 13111 @ 1 @ 1 
 

2 Veiligheid 
Pos: 46 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B150/B130/B170/C 280/C290/C295/P320/Der  Contr oller verfügt über ei ne R eihe von el ektr onischen Über wachungsfunkti onen . .. @ 79 \mod_1416911646716_13011.docx @ 343590 @  @ 1 
 

De controller beschikt over een reeks elektronische bewakingsfuncties. Als een storing 

optreedt, schakelt de oven automatisch uit en verschijnt er een storingsmelding op het lc-

display. 
Pos: 47 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B150/B130/B170/C 280/C290/C295/P320/Dieser C ontroll er ist ohne zusätzliche Sicherheitstechni k nicht für di e Ü ber wachung oder .. . @ 79\mod_1416911810347_13011.docx @ 343616 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

Zonder aanvullende veiligheidstechniek is deze controller niet goedgekeurd voor de 

bewaking of besturing van veiligheidsrelevante functies. 

Als het falen van componenten een gevaar vormt voor de oven, moeten aanvullende, 

gekwalificeerde veiligheidsmaatregelen worden getroffen. 

 
Pos: 48 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B150/B130/B170/C 280/C290/C295/P320/Hinweis - N äher e Infor mationen hierzu erhalten Si e i m Kapitel „Stör ung en - Fehl ermeldungen“ @ 66\mod_1408435661691_13011.docx @ 313944 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

Meer informatie hierover vindt u in het hoofdstuk „Storingen - Foutmeldingen“ 

 
Pos: 49 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Hinweis - D as Ver halten des C ontrollers  nach einem N etzausfall ist wer ksseitig voreing estellt . .. @ 89\mod_1427369210388_13011.docx @ 373538 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

Het gedrag van de controller na een netuitval wordt in de fabriek vooringesteld.  

Als de netuitval korter duurt dan 2 minuten, wordt een lopend programma voortgezet, in 

het andere geval wordt het programma geannuleerd.  

Als deze instelling voor uw proces niet geschikt is, kan zij principieel aan uw proces 

worden aangepast (zie hoofdstuk 'Gedrag bij netuitval instellen'). 

 
Pos: 50 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B150/B130/B170/C 280/C290/C295/P320/War nung - Vor dem Ei nschal ten des Ofens  ist unbedi ngt die Betriebsanl eitung des Ofens  zu beachten. @ 66\mod_1408435664483_13011.docx @ 313970 @  @ 1 
 

 

Waarschuwing - Algemene gevaren! 

Voor u de oven inschakelt, moet u absoluut de handleiding van de oven gelezen hebben. 

 
Pos: 51 /TD/Betrieb_Bedi enung/Überschrift - Betrieb @ 0\mod_1168951185590_13011.docx @ 13326 @ 1 @ 1 
Gebrui k 

3 Gebruik 
Pos: 52 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B150/B130/B170/C 280/C290/C295/P320/Überschrift -  Netzschalter/Steuerstr omschalter @ 0\mod_1168874843173_13011.docx @ 13312 @ 2 @ 1 
 

3.1 Netschakelaar/stuurstroomschakelaar 
Pos: 53 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B150/B130/B170/C 280/C290/C295/P320/Der  Netzschalter/Steuerstr omschalter befindet sich unter hal b oder neben dem C ontroll er .. . @ 67\mod_1408441453669_13011.docx @ 314258 @  @ 1 
 

 /  

De net-/stuurstroomschakelaar bevindt zich onder of naast de controller. Beëindig altijd 

eerst lopende verwarmingsprogramma's voordat u de oven via de netschakelaar 

uitschakelt. 

(Netschakelaar afhankelijk van de uitrusting/het ovenmodel) 
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Pos: 54 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B150/B130/B170/C 280/C290/C295/P320/Überschrift -  Contr oller/Ofen einschalten @ 0\mod_1168947051396_13011.docx @ 13324 @ 2 @ 1 
 

3.2 Controller/oven inschakelen 
Pos: 55 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Symbole_Symboldarstellungen/Contr oller einschalten_Abl auf-Anzeig e-Bemer kung - Tabell e @ 67\mod_1408442817311_13011.docx @ 314310 @  @ 1 
 

Controller inschakelen 

Verloop Weergave Opmerkingen 

Netschakelaar 

inschakelen 

 /  

Netschakelaar op stand 'I' zetten. 

(Netschakelaar afhankelijk van de 

uitrusting/het ovenmodel) 

Het overzichtsscherm 

verschijnt. 

Na enkele seconden 

wordt de temperatuur 

weergegeven 

 

Als de temperatuur aan de controller 

wordt weergegeven, is de controller 

operationeel. 

 
Pos: 56 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Alle notwendigen Einstellung en  für ei ne ei nwandfr eie Funkti on sind bereits  im Wer k erfolgt. @ 67\mod_1408450101865_13011.docx @ 314363 @  @ 1 
 

Alle voor een optimale werking vereiste instellingen zijn al in de fabriek uitgevoerd. 
Pos: 57 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Heizprogramme können bei Bedarf über das Laden einer Programmdatei auf ei nem U SB-Stick importiert  ..  @ 67\mod_1408450151382_13011.docx @ 314389 @  @ 1 
 

Desgewenst kunnen verwarmingsprogramma's worden geïmporteerd via het laden van een 

programmabestand dat op een usb-stick staat. 
Pos: 58 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B150/B130/B170/C 280/C290/C295/P320/Überschrift -  Contr oller/Ofen ausschal ten @ 0\mod_1169109234337_13011.docx @ 13387 @ 2 @ 1 
 

3.3 Controller/oven uitschakelen 
Pos: 59 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Symbole_Symboldarstellungen/Contr oller ausschalten_Ablauf-Anzeige-Bemer kung - Tabelle @ 67\mod_1408450457829_13011.docx @ 314415 @  @ 1 
 

Controller uitschakelen 

Verloop Weergave Opmerkingen 

Netschakelaar 

uitschakelen 

 /  

Netschakelaar op stand 'O' zetten 

(Netschakelaar afhankelijk van de 

uitrusting/het ovenmodel) 

 
Pos: 60 /TD/Allgemei ne Hinweise (für all e Anl eitungen)/Hi nweis  - Beenden Si e laufende H eizpr ogramme, bevor Sie den Ofen am N etzschalter ausschalten ...  @ 1\mod_1176291125332_13011.docx @ 13767 @  @ 1 
 

 Opmerking 

Sluit lopende verwarmingsprogramma's af voor u de oven met de netschakelaar 

uitschakelt, daar de controller anders bij het inschakelen een storing meldt. 

zie Storingen/foutmeldingen 

 
Pos: 61 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Überschrift - Aufbau des  Contr ollers @ 67\mod_1408450935725_13011.docx @ 314441 @ 1 @ 1 
 

4 Opbouw van de controller 
Pos: 62 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Überschrift - Anor dnung der ei nzelnen Module des C ontrollers  @ 135\mod_1475219854321_13011.docx @ 582353 @ 2 @ 1 
 

4.1 Indeling van de afzonderlijke modules van de controller 
Pos: 63 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Der C ontroll er bes teht aus folgenden M odulen: Spannungsversorgung_R egel module  _Anzeigeeinheit @ 135\mod_1475219924488_13011.docx @ 582380 @  @ 1 
 

De controller bestaat uit de volgende modules: 

1 Voeding 

2 Regelmodules voor de zone- en chargeregeling (-103K3/4). 

Een regelmodule per controller. 

2a – 2c Het aantal verdere modules is afhankelijk van de aanvullende uitrusting 

 communicatiemodule voor de usb- en ethernetaansluiting van een pc 
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De controller bestaat uit de volgende modules: 

3 Bedienings- en weergave-eenheid (-101A8) 

 
Pos: 64 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Der C ontroll er bes teht aus folgenden M odulen: - Gr afi k @ 135\mod_1475220184622_13011.docx @ 582406 @  @ 1 
 

 

Afb. 1: indeling van de afzonderlijke modules van de controller (afbeelding vergelijkbaar) 
Pos: 65 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Spannungsversorgung und R eglermodul e befinden sich in der Schaltanl age, di e Bedien- und Anzeigeei. .. @ 135\mod_1475223617295_13011.docx @ 582432 @  @ 1 
 

Voeding (1) en regelmodules (2) bevinden zich in de schakelinstallatie, de bedienings- en 

weergave-eenheid (3) kan in de voorzijde van de schakelinstallatie of opzij in het ovenfront 

gemonteerd zijn. De regelmodules (2) zijn gekoppeld via een insteekbare 

achterwandverbinding. 
Pos: 66 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B150/B130/B170/C 280/C290/C295/P320/Bedienfelder/Ü berschrift  - Bedi enfelder @ 67\mod_1408453304780_13011.docx @ 314597 @ 2 @ 1 
 

4.2 Bedieningsvelden 
Pos: 67 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Bedi enfel d C ontroll er B410/C450/P480 - Grafi k/Text @ 67\mod_1408453591510_13011.docx @ 314623 @  @ 1 
 

B410/C450/P480 

 

Afb. 2: bedieningspaneel B410/C450/P480 (afbeelding vergelijkbaar) 

Nr. Beschrijving 

1 Weergave 

2 Bedieningstoetsen voor 'Start/Hold/Stop', 'Menuselectie', 'Terug'-functie en selectie van het informatiemenu 

3 Bedieningsknop 

4 Usb-interface voor een usb-stick 

5 Temperatuurkeuzebegrenzer (optioneel) 
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Pos: 68 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Bedi enfel d C ontroll er B400/C440/P470 - Grafi k/Text @ 67\mod_1408454720420_13011.docx @ 314649 @  @ 1 
 

B400/C440/P470 

 

Afb. 3: bedieningspaneel B400/C440/P470 (afbeelding vergelijkbaar) 

Nr. Beschrijving 

1 Weergave  

2 Bedieningstoetsen voor 'Start/Hold/Stop', 'Menuselectie', 'Terug'-functie en selectie van het informatiemenu 

3 Bedieningsknop 

4 Usb-interface voor een usb-stick 
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Pos: 69 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Überschrift - Anzeigebereiche (Displ ay) @ 67\mod_1408460080021_13011.docx @ 314727 @ 2 @ 1 
 

4.3 Weergavebereiken (display) 
 
Pos : 70 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Anzeigebereiche (Displ ay) B.. ./C.../P.. .- Gr afi k/Text @ 135\mod_1475234262651_13011.docx @ 582458 @  @ 1 
 

Weergavebereiken 

 

Afb. 4: Weergavebereiken 

Nr. Functie Beschrijving 

1 Programmastatus Bedrijfsmodus van de controller. Hier wordt gemeld of een 

verwarmingsprogramma actief is of onderbroken werd 

2 Menubalk Hier wordt informatie weergegeven over het geselecteerde 

menu-niveau, een geselecteerd programma en actieve storingen 

3 Extra functies Overzicht van alle extra functies in het actuele segment. Deze 

zijn ook actief in het lopende programma en in de programma-

invoermodus. 

4 Informatieregels Hier wordt aanvullende informatie over de actuele functie in de 

invoermodus en tijdens het lopende programma actuele 

programma-informatie weergegeven 

5 Paginawijzer De paginawijzer biedt een snel overzicht van de pagina van het 

menu waarop men zich bevindt en van het aantal beschikbare 

pagina's. Bij meer dan 10 menupunten kan de paginawijzer meer 

dan een pagina omvatten. 

6 Gegevensbalk, controllervergrendeling De gegevensbalk toont actieve gegevensverbindingen zoals het 

aansluiten, schrijven/lezen (symbool knippert) van usb-sticks en 

verbindingen met een VCD-programma. Bovendien wordt hier 

een actuele controllervergrendeling aangegeven. 

7 Verwarmingsstatus Opgevraagde vermogensuitgang in procenten (weergave [FP] bij 

100 %), vermogensbegrenzing en statussymbool voor de 

verwarmingsuitgang. Als de oven beschikt over een 

deurschakelaar, wordt de verwarmingsuitgang wel gemeld, maar 

de verwarming uitgeschakeld. 
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Pos: 71 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Überschrift - Anzeigesymbole (Displ ay) @ 67\mod_1408460177070_13011.docx @ 314753 @ 2 @ 1 
 

4.4 Weergavesymbolen (display) 
 
Pos : 72 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Anzeigesymbol e (Displ ay) B.. ./C.../P... - Grafi k/Text @ 135\mod_1475234554633_13011.docx @ 582484 @  @ 1 
 

Weergavesymbolen 

 

Afb. 5: Weergavesymbolen 

Nr. Functie Beschrijving 

1 Symbool 'Configuratie actief' Geeft aan dat een instellingsniveau is geselecteerd 

2 Symbool 'Menu' Als dit symbool verschijnt, worden door het indrukken van de 

'Menu'-toets aanvullende instellingen weergegeven 

3 Programma- en segmentweergave Hier worden de actuele programma- en segmentnummers 

weergegeven 

4 Symbool 'Vertraagde start' Als dit symbool wordt weergegeven, wordt een programma 

vertraagd gestart. Bij het bereiken van de gekozen starttijd dooft 

het symbool weer. 

5 Symbool 'Storingstoestand'  Dit symbool geeft een storingstoestand aan. De betreffende 

melding wordt in het overzichtsweergave als tekstmelding 

weergegeven. 

6 Extra functie 1-6 Als een programma gestart is, worden de extra functies hier 

weergegeven 

7 Informatieregels Tekstgedeelte voor toelichtingen en invoer 

8 Symbool 'Controllervergrendeling' Bij weergave van dit symbool is de bediening van de controller 

vergrendeld. Voor het ontgrendelen verwijzen wij naar hoofdstuk 

'Controllervergrendeling'.  

9 Pc-communicatie  Geeft een actieve communicatie van een VCD-software aan 

10 Symbool 'usb-stick' Als een usb-stick is aangesloten, wordt dit symbool weergegeven. 

Bij het opslaan of lezen van bestanden knippert dit symbool.  
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Weergavesymbolen 

11 Paginawijzer Geeft aan, welke pagina geselecteerd is. Draai aan de draaiknop 

om van een punt naar het volgende te navigeren. Bij meer dan 10 

menupunten kan de paginawijzer meer dan een pagina omvatten. 

12 Vermogensindicatie in %  Bij een actief programma wordt hier het actuele vermogen van de 

oven in procenten weergegeven. Welk vermogen hier exact wordt 

aangegeven, kunt u nalezen in het hoofdstuk 'Overzichtspagina's 

bij regelaars voor meerdere zones en charges'. Als deze waarde 

100 % bereikt, wordt de afkorting [FP] weergegeven 

13 Symbool 'Startschakeling/ 

Vermogensbegrenzing' 

Bij actieve startschakeling/vermogensbegrenzing verschijnt dit 

symbool 

14 Symbool 'Verwarmingsuitgang actief' Dit symbool geeft een actieve verwarmingsuitgang aan. Bij een 

voortdurend actieve uitgang blijft het symbool altijd aan. De puls 

waarin het symbool verschijnt, stemt niet overeen met de 

werkelijke verwarmingsuitgang, maar is gerelateerd aan een 

cyclustijd van 2 seconden. Als de oven geopend is, wordt dit 

symbool weliswaar nog weergegeven, maar wordt de verwarming 

niet aangestuurd. 

15 Oventemperatuur in °C/°F Geeft de actuele temperatuur en de temperatuureenheid aan 

16 Ovenprogramma in 'Hold' (onderbroken) Als dit symbool verschijnt, werd het programma hetzij handmatig 

hetzij door een alarm onderbroken ('Hold') 

17 Ovenprogramma gestart Als dit symbool verschijnt, is een programma succesvol gestart 

 
Pos: 73 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B150/B130/B170/C 280/C290/C295/P320/Bedienfelder/Ü berschrift  - Bedi entasten @ 67\mod_1408513817991_13011.docx @ 314788 @ 2 @ 1 
 

4.5 Bedieningstoetsen 
 
Pos : 74 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Bedi entasten B.../C ... /P... -  Grafi k/Text @ 67\mod_1408514438535_13011.docx @ 314814 @  @ 1 
 

Bedieningstoetsen 

 

Afb. 6: Bedieningstoetsen 

Nr. Functie Beschrijving 

1 Start/Hold/Stop Start of onderbreekt een verwarmingsprogramma. Door langer 

indrukken wordt het verwarmingsprogramma beëindigd. 

2 Menu Selectie van het menuniveau 

3 Terug Een menuniveau omhoog. Als u deze bedieningsknop langere tijd 

ingedrukt houdt, komt u direct terecht in de hoofdweergave 

(vanaf V1.06) 

4 Info Selectie van het informatiemenu. Als u deze bedieningsknop 

langere tijd ingedrukt houdt, komt u direct terecht in het scherm 

'Gebruikersaanmelding'. 
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Pos: 75 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B150/B130/B170/C 280/C290/C295/P320/Überschrift -  Eigenschaften der C ontroller @ 0\mod_1168946054727_13011.docx @ 13322 @ 1 @ 1 
 

5 Eigenschappen van de controller 
Pos: 76 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Eigenschaften_Funktionen B.../C ... /P... -  X= Serienausstattung - O=Opti on - Tabelle @ 135\mod_1475235758476_13011.docx @ 582510 @  @ 1 
 

Functie B400/ 

B410 

C440/ 

C450 

P470/ 

P480 

 x = standaarduitvoering 

o = optie 

 Interne overtemperatuurbeveiliging1) x x x 

Programmafuncties Programma's 5 10 50 

 Aantal segmenten 4 20 40 

 Segmentsprong x x x 

 Starttijdstip kiezen x x x 

 Handmatige + automatische holdback in het 

programma 

AUTO x x 

 Extra functies max. 2 max. 2 max. 6 

 Programmanaam selecteerbaar x x x 

 Curven als gradiënt/rate of tijd x x x 

 Actieve extra functies ook na programma-einde x x x 

 Programma's kopiëren x x x 

 Programma's wissen x x x 

 Programmastart met actuele oventemperatuur x x x 

Hardware Type thermo-element B/C/E/J/K/L/N/R/S/T x x x 

 Meetingang 0-10 V/4-20 mA x x x 

 Continue verwarmingsbesturing nee nee x 

Regelaars Zones 1 1 1 – 3 

 Chargeregeling nee nee o 

 Geregelde koeling nee nee o 

 Handmatige instelling v.d. verwarmingscircuits o o o 

 Startschakeling x x x 

 Zelfoptimalisatie (alleen voor één zone) x x x 

documentatie Procesdocumentatie NTLog x x x 

 Weergave en registratie van maximaal 3 extra thermo-

elementen 

nee nee o 

Instellingen Kalibratie (max. 10 steunpunten) x x x 

 Regelparameters (max. 10 steunpunten) x x x 

Bewakingen Gradiëntbewaking (temperatuur-stijgingssnelheid) x x x 

 Alarmfuncties (Band/Min/Max) min/max min/max x 
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Functie B400/ 

B410 

C440/ 

C450 

P470/ 

P480 

 x = standaarduitvoering 

o = optie 

Diversen Controllervergrendeling x x x 

 Verwarmingsvertraging na sluiten van de deur o o o 

 Gebruikersbeheer x x x 

 Omschakeling van het tijdformaat x x x 

 Omschakeling °C / °F x x x 

 Aanpassing van het gedrag bij netuitval x x x 

 Import/export van parameters en gegevens x x x 

 Beschermfunctie voor een luchtcirculatie 2) o o o 

 Plaats achter de komma (< 1000 °C) nee nee o 

 Weergave van de PID-stelwaarden voor de 

optimalisatie 

x x x 

 Energieteller (kWh)3) x x x 

 Statistieken (bedrijfsuren, verbruikswaarden..) x x x 

 Realtimeklok x x x 

 Akoestisch signaal, parametreerbaar o o o 

 Gegevensinterface ethernet o o o 

 Bediening via draaiknop x x x 

 
Pos: 77 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B150/B130/B170/C 280/C290/C295/P320/1)  Mit Programmstart wir d die höchste i m Programm eing estellte Temperatur ermi ttelt . .. @ 1\mod_1176292760467_13011.docx @ 13768 @  @ 1 
 

1) Met Programmastart wordt de hoogste in het programma ingestelde temperatuur bepaald. Als de oven tijdens het 

programma gedurende 3 minuten 30 °C warmer is dan de hoogste programmatemperatuur, schakelt de controller de 

verwarming uit en verschijnt er een foutmelding. 
Pos: 78 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B150/B130/B170/C 280/C290/C295/P320/2)  Vorei ngestellte Funktion bei U mluftöfen: Sobal d ein Programm am ...  @ 79\mod_1416913810148_13011.docx @ 343642 @  @ 1 
 

2) Vooringestelde functie bij convectieovens: zodra aan de controller een programma wordt gestart, start ook de 

luchtcirculatiemotor op. Deze blijft in bedrijf totdat het programma beëindigd of geannuleerd wordt en de 

oventemperatuur weer is gedaald tot onder de vooringestelde waarde (bijv. 80/176 °C/°F). 
Pos: 79 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B150/B130/B170/C 280/C290/C295/P320/3)  Der kWh Zähler ber echnet über  di e Einschaltzei t der H eizung, den theor etisch . .. @ 1\mod_1176293183301_13011.docx @ 13770 @  @ 1 
 

3) De kWh-teller berekent aan de hand van de inschakeltijd van de verwarming de theoretisch verbruikte stroom voor 

een verwarmingsprogramma bij nominale spanning. In werkelijkheid kunnen er echter afwijkingen optreden: bij 

onderspanning wordt een te hoog stroomverbruik aangegeven, bij overspanning is het aangegeven stroomverbruik te 

laag. Ook de veroudering van verwarmingselementen kan tot afwijkingen leiden. 
Pos: 80 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Überschrift - Ü bersichtsbil der @ 67\mod_1408519408697_13011.docx @ 314866 @ 1 @ 1 
 

6 Overzichtsweergave 
 
Pos : 81 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Dieser C ontroller is t, j e nach Ausführung, in der Lag e mehrer e Zonen zu r egeln. D a nicht . .. @ 67\mod_1408519562173_13011.docx @ 314892 @  @ 1 
 

Al naargelang de uitvoering kan deze controller meerdere zones regelen. Omdat niet alle 

informatie op een overzichtspagina kan worden weergegeven, kunt u door de 

bedieningsknop  naar rechts te draaien, informatie over de andere zones oproepen. Ga 

daartoe naar de hoofdweergave. Als u zich nog niet in de hoofdweergave bevindt, drukt u 

steeds weer op de 'Terug'-toets totdat het instellingssymbool linksboven verdwijnt en de 

hoofdweergave bereikt is. Door het lang indrukken van de 'Terug'-toets vanuit de 

hoofdweergave komt u ook op de overzichtspagina. 
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Pos: 82 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Symbole_Symboldarstellungen/Zwischen den Übersichtssei ten wechseln_Ablauf- Bedi enung-Anzeige-Bemerkung - Tabelle @ 135\mod_1475236204264_13011.docx @ 582536 @  @ 1 
 

Tussen de overzichten heen en weer schakelen 
 OPERATOR 

Handeling Bediening Weergave Opmerkingen 

Hoofdweergave 

selecteren 
 

 

 

Zoneweergave 

selecteren 
 

Hoofdweergave 

Zoneweergave Zone 1..3 

Zoneweergave Charge 

 

 
Pos: 83 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Hinweis - Di e einzelnen Ü bersichten unterschei den sich durch di e ang ezeigten Temperatur en und .. . @ 67\mod_1408520804304_13011.docx @ 314944 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

De afzonderlijke overzichten verschillen onderling in de weergegeven temperaturen en de 

informatie in de beide tekstregels. 
 

 
Pos: 84 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Hauptübersicht (Displ ay) B.. ./C.../P.. . - Grafi k/Text @ 135\mod_1475236430590_13011.docx @ 582562 @  @ 1 
 

Hoofdweergave 

 

Nr. Beschrijving 

1 Richttemperatuur (masterzone, koelingstemperatuur of chargetemperatuur bij actieve chargeregeling) 

2 Start- en doeltemperatuur van het segment ([KOELEN] bij geactiveerde geregelde koeling, 'CHA' wordt bij 

actieve chargeregeling weergegeven) 

3 Resterende segmenttijd 

4 Actuele instelwaarde van de masterzone of de chargeregeling bij actieve chargeregeling 

5 Vermogen van de masterzone 
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Pos: 85 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Zonenübersicht Zone 1 ..3 (Display) B.../C .../P... - Grafi k/Text @ 67\mod_1408523083444_13011.docx @ 314996 @  @ 1 
 

Zone-overzicht Zone 1..3 

 

Nr. Beschrijving 

1 Richttemperatuur (masterzone of charge bij actieve chargeregeling) 

2 Zonenaam en -temperatuur  

3 - - - 

4 Actuele instelwaarde van de masterzone of de chargeregeling bij actieve chargeregeling 

5 Vermogen van de geselecteerde zone 

 
Pos: 86 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Übersicht C hargenreg elung (Displ ay) B... /C.. ./P.. . - Gr afi k/Text @ 67\mod_1408523893819_13011.docx @ 315022 @  @ 1 
 

Overzicht chargeregeling 

 

Nr. Beschrijving 

1 Richttemperatuur (masterzone, koelingstemperatuur of chargetemperatuur bij actieve chargeregeling) 

2 Temperatuur van de charge 

3 - - - 

4 Actuele instelwaarde van de chargeregeling bij actieve chargeregeling 

5 - - - 
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Pos: 87 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Überschrift - Kurzanleitung B400/B410/C 440/C 450/P470/P480 @ 67\mod_1408524381650_13011.docx @ 315048 @ 1 @ 1 
 

7 Korte handleiding B400/B410/C440/C450/P470/P480 
Pos: 88 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/Kurzanl eitung für M 03.0016/Überschrift - Grundlegende Funkti onen @ 128\mod_1470654081543_13011.docx @ 559459 @ 2 @ 1 
 

7.1 Fundamentele functies 
Pos: 89 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/Kurzanl eitung für M 03.0016/Drucken Sie di ese Seite aus , um die grundlegende Bedi enung jederzeit  zur  Hand zu haben. @ 128\mod_1470653940331_13011.docx @ 559433 @  @ 1 
 

Druk deze pagina af om de fundamentele bediening altijd bij de hand te hebben. 

Lees vooraf de veiligheidsinstructies in de handleiding van de controller door. 
Pos: 90 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/Kurzanl eitung für M 03.0016/Kuzanl eitung M 03.0016_Tutorials i m Inter net anschauen - Tabelle @ 128\mod_1470652092749_13011.docx @ 559407 @  @ 1 
 

Tutorials op internet bekijken 

Voor een snelle start, kunt u de QR-code met uw smartphone scannen of 

het volgende internetadres in uw browser invoeren: 

www.nabertherm.com/tutorials/controller 

Apps om QR-codes te kunnen scannen, kunt u vanuit de betreffende 

bronnen (app stores) downloaden. 
 

 
Pos: 91 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/Kurzanl eitung für M 03.0016/Kuzanl eitung M 03.0016_C ontr oller einschalten - Tabelle @ 128\mod_1470639586797_13011.docx @ 559381 @  @ 1 
 

Controller inschakelen 

Netschakelaar 

inschakelen 

     

Netschakelaar op stand 'I' zetten. 

(Netschakelaar afhankelijk van de 

uitrusting/het ovenmodel) 
U bevindt zich in de 

hoofdweergave 
 
Pos: 92 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/Kurzanl eitung für M 03.0016/Kuzanl eitung M 03.0016_Sprache einstell en über Kurzwahltasten - Tabelle @ 128\mod_1470636666583_13011.docx @ 559329 @  @ 1 
 

Taal instellen via snelkeuzetoetsen 

Handeling Bediening Weergave Opmerkingen 

'Info'-toets indrukken 

  

 

'Menu'-toets lang 

indrukken (2 sec.)  

 

 

Draaiwieltje kort 

indrukken 
 

 

 

Draaien om de taal te 

selecteren 
 

 

 

Selectie door indrukken 

bevestigen 
 

 

 

 
Pos: 93 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/Kurzanl eitung für M 03.0016/Kuzanl eitung M 03.0016_H aupt übersicht anwählen - Tabell e @ 128\mod_1470637810754_13011.docx @ 559355 @  @ 1 
 

Hoofdweergave selecteren 

Handeling Bediening Weergave Opmerkingen 

'Terug'-toets indrukken 

 

 Als u naar de hoofdweergave terug wilt 

schakelen, drukt u de 'terug'-toets lang 

(2 sec.) in 

i

Taal 

Nederlands 

 

Taal 

NEDERLANDS 

 

Taal 

NEDERLANDS 

Taal 

Nederlands 

PID- output 

http://www.nabertherm.com/tutorials/controller
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Hoofdweergave selecteren 

Handeling Bediening Weergave Opmerkingen 

U hebt de 

hoofdweergave bereikt 

als linksboven op het 

display het 'Menu'-

symbool verschijnt. 

 

 

 

 
Pos: 94 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/Kurzanl eitung für M 03.0016/Kuzanl eitung M 03.0016_Pr ogramm l aden und s tarten (ggf. nach der  Ei ngabe ei nes  Pr ogramms) - Tabelle @ 128\mod_1470654191060_13011.docx @ 559486 @  @ 1 
 

Programma laden en starten (eventueel na de invoer van een programma) 

Handeling Bediening Weergave Opmerkingen 

Terug naar de 

hoofdweergave. 

Draaiwieltje kort 

indrukken 

 

 

 

Programma door 

draaien selecteren 
 

  

Selectie door indrukken 

bevestigen 
 

  

Startvertraging door 

indrukken weigeren: 

[NEE]  

 

 

Programma via 'Start'-

toets starten  

  

 
Pos: 95 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/Kurzanl eitung für M 03.0016/Kuzanl eitung M 03.0016_Pr ogramm s toppen - Tabelle @ 128\mod_1470654682812_13011.docx @ 559512 @  @ 1 
 

Programma stoppen 

Handeling Bediening Weergave Opmerkingen 

Lopend programma 

beëindigen door lang 

indrukken (2 sec.) van 

de starttoets 

 

  

 
Pos: 96 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/Kurzanl eitung für M 03.0016/Überschrift - N eues  Pr ogramm eingeben (Programmtabell e) @ 128\mod_1470654925285_13011.docx @ 559538 @ 2 @ 1 
 

7.2 Nieuw programma invoeren (programmatabel) 
Pos: 97 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr ol ler/Kurzanl eitung für M 03.0016/Bit te beachten Sie, dass die Programmeing abe ausführlicher i m Kapitel „Pr ogramme ei ngeben und .. . @ 128\mod_1470655014496_13011.docx @ 559575 @  @ 1 
 

Houd er a.u.b. rekening meer dat de programma-invoer gedetailleerder beschreven wordt in het hoofdstuk 'Programma's 

invoeren en veranderen'. 
Pos: 98 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/Kurzanl eitung für M 03.0016/Für ei ne ei nfache PC-gestützte Ei ngabe der Programme und Import der  Progr amme über einen U SB- Stick @ 182\mod_1518010798070_13011.docx @ 739311 @  @ 1 
 

Lees het hoofdstuk 'Programma's op de pc voorbereiden met NTEdit' zorgvuldig door voor 

een eenvoudige, pc-gesteunde invoer van de programma's en de import van de programma's 

via een usb-stick. 
Pos: 99 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/Kurzanl eitung für M 03.0016/Füll en Si e zuers t die dargestellte Pr ogrammtabelle aus -  Progr ammname/Ofen/Sonstiges - Tabelle @ 128\mod_1470655074753_13011.docx @ 559601 @  @ 1 
 

Vul eerst de weergegeven programmatabel in 

Programmanaam  

VERTRAAGD STARTEN  

NEE 
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Vul eerst de weergegeven programmatabel in 

Oven  

Diversen  

 
Pos: 100 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/Kurzanlei tung für M 03.0016/Programmoptionen (abhängig von der Ofenausrüstung). @ 128\mod_1470655237202_13011.docx @ 559627 @  @ 1 
 

Programma-opties (afhankelijk van de ovenuitrusting). 
Pos: 101 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/Kurzanlei tung für M 03.0016/C hargenr egelung akti vi eren - Tabelle @ 128\mod_1470655319585_13011.docx @ 559653 @  @ 1 
 

Chargeregeling activeren  

 
Pos: 102 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/Kurzanlei tung für M 03.0016/Kurzanleit ung M03.0016_Seg ment_Temper atur_D auer des  Seg ments_Zusatzfunktionen (opti onal) - Tabelle @ 183\mod_1518168143861_13011.docx @ 740861 @  @ 1 
 

Segment Temperatuur Duur van het 

segment 

Extra functies (optioneel): 

 Start-

temperatuur 

TA 

Doel-

temperatuur 

Tijd [hh:mm] 

(of rate [°/h]) 

Geregeld  

koelen 

Extra functies  

1 2 3 4 

1 (0 °)        

2 1)        

3 1)        

4 1)        

5 1)        

6 1)        

7 1)        

8 1)        

9 1)        

10 1)        

11 1)        

12 1)        

13 1)        

14 1)        

15 1)        

16 1)        

17 1)        

18 1)        

19 1)        

20 1)        

21 1)        

22 1)        

23 1)        

24 1)        

25 1)        

26 1)        

27 1)        

28 1)        

29 1)        

30 1)        
1) waarde van het voorafgaande segment wordt overgenomen 
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Pos: 103 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/Kurzanlei tung für M 03.0016/Kuzanlei tung M03.0016_Neues Pr ogramm eing eben - Tabelle @ 128\mod_1470656097177_13011.docx @ 559745 @  @ 1 
 

Nieuw programma invoeren 

Handeling Bediening Weergave Opmerkingen 

[MENU] indrukken, 

[PROGRAMMA 

INVOEREN] door 

draaien selecteren en 

door indrukken 

bevestigen 

 

 

 

Leeg programma door 

draaien selecteren en 

door indrukken 

bevestigen  
 

 

Het programmanummer verschijnt in 

de menubalk 

Programmanaam:  

Naam wijzigen:  

-> indrukken 

Naam niet wijzigen:  

-> verder draaien 

 

 

Vooringestelde naam (bijv. 'P01') 

wijzigen:  

knipperend symbool door draaien 

wijzigen, symbool door indrukken 

bevestigen.  

Lang indrukken (2 sec.) sluit de 

invoer af en het 1e segment wordt 

weergegeven.  

Segment [S01] door 

indrukken bevestigen. 

Segmentnummer 

verschijnt in de 

menubalk.  

  

P01-S01 betekent: het eerste segment 

[S01] van programma 01 [P01]. Een 

programma kan uit meerdere 

segmenten bestaan. 

Zo nodig 

starttemperatuur [TA] 

van het segment door 

draaien selecteren. Deze 

invoer is alleen vereist 

voor het eerste segment. 

Invoer door indrukken 

bevestigen. 

 

 

De starttemperatuur [TA] is een 

willekeurige temperatuur waarbij het 

programma moet beginnen. Normaal 

gesproken hoeft deze instelling niet te 

worden gewijzigd, omdat de oven over 

het algemeen bij de actuele 

oventemperatuur start. In dat geval kunt 

u dit door indrukken van de draaiknop 

gewoon bevestigen. 

Stel door draaien de 

doeltemperatuur van het 

eerste segment in.  

Invoer door indrukken 

bevestigen. 

 

 

 

Door draaien selecteert 

u of u de tijd [TIME] of 

graden per uur [RATE] 

wilt invoeren.  

Invoer door indrukken 

bevestigen. 

 

 

De invoer van de tijd [TIME] geschiedt 

in het formaat uur:minuut (hh:mm), 

[RATE] in graden per uur (°/h).  

Programma INVOEREN 

Sintering 

PROGRAMMA NAAM 

P01 

PROGRAMMA NAAM 

SINTERING 

P01 – S01 

    - - °C 
     TA= 000°C 

            EINDE 

400 °C 
   TA= 000°C  

    TIME 01:00 

400 °C 
   TA= 000°C  

    TIME 01:00 
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Nieuw programma invoeren 

Handeling Bediening Weergave Opmerkingen 

Duur [TIME], resp. 

graden per uur [RATE] 

voor het segment door 

draaien instellen.  

Invoer door indrukken 

bevestigen. 

 

 

 

 

Selectie van de extra 

functies door draaien. 

Invoer door indrukken 

bevestigen. 
  

Het aantal extra functies is afhankelijk 

van de uitrusting van de oven (bijv. 

aansturing van een afvoerluchtklep). 

Het volgende segment 

door draaien selecteren 

en door indrukken 

bevestigen. 
  

Het volgende segment wordt 

automatisch aangegeven. 

Herhaal de stappen totdat alle segmenten zijn ingevoerd. Als geen segment meer vereist is, voert u in het laatste 

segment (hier verschijnt het woord [EINDE]) geen doeltemperatuur meer in, maar slaat het programma op zoals in de 

volgende stap beschreven staat. 

In het einde-segment ingestelde extra functies blijven ook na het programma-einde ingesteld. 

Opslaan van het 

programma:  

draaiwieltje lang 

indrukken (2 sec.). 

 

 

Indien het programma niet kan worden 

opgeslagen, moet [NEE] worden 

geselecteerd. 

Alternatief kunt u het programma ook 

opslaan door op de 'terug'-toets  

te drukken. 
 

 
Pos: 104 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B150/B130/B170/C 280/C 290/C 295/P320/Ü berschrif t - Programme anzeigen, ei ngeben oder veränder n @ 137\mod_1476166904158_13011.docx @ 585241 @ 1 @ 1 
 

8 Programma's weergeven, invoeren of wijzigen 
 
Pos : 105 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e C ontrolle besitzen eine l eistungsfähige und einfach zu bedi enende Programmeing abe. Durch die .. . @ 182\mod_1518011110692_13011.docx @ 739337 @  @ 1 
 

De controllers beschikken over een snelle en eenvoudig te bedienen programma-invoer. 

Dankzij de comfortabele invoer via de draaiknop kan een programma snel ingevoerd of 

gewijzigd worden. Programma's kunnen tijdens de ovencyclus gewijzigd, geëxporteerd of 

van de usb-stick geïmporteerd worden. 

In plaats van een programmanummer kan aan ieder programma een naam worden 

toegewezen. Als een programma als voorbeeld voor een andere programma moet worden 

gebruikt, kan dit gewoon gekopieerd of desgewenst gewist worden. 
Pos: 106 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/Kurzanlei tung für M 03.0016/Für eine einfache PC-gestütz te Ei ngabe der Pr ogramme und Import der Programme über einen USB-Stick @ 182\mod_1518010798070_13011.docx @ 739311 @  @ 1 
 

Lees het hoofdstuk 'Programma's op de pc voorbereiden met NTEdit' zorgvuldig door voor 

een eenvoudige, pc-gesteunde invoer van de programma's en de import van de programma's 

via een usb-stick. 

Rate 250 °/h 

400 °C 
   TA= 000 °C  

    TIME 01:00 

P01 – S01 

Prog opslaan 

Ja 
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Pos: 107 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B150/B130/B170/C 280/C 290/C 295/P320/Ü berschrif t - Programme anzeigen @ 137\mod_1476167213239_13011.docx @ 585268 @ 2 @ 1 
 

8.1 Programma's weergeven 
 
Pos : 108 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Vor ber eitete Pr ogramme können angesehen werden, ohne dass  das Programm dabei ver ändert werden kann. @ 137\mod_1476167336502_13011.docx @ 585295 @  @ 1 
 

U kunt voorbereide programma's bekijken zonder dat het programma daarbij kan worden 

gewijzigd. Daartoe gaat u als volgt te werk: 
Pos: 109 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Programm anzeig e - Tabelle @ 137\mod_1476167660842_13011.docx @ 585347 @  @ 1 
 

Programma - Weergave 

Handeling Bediening Weergave Opmerkingen 

Menuniveau selecteren 

 

 

 

Programma selecteren 

en bevestigen 

 

 

Het programmanummer verschijnt in de 

menubalk 

 

 
Pos: 110 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/N ach der Anwahl dieses M enüs  kann das Pr ogramm durch Dr ehen des  Drehrads ang ezeigt wer den. @ 137\mod_1476167797720_13011.docx @ 585373 @  @ 1 
 

Na de selectie van dit menu kan het programma door draaien aan de draaiknop worden 

weergegeven. 
Pos: 111 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D as Programm kann auch aus diesem M enü heraus gestartet werden. @ 183\mod_1518012031322_13011.docx @ 739389 @  @ 1 
 

Het programma kan ook vanuit dit menu worden gestart. 
Pos: 112 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B150/B130/B170/C 280/C 290/C 295/P320/Ü berschrif t - Programme eingeben @ 67\mod_1408527902655_13011.docx @ 315126 @ 2 @ 1 
 

8.2 Programma's invoeren 
 
Pos : 113 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Für die  automatische Reg elung des Ofens muss vor dem Starten des  Contr ollers eine Temper atur...  @ 182\mod_1518011864817_13011.docx @ 739363 @  @ 1 
 

Voor de automatische regeling van de oven moet vóór het starten van de controllers een 

temperatuurcurve worden ingevoerd die het gewenste temperatuurverloop beschrijft. Dit 

ingestelde temperatuurverloop wordt ook programma of verwarmingsprogramma genoemd. 

Ieder programma beschikt over vrij te configureren segmenten: 

 B400/B410 = 5 programma's / 4 segmenten 

 C440/C450 = 10 programma's / 20 segmenten 

 P470/P480 = 50 programma's/40 segmenten (39 segmenten + einde-segment) 

Vanuit de overzichten kunt u door indrukken van de toets 'Menu' heel eenvoudig het punt 

[PROGRAMMA'S INVOEREN] oproepen. Nadat u de selectie door indrukken van de 

draaiknop hebt bevestigd, wordt de programmabewerking geopend. Van hieruit kunt u door 

draaien aan de draaiknop alle parameters van de programma-invoer achtereenvolgend 

selecteren. Als de actuele parameter moet worden veranderd, drukt u op de draaiknop om 

de waarde van de parameter te kunnen bewerken. 
Pos: 114 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/Kurzanlei tung für M 03.0016/Für eine einfache PC-gestütz te Ei ngabe der Pr ogramme und Import der Programme über einen USB-Stick @ 182\mod_1518010798070_13011.docx @ 739311 @  @ 1 
 

Lees het hoofdstuk 'Programma's op de pc voorbereiden met NTEdit' zorgvuldig door voor 

een eenvoudige, pc-gesteunde invoer van de programma's en de import van de programma's 

via een usb-stick. 
Pos: 115 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Programm wählen und betätigen_Abl auf-Bedienung-Anzeige- Bemer kung - Tabell e @ 67\mod_1408537269238_13011.docx @ 315282 @  @ 1 
 

Programma invoeren 
 SUPERVISOR 

Verloop Bediening Weergave Opmerkingen 

Menuniveau selecteren 

  

 

 

Programma selecteren 

en bevestigen  

 

 

Het programmanummer verschijnt in de 

menubalk 

programma 

WEERGAVE 

Programma INVOEREN 

Sintering 

ProgramMA 
INVOEREN 

programma 

Sintering 
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Pos: 116 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/N achdem das Pr ogramm über das Drehrad angewählt  wur de , beginnt das M enüsymbol . .. @ 136\mod_1475562742662_13011.docx @ 582895 @  @ 1 
 

Nadat u het programma via de draaiknop hebt geselecteerd, begint het menusymbool te 

knipperen. Nu kunt u door indrukken van de menutoets verdere instellingen uitvoeren. In 

dit geval kan de holdback-modus worden ingesteld. 
Pos: 117 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis : Di e Ei ngabemöglichkeit des H oldbackmodus is t nur vorhanden, wenn ei n C 440/C 450/P470 oder .. @ 136\mod_1475561449483_13011.docx @ 582817 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

De invoermogelijkheid van de 'holdback-modus' is alleen gegeven bij een 

C440/C450/P470 of P480. In geval van een B400/B410 is de modus op AUTO vastgezet. 
 

 
Pos: 118 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/H oldback-Modus wähl en_Abl auf-Bedi enung-Anzeige- Bemer kung - Tabelle @ 67\mod_1408537966662_13011.docx @ 315334 @  @ 1 
 

Verloop Bediening Weergave Opmerkingen 

Zo nodig holdback-

modus selecteren. Druk 

hiervoor op de 

menutoets. 
  

 

Selecteer [AUTO] of [MANUEEL]. Zie 

hoofdstuk 'Holdback instellen'. Het 

'Menu'-symbool op het display knippert. 

 
Pos: 119 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D er „Hol dback“  ist eine Funkti on, die das Programm bei Verlassen eines Tol eranzbandes ...  @ 67\mod_1408538737149_13011.docx @ 315360 @  @ 1 
 

Met de functie 'Holdback' kan een programma bij het verlaten van een tolerantieband 

afhankelijk van de temperatuur onderbroken worden. Daarbij wordt onderscheiden tussen 2 

bedrijfsmodi: 

 Holdback-bedrijfsmodus = [AUTO] 

In de bedrijfsmodus [AUTO] heeft een holdback geen effect op het programma, 

behalve bij het omschakelen van curven naar houdtijden. Het programma wacht 

aan het einde van een curve totdat de houdtijd-temperatuur bereikt is. Als de 

houdtijd-temperatuur bereikt is, springt de controller naar het volgende segment en 

de bewerking wordt voortgezet zonder dat de functie verder invloed heeft op het 

programma. Hierbij is de meetwaarde van het masterthermo-element 

doorslaggevend of, indien geactiveerd, het chargethermo-element. Bij een 

geregelde koeling is de meetwaarde van het masterthermo-element 

doorslaggevend. 

 Holdback-bedrijfsmodus = [MAUEEL] 

In de bedrijfsmodus [MANUEEL] kan voor iedere houdtijd een tolerantieband 

worden ingevoerd. Als de temperatuur van de masterzone (of bij chargeregeling 

het chargethermo-element ) de band verlaat, wordt het programma onderbroken 

(hold). Het programma wordt voortgezet zodra de masterzone zich weer binnen de 

band bevindt. Als voor de band 0 °C wordt ingevoerd, wordt het programma niet 

onderbroken, maar tijdgestuurd uitgevoerd, onafhankelijk van de gemeten 

temperaturen. Deze band functioneert niet in curven en verlengt de houdtijd als de 

temperatuur de band verlaat. Bij een geregelde koeling is de meetwaarde van het 

masterthermo-element doorslaggevend. 

 
Pos: 120 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di ese Betri ebsart is t z .B. bei mehrzonigen Reg elungen empfehlenswert, bei denen die Zonen verti kal @ 136\mod_1475561743860_13011.docx @ 582843 @  @ 1 
 

Deze bedrijfsmodus is bijvoorbeeld aan te bevelen bij uit meerdere zones bestaande 

regelingen, waarbij de zones verticaal zijn geplaatst. 
Pos: 121 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Wähl en Si e die gewünschte H ol dback-Betri ebsart aus und bestätigen Sie di e Wahl durch Drücken des  .. . @ 136\mod_1475563700700_13011.docx @ 582947 @  @ 1 
 

Selecteer de gewenste holdback-bedrijfsmodus en bevestig uw selectie door op de 

draaiknop te drukken. 

HOLDBACK 

MANUEEL 
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Pos: 122 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Programmname editier en _Abl auf- Bedi enung-Anzeige-Bemer kung - Tabelle @ 67\mod_1408539370184_13011.docx @ 315438 @  @ 1 
 

Verloop Bediening Weergave Opmerkingen 

Programmanaam 

bewerken. Door 

verderdraaien en 

indrukken kunnen de 

afzonderlijke 

letters/cijfers ingesteld 

worden. Lang indrukken 

beëindigt de invoer. 

 

 

Als de naam niet moet worden 

gewijzigd, kan de invoer worden 

overgeslagen door verderdraaien of lang 

indrukken van de knop na de selectie. 

 
Pos: 123 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Dr ehen Si e das Drehrad um den nächsten Parameter zu erreichen. Dr ücken Si e den ...  @ 136\mod_1475562172257_13011.docx @ 582869 @  @ 1 
 

Draai aan de draaiknop om de volgende parameter op te roepen. Druk op de draaiknop om 

met de invoer van de programmanaam te beginnen. De letter die op dat moment kan 

worden veranderd, knippert. Door een letter te bevestigen, kunt u de volgende letter 

veranderen. Druk de draaiknop langer in om de invoer van de programmanaam af te sluiten. 
Pos: 124 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/N ach Eingabe des  Pr ogrammnamens kann, wenn ei n C harge n-Ther moelement i nstalliert wur de @ 67\mod_1408539953171_13011.docx @ 315490 @  @ 1 
 

Indien een chargethermo-element geïnstalleerd is, kan de chargeregeling na de invoer van 

de programmanaam worden geactiveerd. 
Pos: 125 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/C harg enr egelung ein- oder ausschalten_Abl auf-Bedi enung-Anzeige- Bemer kung - Tabell e @ 67\mod_1408540126066_13011.docx @ 315516 @  @ 1 
 

Verloop Bediening Weergave Opmerkingen 

Optioneel: 

chargeregeling in- of 

uitschakelen.  

 

Deze selectie verschijnt alleen als de 

optie voorhanden is.  

 
Pos: 126 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e C hargenreg elung hat große Auswir kungen auf den eigentliche n R egler. Bei ei ner Chargenregel ung .. @ 67\mod_1408540558417_13011.docx @ 315542 @  @ 1 
 

De chargeregeling heeft grote uitwerkingen op de eigenlijke regelaar. Bij een 

chargeregeling wordt door het chargethermo-element een offset doorgegeven naar de 

zoneregelaar die de zoneregelaar zolang verandert totdat de charge de programma-

instelwaarde heeft bereikt. Daarmee is de algemene invoer voor het programma voltooid en 

kunnen de afzonderlijke segmenten worden ingevoerd. 
Pos: 127 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Seg ment in der M enüleis te wählen_Ablauf- Bedienung-Anzeige-Bemer kung - Tabelle @ 67\mod_1408540801633_13011.docx @ 315568 @  @ 1 
 

Verloop Bediening Weergave Opmerkingen 

Segment in de 

menubalk selecteren 

  

De programma- en segmentweergave 

bevindt zich in het bovenste gedeelte 

van het display. Daarbij betekent P01-

S01: het eerste segment [S01] van 

programma 01 [P01]. Een programma 

kan uit meerdere segmenten bestaan. 

 
Pos: 128 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Anschli eßend kann i m 1. Seg ment ei nmalig di e Starttemperatur des Programms gewählt  wer den. @ 67\mod_1408540979786_13011.docx @ 315594 @  @ 1 
 

Vervolgens kan in het 1e segment eenmalig de starttemperatuur van het programma worden 

geselecteerd. Alle volgende starttemperaturen resulteren uit het telkens voorafgaande 

segment. 
Pos: 129 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Starttemperatur des Programms ei ngeben_Ablauf-Bedienung-Anzeige-Bemer kung - Tabell e @ 67\mod_1408541165303_13011.docx @ 315620 @  @ 1 
 

Verloop Bediening Weergave Opmerkingen 

Starttemperatuur [TA] 

van het programma 

invoeren.  

 

De starttemperatuur [TA] is een 

willekeurige temperatuur die het 

startpunt van het eerste segment 

aangeeft. Dit hoeft niet per se de 

omgevingstemperatuur te zijn.  

Houd a.u.b. rekening met de 

mogelijkheid om de actuele 

oventemperatuur bij programmastart als 

starttemperatuur over te nemen. 

PROGRAMMANAAM 

SINTERING 

chargeREGELING 

AAN 

P01 – S01 

    400 °C 
     TA= 000°C 

    TIJD 01:00 
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Pos: 130 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ist die Opti on „Istwertübernahme“ akti v, so kann hi er 0 °C eing egeben werden. @ 67\mod_1408541553639_13011.docx @ 315646 @  @ 1 
 

Als de optie 'Overname instelwaarde' actief is, kan hier 0 °C worden ingevoerd. Bij 

programmastart wordt dan altijd de actuele temperatuurwaarde overgenomen als start-

instelwaarde. 
Pos: 131 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ver meiden Si e, i m ersten Seg ment ei ne Hal tezeit  ei nzug eben. Ver wenden Si e eine Temper aturrampe, um @ 183\mod_1518012622418_13011.docx @ 739415 @  @ 1 
 

Voorkom de invoer van een houdtijd in het eerste segment. Gebruik een temperatuurcurve 

om tot op de temperatuur voor de houdtijd te verwarmen en programmeer de houdtijd in het 

volgende segment. In het andere geval begint de houdtijd meteen te verstrijken zonder dat 

de temperatuur voor de houdtijd bereikt is. 
Pos: 132 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ist für die Hol dbackbetriebsart [MANU ELL] gewä hlt  wor den, erscheint .. . @ 67\mod_1408541603763_13011.docx @ 315672 @  @ 1 
 

Als voor de holdback-bedrijfsmodus [MANUEEL] ingesteld is, verschijnt bij houdtijden de 

invoer van de holdback-band. 
Pos: 133 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/N ur bei H altezeiten und Hol dback-M odus_Ablauf- Bedi enung-Anzeige-Bemer kung - Tabelle @ 67\mod_1408541864926_13011.docx @ 315698 @  @ 1 
 

Verloop Bediening Weergave Opmerkingen 

Alleen bij stoptijden en 

holdback-modus 

[MANUEEL]: 

Holdback-bandbreedte 

[HB] instellen. 

 

 

Opmerking:  

de invoer van de holdback [HB] is 

alleen mogelijk bij houdtijden. 

 
Pos: 134 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Wird z.B. ein Wert, z.B. „3 °“, eing egeben, so werden i m Ber eich +3 ° bis - 3 °  di e Temperatur en .. . @ 67\mod_1408542940201_13011.docx @ 315724 @  @ 1 
 

Als bijvoorbeeld de waarde '3 °' wordt ingevoerd, worden de temperaturen in het bereik van 

+3 ° tot -3 ° bewaakt en wordt het programma onderbroken, zodra deze band wordt 

verlaten. Bij de invoer van '0 °' wordt het programma niet beïnvloed. Als de 

holdbackwaarde ingevoerd is, kan de temperatuur-doelwaarde worden aangepast. 
Pos: 135 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P 480/Zi eltemperatur des Seg ments ei ngeben_Ablauf- Bedienung-Anzeige-Bemer kung - Tabelle @ 67\mod_1408543126087_13011.docx @ 315750 @  @ 1 
 

Verloop Bediening Weergave Opmerkingen 

Doeltemperatuur van het 

segment invoeren 

 

 

Als voor de doeltemperatuur '0 °' is 

ingevoerd, worden de navolgende 

segmenten gewist nadat het programma 

is opgeslagen. 

 
 
Pos : 136 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e Zi eltemperatur ist  gleichzeitig die Start temper atur des  nachfolgenden Segments ...  @ 67\mod_1408543362149_13011.docx @ 315776 @  @ 1 
 

De doeltemperatuur is tegelijkertijd de starttemperatuur van het volgende segment. 
Pos: 137 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/N un  kann dem Segment ei ne Zeit  (für Haltzeiten und R ampen) oder ei ne Rate .. . @ 68\mod_1408543369325_13011.docx @ 315802 @  @ 1 
 

Nu kan voor het segment een tijd (voor houdtijden en curven) of een rate (voor curven) 

worden ingevoerd. 
Pos: 138 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Wahl  des R ampenmodus:_Ablauf- Bedienung-Anzeige-Bemer kung - Tabelle @ 68\mod_1408543504220_13011.docx @ 315828 @  @ 1 
 

Verloop Bediening Weergave Opmerkingen 

Selectie van de 

curvemodus: 

curve-invoer [RATE] of 

tijd [TIJD]  

Opmerking: Een 

wijziging alleen 

mogelijk bij curven 

 

 

De tijdinvoer wordt ingevoerd in het 

formaat uur:minuut (hh:mm) 

    400 °C 
 HB=000     TA= 400°C 

    TIJD 01:00 

400 °C 
   TA= 000°C  

    TIJD 01:00 

400 °C 
   TA= 000°C  

    TIJD  01:00 
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Verloop Bediening Weergave Opmerkingen 

Tijdsduur van houdtijd 

resp. tijdsduur of rate 

voor curven invoeren  

 

 

[TIJD] wordt aangegeven in het formaat 

hh:mm. 

Tussen 499:59 en 00:00 verschijnt de 

vermelding 'ONEINDING' (eindeloze 

houdtijd). 

[RATE] wordt in het formaat °/h 

aangegeven. 

Tussen 9999 en 0 °/h verschijnt de 

vermelding 'STAP' (eindeloze, snelle 

curve). 

Opgelet: bij lange houdtijden en actieve 

gegevensopname moet de maximale 

opnameduur in acht worden genomen! 

Zet de archivering van procesgegevens 

eventueel om naar [24 U-

REGISTRATIE] 

 
 
Pos : 139 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D as Wort [TIME] blinkt. D urch Drehen des Dr ehr ades kann auch die Ei ngabe ...  @ 136\mod_1475563972872_13011.docx @ 582973 @  @ 1 
 

Het woord [TIME] knippert. Door het draaien aan de draaiknop kan ook de invoer [RATE] 

worden geselecteerd. Dan is in plaats van een tijd de invoer in [°/h], dus van een stijging 

mogelijk. Vervolgens kan de dienovereenkomstige waarde via de draaiknop worden 

ingesteld. De invoer van 499:59 voor [TIME] bewerkstelligt een oneindige houdtijd. 
Pos: 140 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Abhängig von der Ausr üstung des Ofens  stehen externe schaltbar e Funktionen, sogenannte Extra... @ 68\mod_1408545694335_13011.docx @ 315986 @  @ 1 
 

Al naargelang de uitvoering van de oven staan extern schakelbare functies, de zogenaamde 

extra functies, ter beschikking. 
Pos: 141 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Wahl  der Extrafunkti onen_Ablauf-Bedienung-Anzeig e-Bemer kung - Tabell e @ 68\mod_1408543820561_13011.docx @ 315854 @  @ 1 
 

Verloop Bediening Weergave Opmerkingen 

Selectie van de extra 

functies 

  

Het aantal extra functies is afhankelijk 

van de uitrusting van de oven 

 
Pos: 142 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Wähl en Si e einfach durch Drücken des  Drehrades  und Drehen di e Extr afunktion an oder .. . @ 136\mod_1475564246991_13011.docx @ 582999 @  @ 1 
 

Door het indrukken van en draaien aan de draaiknop kunt u de extra functie activeren of 

deactiveren. 
Pos: 143 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ist der Ofen mit ei nem Kühl ventilator mit  variabl er Drehzahl ausger üstet, so kann dieser für ei ne .. @ 68\mod_1408545840493_13011.docx @ 316012 @  @ 1 
 

Als de oven is uitgevoerd met een koelventilator met variabel toerental, kan deze worden 

gebruikt voor een geregelde koeling (zie hoofdstuk 'Geregelde koeling'). 
Pos: 144 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Wahl  der ger egelten Kühl funkti on_Abl auf-Bedi enung-Anzeige- Bemer kung - Tabelle @ 125\mod_1465911947117_13011.docx @ 549021 @  @ 1 
 

Verloop Bediening Weergave Opmerkingen 

Selectie van de 

koelfunctie 

 

 

Afhankelijk van de uitrusting van de 

oven. 

 
Pos: 145 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di ese Parameterei ngabe wird wi ederholt , bis alle Seg mente ei ngegeben wurden. @ 68\mod_1408545429234_13011.docx @ 315960 @  @ 1 
 

Deze parameterinvoer wordt herhaald totdat alle segmenten zijn ingevoerd. 
Pos: 146 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Eine Besonder heit  in der Pr ogrammei ngabe ist das „Ende“-Seg ment. Es ermöglicht di e automatische . .. @ 68\mod_1408546004023_13011.docx @ 316038 @  @ 1 
 

Een bijzonderheid in de programma-invoer is het 'einde'-segment. Hiermee is een 

automatische herhaling van het programma en het zetten van extra functies na het 

programma-einde mogelijk. 

PERCENTAGE 250 °/h 

400 °C 
   TA= 000 °C  

    TIJD 01:00 

400 °C 
GERE KOELING 

         nee 
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Pos: 147 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ver hal ten des Ende- Seg ments eins tell en:_Abl auf-Bedi enung-Anzeige- Bemer kung - Tabelle @ 68\mod_1408546196233_13011.docx @ 316064 @  @ 1 
 

Verloop Bediening Weergave Opmerkingen 

Gedrag voor het einde-

segment instellen: 

bij [EINDE] wordt het 

programma gewoon 

beëindigd. bij 

[HERHALEN] wordt 

het programma gewoon 

weer opnieuw gestart. 

 

 

In dit segment gezette extra functies 

blijven na het programma-einde gezet 

totdat het Start/Stop-symbool  is 

bediend. 

 
Pos: 148 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Blinkt das  Wort [END E], so können Si e durch Dr ehen des  Drehrades die Betriebsart [WIED ERHOLEN ] @ 136\mod_1475564415752_13011.docx @ 583025 @  @ 1 
 

Als het woord [EINDE] knippert, kunt u door draaien aan de draaiknop [HERHALEN] 

selecteren. In dat geval wordt na het 'Einde'-segment het hele programma oneindig vaak 

herhaald en kan het alleen via de bediening van de Start/Stop-toets beëindigd worden. 
Pos: 149 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/N achfolgend werden Sie aufgefor dert  di e Extrafunktionen zu wählen. Di e Extr afunktionen @ 68\mod_1408546358896_13011.docx @ 316116 @  @ 1 
 

Vervolgens wordt u gevraagd, de extra functies te selecteren. De extra functies in dit 

segment worden na het programma-einde niet teruggezet. Pas door het bedienen van de 

Start/Stop-toets worden de extra functies teruggezet. 
Pos: 150 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Sind alle Parameter ei ngegeben, so entschei den Sie sich, ob Si e das  das  Pr ogramm @ 68\mod_1408546361720_13011.docx @ 316142 @  @ 1 
 

Als alle parameters zijn ingevoerd, bepaalt u of u het programma wilt opslaan of zonder 

opslaan wilt verlaten. Deze dialoog kan op elk moment door het meermaals bedienen van 

de 'Terug'-toets worden opgeroepen. 
Pos: 151 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Speicher n der Änderungen:_Ablauf- Bedienung-Anzeige-Bemer kung - Tabelle @ 136\mod_1475564689629_13011.docx @ 583051 @  @ 1 
 

Handeling Bediening Weergave Opmerkingen 

Opslaan van de 

wijzigingen:  

[Terug]-symbool 

bedienen, 'Opslaan' 

selecteren en bevestigen 

met de draaiknop of 

deze lang indrukken 

(max. 3 seconden) 

  

 

 

 

Indien het programma niet kan worden 

opgeslagen, moet [NEE] worden 

geselecteerd. 

 
Pos: 152 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ist die Ei ngabe abgeschl ossen, kann das Programm g estartet werden (siehe Pr ogrammstart) @ 68\mod_1408546752099_13011.docx @ 316194 @  @ 1 
 

Als de invoer is afgesloten, kan het programma gestart worden (zie 'Programmastart'). 
Pos: 153 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/ P480/Wird längere Zei t keine Taste betätigt, springt di e Anzeige automatisch wieder auf di e Ü bersicht ...  @ 68\mod_1408546754970_13011.docx @ 316220 @  @ 1 
 

Als gedurende langere tijd geen toets wordt bediend, springt de weergave automatisch terug 

naar het overzicht. 
Pos: 154 /TD/Betri eb_Bedienung/Ü berschrift  - Pr ogramme am PC vor ber eiten mi t NTEdit  @ 183\mod_1518014713149_13011.docx @ 739441 @ 2 @ 1 
 

8.3 Programma's op de pc voorbereiden met NTEdit 
Pos: 155 /TD/Betri eb_Bedienung/Di e Eingabe der benötigten Temper atur kur ve eines Wär meprogramms wird durch di e  @ 143\mod_1480409742010_13011.docx @ 603274 @  @ 1 
 

De invoer van de vereiste temperatuurcurve wordt aanzienlijk vereenvoudigd door het 

gebruik van een software op de pc. Het programma kan op de pc ingevoerd en vervolgens 

via een USB-stick in de controller geïmporteerd worden. 

Daarom biedt Nabertherm met de freeware 'NTEdit' een waardevolle hulp. 

De volgende functies ondersteunen u bij het dagelijkse werk: 
Pos: 156 /TD/Betri eb_Bedienung/Auswahl Ihres Contr ollers_Filter  von Extr afunktionen und Seg menten in Abhängigkeit vom C ontroller   @ 143\mod_1480410413455_13011.docx @ 603301 @  @ 1 
 

 Keuze van uw controller 

 Filteren van extrafuncties en segmenten al naargelang de controller 

 Instellen van de extrafuncties in het programma 

 Export van een programma naar de harde schijf (.xml) 

 Export van een programma naar een usb-stick voor de directe import in de controller 
Pos: 157 /TD/Betri eb_Bedienung/Grafische Anzeige des Programmverlaufs  @ 183 \mod_1518014878261_13011.docx @ 739468 @  @ 1 
 

 Grafische weergave van het programmaverloop 

-- °C 
TA = 400°C 

         EINDE 

Prog opslaan 

Ja 
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Pos: 158 /TD/Betri eb_Bedienung/Hi nweis  - Diese Software und di e entsprechende Dokumentationen für NTEdit kann von folgender ...  @ 152\mod_1490857920668_13011.docx @ 630384 @  @ 1 
 

 

Opmerking 

Deze software en de dienovereenkomstige documentaties voor NTEdit kunnen worden 

gedownload via het volgende internetadres: 

http://www.nabertherm.com/download/ 
Product: NTEDIT 
Wachtwoord: 47201701 

Het gedownloade bestand moet vóór gebruik worden uitgepakt. 

Lees vóór het gebruik van NTEdit a.u.b. de gebruiksaanwijzing door die zich ook in deze 

map bevindt. 

Systeemvoorwaarden: Microsoft EXCEL™ 2007, EXCEL™ 2010 of EXCEL™ 

2013 voor Microsoft Windows™. 

 
Pos: 159 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/Kurzanlei tung für M 03.0016/Kuzanlei tung M03.0016_Tutorials  i m Internet anschauen - Tabelle @ 128\mod_1470652092749_13011.docx @ 559407 @  @ 1 
 

Tutorials op internet bekijken 

Voor een snelle start, kunt u de QR-code met uw smartphone scannen of 

het volgende internetadres in uw browser invoeren: 

www.nabertherm.com/tutorials/controller 

Apps om QR-codes te kunnen scannen, kunt u vanuit de betreffende 

bronnen (app stores) downloaden. 
 

 
Pos: 160 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B150/B130/B170/C 280/C 290/C 295/P320/Ü berschrif t - Programme löschen und kopier en @ 68\mod_1408615950453_13011.docx @ 316248 @ 2 @ 1 
 

8.4 Programma's wissen en kopiëren 
 
Pos : 161 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/N eben der Eing abe von Programmen ist es auch möglich di ese zu l öschen oder zu kopier en. @ 68\mod_1408616596238_13011.docx @ 316300 @  @ 1 
 

Programma's kunnen niet alleen ingevoerd, maar ook gewist en gekopieerd worden. 
Pos: 162 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Programme l öschen und kopier en_Abl auf-Bedi enung-Anzeige-Bemer kung - Tabelle @ 68\mod_1408616750186_13011.docx @ 316352 @  @ 1 
 

Programma's wissen en kopiëren 
 SUPERVISOR 

Verloop Bediening Weergave Opmerkingen 

Menuniveau 

voorselecteren en 

functie door draaien 

selecteren 
  

 

 

Het te kopiëren 

programma selecteren 

  

 

Het doel selecteren 

waarnaar gekopieerd 

moet worden    

 

Programmanaam 

bewerken. Door 

verderdraaien kunnen de 

afzonderlijke 

letters/cijfers ingesteld 

worden. Lang indrukken 

beëindigt de invoer 

  

Als de naam niet veranderd moet 

worden, kunt u de invoer overslaan 

 

ProgramMA KOPIERE 

BRON 

Sintering 

DOEL 

Sintering 2 

PROGRAMMANAAM 

SINTERING 2 

http://www.nabertherm.com/tutorials/controller
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Pos: 163 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Was ist  ei n H oldback @ 68\mod_1408696848684_13011.docx @ 316594 @ 2 @ 1 
 

8.5 Wat is een holdback? 
Pos: 164 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/H oldback - Ein Hol dback ist ei n Temperatur band um den Pr ogrammsollwert.  Verläss t der Istwert ...  @ 68\mod_1408696851617_13011.docx @ 316620 @  @ 1 
 

Een holdback is een temperatuurband rondom de programma-instelwaarde. Als de 

meetwaarde deze band verlaat, worden de setpointgenerator en de resttijd gestopt en de 

actuele instelwaarde gehouden totdat de meetwaarde weer binnen de band ligt. 
Pos: 165 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/H oldback - D er H oldback ist  nicht anwendbar,  wenn Pr ozesse nach einer genauen Zeitvorgabe ... @ 68\mod_1408698244383_13011.docx @ 316802 @  @ 1 
 

De holdback is niet toepasbaar als processen volgens een exact tijdschema moeten aflopen. 

De vertraging van een segment door een holdback, bijvoorbeeld als de meetwaarde de 

instelwaarde langzaam benadert of bij vertragingseffecten bij 

meerzoneregelingen/chargeregelingen, is dan niet acceptabel. 
Pos: 166 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/H oldback - D abei wir kt der H oldback nur auf di e M asterzone. Di e anderen R egelzonen wer den nicht ...  @ 68\mod_1408698333082_13011.docx @ 316828 @  @ 1 
 

Daarbij werkt de holdback alleen in op de masterzone. De andere regelzones worden niet 

bewaakt. 
Pos: 167 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/H oldback - Di e H oldbacküber wachung is t nur i n H altezei ten möglich. @ 68\mod_1408698388385_13011.docx @ 316854 @  @ 1 
 

De holdbackbewaking is alleen mogelijk in houdtijden. 
Pos: 168 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/H oldback - Bei Chargenregel ung is t die Führungszone für den H ol dback das C harg en-Ther moel ement. @ 68\mod_1408696854441_13011.docx @ 316646 @  @ 1 
 

Bij chargeregeling wordt de richtzone voor de holdback bepaald door de waarde van het 

charge-thermo-element. 
Pos: 169 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/H oldback - Es gi bt 2 M odi für  den Hol dback: @ 68\mod_1408696856813_13011.docx @ 316672 @  @ 1 
 

Er zijn 2 modi voor de holdback: 
Pos: 170 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/H oldback - H oldback =  AUTO: Es gi bt keine Auswir kungen eines H oldbacks  auf das Programm ...  @ 68\mod_1408696859137_13011.docx @ 316698 @  @ 1 
 

Holdback = AUTO: De holdback heeft geen invloed op het programma, behalve bij het 

omschakelen van curven naar houdtijden. Hier wacht de regelaar op het bereiken van de 

houdtijd-temperatuur. Het programma wacht aan het einde van een curve totdat de 

houdtijd-temperatuur bereikt is. Als de houdtijd-temperatuur bereikt is, springt de controller 

naar het volgende segment en de bewerking wordt voortgezet. 
Pos: 171 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/H oldback - H oldback =  MANU: Es  erscheint in der Programmeingabe eine analog e Extrafunktion . .. @ 68\mod_1408696861197_13011.docx @ 316724 @  @ 1 
 

Holdback = MANU: Voor elke houdtijd kan een tolerantieband worden ingevoerd. Als de 

temperatuur van de masterzone (of bij chargeregeling het chargethermo-element ) de band 

verlaat, wordt het programma onderbroken (hold). Het programma wordt voortgezet zodra 

de masterzone zich weer binnen de band bevindt. Als voor de band 0 °C wordt ingevoerd, 

wordt het programma niet onderbroken, maar tijdgestuurd uitgevoerd, onafhankelijk van de 

gemeten temperaturen. 

Deze band functioneert niet in curven en verlengt de houdtijd als de temperatuur de band 

verlaat. 
Pos: 172 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/H oldback - Ist der ei ngegebene Wert „ 0“, so arbeitet das Programm "r ein zeitg esteuert".  @ 68\mod_1408696863443_13011.docx @ 316750 @  @ 1 
 

Als de ingevoerde waarde '0' is, werkt het programma 'zuiver tijdgestuurd'. Het programma 

wordt niet beïnvloed. 
Pos: 173 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Par ameterei ngabe: @ 68\mod_1408698127771_13011.docx @ 316776 @  @ 1 
 

Parameterinvoer: 
Pos: 174 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/H oldback - Programmeing abe: In der Programmeingabe kann der Bediener gl eich nach der Eing abe des . .. @ 68\mod_1408616701948_13011.docx @ 316326 @  @ 1 
 

In de programma-invoer kan de bediener meteen na de invoer van de programmanaam door 

het indrukken van de menu-toets de holdback principieel op 'Auto' of 'Handmatig' 

(parameter voor het hele programma) zetten. Door het knipperende menusymbool wordt de 

bediener op deze invoermogelijkheid geattendeerd. 
Pos: 175 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Ei n l aufendes  Pr ogramm änder n @ 68\mod_1408701775700_13011.docx @ 316990 @ 2 @ 1 
 

8.6 Een lopend programma wijzigen 
Pos: 176 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ein laufendes Programm kann ver ändert werden, ohne dieses zu beenden. .. . @ 68\mod_1408702272680_13011.docx @ 317016 @  @ 1 
 

Een lopend programma kan worden gewijzigd zonder het te beëindigen. Bedenk wel dat 

alleen het actuele segment en navolgende segmenten kunnen worden gewijzigd, tenzij u via 

de functie [SECTIESPRONG] opnieuw naar het gewenste punt springt. 
Pos: 177 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Achtung! Bei ei nem manuell en Segmentsprung kann es vor kommen, dass mehr als  ei n Seg ment pr o Spr ung @ 136\mod_1475565154247_13011.docx @ 583077 @  @ 1 
 

Opgelet! Bij een handmatige segmentsprong kan het gebeuren dat over meer dan een 

segment wordt gesprongen. Dit heeft te maken met de actuele temperatuur van de oven 

(automatische overname van de meetwaarde). 
Pos: 178 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Die Änderungen eines  laufenden Progr amms bleiben erhalten, solange das Programm l äuft ...  @ 88\mod_1427113483312_13011.docx @ 371204 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

De wijzigingen van een lopend programma blijven alleen behouden tot aan het 

programma-einde. Na beëindiging van het programma of na een netuitval worden de 

wijzigingen gewist. 
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Pos: 179 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ist das aktuell e Seg ment ei ne R ampe, wir d der aktuelle Istwert nach der Programmänder ung ...  @ 68\mod_1408702464485_13011.docx @ 317042 @  @ 1 
 

Als het actuele segment een curve is, wordt de actuele meetwaarde na de 

programmawijziging als instelwaarde overgenomen en de curve op dit punt voortgezet. Als 

een actuele houdtijd wordt gewijzigd, heeft dat geen invloed op het lopende programma. 

Pas een handmatige segmentsprong in dit segment bewerkstelligt de wijziging van de 

houdtijd. De wijzigingen van navolgende houdtijden worden zonder beperkingen 

uitgevoerd. 
Pos: 180 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/U m ei n akti ves Programm zu ändern sin d folgende Schritte durchzuführ en: @ 68\mod_1408702655478_13011.docx @ 317068 @  @ 1 
 

Voor de wijziging van een actief programma zijn de volgende stappen vereist: 
Pos: 181 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Programm ändern_Abl au f-Bedi enung-Anzeige-Bemer kung - Tabelle @ 136\mod_1475565548797_13011.docx @ 583103 @  @ 1 
 

Programma wijzigen 
 SUPERVISOR 

Handeling Bediening Weergave Opmerkingen 

Druk tijdens het lopende 

programma op de 

draaiknop.   

 

Menu [ACTIEF 

PROGRAMMA 

WIJZIGEN]  

 

 

 
Pos: 182 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Bei  akti vem Pr ogramm können nur di e einzel nen Seg mente geändert  wer den. @ 68\mod_1408703311887_13011.docx @ 317146 @  @ 1 
 

Bij een actief programma kunnen alleen de afzonderlijke segmenten worden gewijzigd. 

Globale parameters zoals de holdback-bedrijfsmodus en de chargeregeling kunnen niet 

worden gewijzigd. 
Pos: 183 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Für die weitere Ei ngabe des Programms lesen Si e bitte die Anlei tung der Seg mentei ngabe im  Kapitel „ @ 68\mod_1408703199347_13011.docx @ 317120 @  @ 1 
 

Lees voor de verdere invoer van het programma a.u.b. de handleiding voor de 

segmentinvoer in het hoofdstuk 'Programma invoeren of wijzigen'. 
Pos: 184 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/N ach dem Speichern der Änder ung wird das  Progr amm zum Zeitpunkt der Änder ung fortg esetzt.  @ 68\mod_1408703355818_13011.docx @ 317172 @  @ 1 
 

Na het opslaan van de wijziging wordt het programma voortgezet vanaf het tijdstip van de 

wijziging. 
Pos: 185 /TD/Betri eb_Bedienung/Schaltanlage/Schaltanl age VHT-Öfen/Ü berschrift  - Segmentsprung durchführ en @ 28\mod_1346751700641_13011.docx @ 176269 @ 3 @ 1 
 

8.6.1 Segmentsprong uitvoeren 
Pos: 186 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/N eben dem Ändern ei nes Programms gi bt es die Möglichkeit  zwischen den Segmenten @ 68\mod_1408705365467_13011.docx @ 317198 @  @ 1 
 

Na de wijziging van een programma hebt u de mogelijkheid om tussen de verschillende 

segmenten van een lopend programma heen en weer te springen. Dit kan zinvol zijn om 

bijv. een houdtijd te verkorten. 
Pos: 187 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Achtung! Bei ei nem manuell en Segmentsprung kann es vor kommen, dass mehr als  ei n Seg ment pr o Spr ung @ 136\mod_1475565154247_13011.docx @ 583077 @  @ 1 
 

Opgelet! Bij een handmatige segmentsprong kan het gebeuren dat over meer dan een 

segment wordt gesprongen. Dit heeft te maken met de actuele temperatuur van de oven 

(automatische overname van de meetwaarde). 
Pos: 188 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Zum D urchführen eines  Segmentsprungs si nd folg ende Schritte durchzuführen: @ 68\mod_1408705517588_13011.docx @ 317224 @  @ 1 
 

Voer de volgende stappen uit voor een segmentsprong: 
Pos: 189 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P 470/P480/D urchführung eines Seg mentspr ungs_Abl auf-Bedi enung-Anzeige-Bemer kung - Tabelle @ 183\mod_1518015145254_13011.docx @ 739494 @  @ 1 
 

Uitvoeren van een segmentsprong 
 SUPERVISOR 

Handeling Bediening Weergave Opmerkingen 

Druk tijdens het lopende 

programma op de 

draaiknop.   

Er moet van tevoren een 

verwarmingsprogramma gestart zijn. 

Menu [SEGMENT 

STAP] door draaien en 

indrukken selecteren en 

bevestigen 
  

 

Actief programma 
Wijzigen 

    400 °C 
     TA= 000°C 

    TIME 01:00 

Actief programma 
Wijzigen 

Segmentstap 
Selecteren 
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Uitvoeren van een segmentsprong 
 SUPERVISOR 

Handeling Bediening Weergave Opmerkingen 

Segment in de 

menubalk selecteren 

 
 

De programma- en segmentweergave 

bevindt zich in het bovenste gedeelte 

van het display. Daarbij betekent P01-

S01: het eerste segment [S01] van 

programma 01 [P01]. Een programma 

kan uit meerdere segmenten bestaan. 

Segment bevestigen en 

veiligheidsvraag 

eveneens door drukken 

bevestigen 
  

 

 
Pos: 190 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - C ontroller verriegel n @ 68\mod_1408705956803_13011.docx @ 317276 @ 2 @ 1 
 

8.7 Controller vergrendelen 
Pos: 191 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Soll ver hindert  wer den, dass  ei n l aufendes  Pr ogramm a bsichtlich oder unabsichtlich unterbr ochen . .. @ 68\mod_1408706229636_13011.docx @ 317328 @  @ 1 
 

Als moet worden voorkomen dat een lopend programma met opzet of abusievelijk 

onderbroken wordt, kan dit worden bereikt door middel van een controllervergrendeling. 

De vergrendeling blokkeert de invoer via de controller. 
Pos: 192 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Eine Fr eigabe der Bedienung kann nur durch den User [SUPER VISOR] erfolgen. @ 68\mod_1408706318345_13011.docx @ 317354 @  @ 1 
 

Alleen de gebruiker [SUPERVISOR] kan de bediening vrijgeven. 
Pos: 193 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Zum Verrieg eln des C ontroll ers si nd folg ende Schritte durchzuführen: @ 68\mod_1408706083337_13011.docx @ 317302 @  @ 1 
 

Voer de volgende stappen uit om de controller te vergrendelen: 
Pos: 194 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/C ontroll er verrieg eln_Abl auf-Bedi enung-Anzeige-Bemer kung - Tabelle @ 136\mod_1475565851134_13011.docx @ 583155 @  @ 1 
 

Controller vergrendelen 
 OPERATOR 

Handeling Bediening Weergave Opmerkingen 

Druk tijdens het lopende programma 

op de draaiknop  

 
 

Er moet van tevoren een 

verwarmingsprogramma 

gestart zijn. 

Menu 

[CONTROLLERVERGRENDELING] 

door draaien en indrukken selecteren 

en bevestigen 
 

 

Na de bevestig kan de 

controller niet meer worden 

bediend.  

De controllervergrendeling wordt door 

middel van een symbool op het display 

weergegeven 

  

 

Symbool knippert 

 
Pos: 195 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - C ontroller entriegel n @ 68\mod_1408706801284_13011.docx @ 317432 @ 2 @ 1 
 

8.8 Controller ontgrendelen 
Pos: 196 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Zum Entriegel n des  Contr ollers sind folgende Schritte durchzuführen: @ 68\mod_1408706886134_13011.docx @ 317458 @  @ 1 
 

Voer de volgende stappen uit om de controller te ontgrendelen: 
Pos: 197 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/C ontroll er  entrieg eln_Abl auf-Bedi enung-Anzeige-Bemer kung - Tabelle @ 136\mod_1475565956307_13011.docx @ 583181 @  @ 1 
 

Controller ontgrendelen 
 SUPERVISOR 

Handeling Bediening Weergave Opmerkingen 

Druk tijdens het lopende 

programma op de 

draaiknop.   

Er moet van tevoren een 

verwarmingsprogramma gestart zijn. 

P01 – S01 

Segmentstap 
bevestigen 

Actief programma 
Wijzigen 

Controllervergren
deling 

ja 

activeren 

Gebruiker superv 
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Controller ontgrendelen 
 SUPERVISOR 

Handeling Bediening Weergave Opmerkingen 

Selecteer de gebruiker 

[SUPERVISOR]. 

  

Er moet van tevoren een 

verwarmingsprogramma gestart zijn. 

Bevestig uw selectie 

door het wachtwoord 

voor de 

[SUPERVISOR] in te 

voeren. 

  

Na de bevestiging van het wachtwoord 

verschijnt de overzichtsweergave en 

verdwijnt het symbool voor de 

controllervergrendeling. 

 
Pos: 198 /TD/Betri eb_Bedienung/NCC /NCC-PC g esteuerte Ofenanl age/Ü berschrif t - Prozessdokumentation NTLog @ 68\mod_1408707562064_13011.docx @ 317510 @ 1 @ 1 
 

9 Procesdocumentatie NTLog 
Pos: 199 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di eser Contr olle hat eine eing ebaute USB-Schnitts tell e. Ü ber di ese USB-Schnitts tell e l assen sich .. . @ 136\mod_1475566051200_13011.docx @ 583207 @  @ 1 
 

Deze controller beschikt over een ingebouwde usb-interface voor het gebruik van een usb-

stick (geen externe harde schijven of netwerkstations). 

Via deze usb-interface kunnen instellingen en programma's geïmporteerd en geëxporteerd 

worden. 

Een andere belangrijke functie van deze interface is het opslaan van procesgegevens van 

een lopend programma op een usb-stick. 

Daarbij is niet belangrijk of de usb-stick tijdens het verwarmingsprogramma op de 

bedieningseenheid is aangesloten of pas daarna wordt aangesloten. Ieder keer als de usb-

stick wordt aangesloten, worden alle bestanden van de bedieningseenheid naar de usb-stick 

gekopieerd (tot max. 16 bestanden). 
Pos: 200 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Die Pr ozessdaten werden während des  laufenden Heizprogramms zyklisch auf den ... @ 136\mod_1475566211325_13011.docx @ 583233 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

De procesgegevens worden tijdens het lopende verwarmingsprogramma cyclisch in een 

bestand in het interne geheugen van de controller opgeslagen. Aan het einde van het 

verwarmingsprogramma wordt het bestand dan naar de usb-stick gekopieerd (de usb-stick 

moet geformatteerd (bestandssysteem FAT32) zijn). 
 

 
Pos: 201 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Beachten Si e bitte, dass auf dem Speicher des  Contr ol lers nur maxi mal 16 Heizprogramme ...  @ 68\mod_1408709422231_13011.docx @ 317588 @  @ 1 
 

Let a.u.b. op dat in het geheugen van de controller maximaal 16 verwarmingsprogramma's 

kunnen worden opgeslagen. Als het geheugen vol is, wordt het eerste bestand met 

procesgegevens weer overschreven. Als u alle procesgegevens wilt analyseren, sluit u de 

usb-stick dus duurzaam of direct na het verwarmingsprogramma aan op de 

bedieningseenheid. 
Pos: 202 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e bei den D ateien, di e pro Heizprogramm erzeugt wer den, haben folgende D ateinamen: @ 68\mod_1408709567540_13011.docx @ 317614 @  @ 1 
 

De beide bestanden die per verwarmingsprogramma worden gegenereerd, hebben de 

volgende bestandsnamen: 
Pos: 203 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/[HOSTNAM E]\ARCHIVE\[D ATUM]_[SERIENNUMMER-C ONTROLLER ]_[LAUFEND E NUMM ER].C SV @ 68\mod_1408709643938_13011.docx @ 317640 @  @ 1 
 

HOSTNAAM)\ARCHIEVEN\(DATUM)_(SERIENUMMER-

CONTROLLER)_(VOLGNUMMER).CSV 
Pos: 204 /TD/Einlei tung/Lieferumfang/Öfen/Ü berschrif t - Beispiel:  (Ei nzug Mit te) @ 68\mod_1408710442109_13011.docx @ 317718 @  @ 1 
 

Voorbeeld: 
Pos: 205 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D atei: " 20140607_15020030_0005.csv" und "20140607_150 20030_0005.csv"  @ 68\mod_1408710041412_13011.docx @ 317692 @  @ 1 
 

Bestand: '20140607_15020030_0005.csv' en '20140607_15020030_0005.csv' 
Pos: 206 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e l aufende N ummer  des D ateinamens  beginnt nach dem Erreichen von 9999 wieder auf 0001 @ 68\mod_1408979391524_13011.docx @ 317748 @  @ 1 
 

Het volgnummer van de bestandsnaam begint na het bereiken van 9999 weer bij 0001. 
Pos: 207 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e D ateien mit der Endung „.C SV“ werden für die Auswertung mit NTGraph .. . @ 68\mod_1408979572949_13011.docx @ 317774 @  @ 1 
 

De bestanden met de extensie '.CSV' zijn nodig voor de analyse met NTGraph (Nabertherm 

tool voor de weergave van NTLog-bestanden) en Excel™. 

activeren 

Gebruiker superv 

Wachtwoord 

_***** 
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Pos: 208 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Er kundigen Sie sich bei dem Naberther m Ser vice, wenn Si e die Auswertesoftwar e NTGraph .. . @ 136\mod_1475566499570_13011.docx @ 583259 @  @ 1 
 

 Opmerking 

Informatie over NTLog en NTGraph 

Voor de weergave van bestanden met NTLog-procesgegevens stelt Nabertherm de 

software 

'NTGraph' voor Microsoft Excel™ ter beschikking (freeware). 

Deze software en de dienovereenkomstige documentaties voor NTLog en NTGraph 

kunnen worden gedownload via het volgende internetadres: 

http://www.nabertherm.com/download/ 

Product: NTLOG_C4eP4 

Wachtwoord: 47201410 

Het gedownloade bestand moet vóór gebruik worden uitgepakt. 

Lees vóór het gebruik van NTGraph a.u.b. de gebruiksaanwijzing door die zich ook in 

deze 

map bevindt. 

Systeemvoorwaarden: Microsoft EXCEL™ 2003, EXCEL™ 2010 of EXCEL™ 

2013 voor Microsoft Windows™. 
 

 
Pos: 209 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Folgende D aten wer den i n die Datei en gespeichert: @ 6 9\mod_1409032559445_13011.docx @ 317858 @  @ 1 
 

De volgende gegevens worden in de bestanden opgeslagen: 
Pos: 210 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D atum und Zeit @ 69\mod_1409032575527_13011.docx @ 317884 @  @ 1 
 

 Datum en tijd 
Pos: 211 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/C harg en-N ame @ 69\mod_1409032577992_13011.docx @ 317910 @  @ 1 
 

 Chargenaam 
Pos: 212 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D ateiname @ 69\mod_1409032580363_13011.docx @ 317936 @  @ 1 
 

 Bestandsnaam 
Pos: 213 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Prog rammnummer und –name @ 69\mod_1409032582750_13011.docx @ 317962 @  @ 1 
 

 Programmanummer en -naam 
Pos: 214 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Seri ennummer des C ontrollers  @ 69\mod_1409032589551_13011.docx @ 318040 @  @ 1 
 

 Serienummer van de controller 
Pos: 215 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D as H eizprogramm @ 69 \mod_1409032585136_13011.docx @ 317988 @  @ 1 
 

 Verwarmingsprogramma 
Pos: 216 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Kommentar e zum Abl auf und Ergebnis  des H eizprogramms @ 69\mod_1409032587414_13011.docx @ 318014 @  @ 1 
 

 Commentaren over verloop en resultaat van het verwarmingsprogramma 
Pos: 217 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Versi on der Anzeigeeinheit @ 69\mod_1409032592156_13011.docx @ 318066 @  @ 1 
 

 Versie van de weergave-eenheid 
Pos: 218 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/C ontroll ername @ 69\mod_1409032594511_13011.docx @ 318092 @  @ 1 
 

 Controllernaam 
Pos: 219 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Produktgruppe des C ontrollers  @ 69\mod_1409032597272_13011.docx @ 318118 @  @ 1 
 

 Controller-productgroep 
Pos: 220 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Prozessdaten @ 69\mod_1409032599955_13011.docx @ 318144 @  @ 1 
 

 Procesgegevens 
Pos: 221 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e Prozessdaten setzen sich folgender maßen zusammen: @ 69\mod_1409033425291_13011.docx @ 318170 @  @ 1 
 

De procesgegevens zijn als volgt samengesteld: 
Pos: 222 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Prozessdatentabell e_Zusammensetzung der Pr ozessdaten D ata 01 - Data 16  - Tabelle @ 136\mod_1475566968554_13011.docx @ 583285 @  @ 1 
 

Tabel procesgegevens 

Proces Functie Beschrijving 

Data 01 Programma-instelwaarde Instelwaarde die wordt bepaald door het ingevoerde 

verwarmingsprogramma 

Data 02 Instelwaarde van zone 1 Instelwaarde voor een zone. Deze is samengesteld uit de 

programma-instelwaarde, de offset-instelwaarde en de offset 

van de chargeregeling. 

Data 03 Temperatuur van zone 1 Meetwaarde van het thermo-element van de zone 

Data 04 Vermogen van zone 1 [%] Uitgang van de controller voor de zone in [0-100 %] 

Data 05 Instelwaarde van zone 2 Zie boven 
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Tabel procesgegevens 

Proces Functie Beschrijving 

Data 06 Temperatuur van zone 2 Meetwaarde van het thermo-element van een zone of van een 

documentatie-thermo-element 

Data 07 Vermogen van zone 2 [%] Zie boven 

Data 08 Instelwaarde van zone 3 Zie boven 

Data 09 Temperatuur van zone 3 Meetwaarde van het thermo-element van een zone of van een 

documentatie-thermo-element 

Data 10 Vermogen van zone 3 [%] Zie boven 

Data 13 Temperatuur van het charge-/thermo-

element 

Meetwaarde van het charge-/documentatie-thermo-element 

Data 14 Instelwaarde-uitgang voor de 

chargeregeling 

Instelwaarde van de chargeregelaar. Deze is samengesteld uit 

de programma-instelwaarde en de offset van de 

chargeregeling. 

Data 15 Temperatuur van het koel-thermo-

element 

Meetwaarde van het koel-thermo-element 

Data 16 Toerental van de koelventilator [%] Uitgang van de regelaar voor de geregelde koeling [0-100 %] 

 
Pos: 223 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Welche D aten für Ihren Ofen verfügbar si nd, hängt von der Ausführ ung des Ofens  ab. @ 69\mod_1409034970285_13011.docx @ 318248 @  @ 1 
 

Welke gegevens voor uw oven beschikbaar zijn, is afhankelijk van de uitvoering van de 

oven. De gegevens worden opgeslagen zonder cijfers achter de komma. 
Pos: 224 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Bei m Eins tecken des USB-Sticks wir d rechts unten am Display ei n Symbol ang ezeigt. @ 69\mod_1409035152701_13011.docx @ 318274 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

Bij het plaatsen van de usb-stick verschijnt rechtsonder op het display een symbool. 

Zolang de bedieningseenheid gegevens schrijft of leest, knippert het symbool. Deze 

processen kunnen tot 45 seconden duren. Verwijder de usb-stick pas als het symbool niet 

meer knippert!  

Om technische redenen worden altijd alle archiveringsbestanden op de controller 

gesynchroniseerd. Daarom kan de tijd al naargelang de bestandsgrootten variëren. 

BELANGRIJK: sluit hier nooit een pc, een externe harde schijf of een andere usb-

host/-controller aan - u zou beide apparaten kunnen beschadigen. 
 

 
Pos: 225 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/U SB- Stick i n die Bedienei nheit  stecken_Abl auf-Bedi enung-Anzeige-Bemer kung - Tabelle @ 69\mod_1409035405377_13011.docx @ 318300 @  @ 1 
 

Usb-stick 

Verloop Bediening Weergave Opmerkingen 

Usb-stick in de bedieningseenheid 

steken. 

 

 

Symbool knippert 

Rechtsonder wordt het 

symbool voor de usb-stick 

aangegeven 

 
Pos: 226 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Solange das Symbol  für  den USB-Stick blinkt, dar f di eser nicht herausg ezog en .. . @ 69\mod_1409035689751_13011.docx @ 318326 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

Zolang het symbool voor de usb-stick knippert, mag de stick niet verwijderd worden. Hier 

bestaat gevaar voor gegevensverlies. 
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Pos: 227 /TD/Stör ungen/Fehl ersuche/Schaltanl agen/Par ameter ( Einzug Mitte) @ 69\mod_1409036095610_13011.docx @ 318348 @  @ 1 
 

Parameters: 
Pos: 228 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B150/B130/B170/C 280/C 290/C 295/P320/Di e Prozessdokumentation NTLog kann an di e persönlichen u nd prozesstechnischen Bedürfnisse . .. @ 68\mod_1408615992589_13011.docx @ 316274 @  @ 1 
 

De procesdocumentatie NTLog kan aan de persoonlijke en procestechnische behoeften 

worden aangepast. 
Pos: 229 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Par ameter (NTLog)_Ablauf- Bedienung-Anzeige-Bemer kung - Tabelle @ 69\mod_1409036601774_13011.docx @ 318378 @  @ 1 
 

Parameter(s) 
 SUPERVISOR 

Verloop Bediening Weergave Opmerkingen 

Menuniveau voorselecteren en 

instellingsmenu door draaien 

selecteren    

 

Door draaien het menu 

[PROCESDOCUMENTATIE] 

selecteren.   

 

 

In- of uitschakelen van de 

documentatie 

 

 

 

Instellen van het interval tussen 2 

schrijfprocessen 

 

 

Minimale instelling 10 

seconden.  

Nabertherm adviseert een 

interval van 60 seconden om de 

gegevenshoeveelheid zo klein 

mogelijk te houden. 

Selectie van de modus voor het 

einde van de procesdocumentatie 

 

 

Neem de navolgende 

aanwijzingen in acht: 

 

  De parameter [DOKU EINDE] bepaalt wanneer de opname 

van de procesgegevens beëindigd wordt. 

Hier zijn 2 instellingen mogelijk: 

[PROG EINDE] 
De opname wordt automatisch beëindigd met het einde van het 

verwarmingsprogramma. Dat is de standaardinstelling 

[TE LAGE WAARDE] 
De opname wordt pas beëindigd als een temperatuurgrens 

[GRENSTEMPERATUUR] wordt onderschreden. Deze 

instelling is bedoeld om ook afkoelprocessen na het einde van 

het verwarmingsprogramma te documenteren.  

Grenstemperatuur voor het einde 

van de procesopname wijzigen 

(fabrieksinstelling = 100 °C)   

Alleen beschikbaar als [DOKU 

EINDE] op [TE LAGE 

WAARDE] is ingesteld. 

INSTELLUNGEN 

PROCESDOCUMENTATI
E 

DoC AKTIEF 

JA 

Doc INTERVAL 

60 SEC 

Docu eIndE 

Prog eIndE 

GRENSTEMPERATUUR 
100°c  
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Parameter(s) 
 SUPERVISOR 

Verloop Bediening Weergave Opmerkingen 

24 h-langetermijn-opname 

instellen 

 

 

Een langetermijn-opname moet 

worden gekozen als aanzienlijk 

meer dan 80.000 gegevens (ca. 

60 dagen bij 60-seconden-

interval) in een bestand moeten 

worden geschreven. Dat kan 

bijvoorbeeld het geval zijn bij 

oneindige houdtijden of zeer 

lange programma's. In dat geval 

moet de usb-stick aangesloten 

blijven. Voor elke dag wordt 

een bestand aangemaakt. 
 
Pos: 230 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/N utzung_USB-Stick_Ablauf-Bedienung-Anzeige-Bemer kung - Tabell e @ 183\mod_1518018350761_13011.docx @ 739520 @  @ 1 
 

 
 ADMIN 

Usb-interface activeren 

 

 

Voor het gebruik van de usb-stick 

moet deze functie geactiveerd 

worden. 

 
Pos: 231 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Bei einer Langzei taufzeichnung is t die maxi male Aufzeichnungsdauer zu beachten  .. . @ 136\mod_1475567306064_13011.docx @ 583311 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

Bij een langetermijn-opname moet de maximale opnameduur in acht worden genomen. 

Maximaal kunnen ca. 89.760 gegevensrecords worden opgenomen. Elke dag wordt een 

nieuw bestand aangemaakt. 

Als geen langetermijnopname is geselecteerd, worden in elk bestand tot 5610 

gegevensrecords geschreven. Als het verwarmingsprogramma langer duurt, wordt zonder 

onderbreking een nieuw bestand aangemaakt. Maximaal worden 16 bestanden 

geschreven. Daarna wordt de opname beëindigd. 
 

 
Pos: 232 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Achten Sie vor der ers ten Aufzeichnung bitte auf die korrekte Ei nstellung von Datum und ..  @ 69\mod_1409057725706_13011.docx @ 318456 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

Controleer vóór de opname a.u.b. de correcte instelling van datum en tijd (zie hoofdstuk 

'Datum en tijd instellen') 
 

 
Pos: 233 /TD/Stör ungen/Fehl ersuche/Schaltanl agen/Ü berschrift  - Parameter eins tell en @ 69\mod_1409060423541_13011.docx @ 318478 @ 1 @ 1 
 

10 Parameters instellen 
Pos: 234 /TD/Betri eb_Bedienung/H 1700 ( Kammeröfen)/Ü berschrift  - Messstreckenkalibrier ung @ 79\mod_1416921440140_13011.docx @ 343772 @ 2 @ 1 
 

10.1 Meettrajectkalibratie 
Pos: 235 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M SK-C ontroller -  Die M esss trecke vom Contr oller bis zum Ther moel emente kann Messfehl er aufweisen. @ 69\mod_1409061830026_13011.docx @ 318508 @  @ 1 
 

Het meettraject van de controller tot aan het thermo-element kan meetfouten vertonen. Het 

meettraject bestaat uit de controller-instellingen, de meetleidingen, eventuele klemmen en 

het thermo-element. 
Pos: 236 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M SK-C ontroller -  Sollten Sie fests tell en, dass  der Temper atur wert auf der  Contr olleranzeige nicht . . @ 69\mod_1409061969107_13011.docx @ 318534 @  @ 1 
 

Als u constateert dat de temperatuurwaarde op de controllerweergave niet overeenstemt met 

die van een vergelijkingsmeting (kalibratie), biedt deze controller voor elk thermo-element 

de mogelijkheid om de meetwaarden eenvoudig aan te passen. 
Pos: 237 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M SK-C ontroller -  Durch die Ei ngabe von bis zu 10 Stützstellen (Temperatur en) mi t den dazugehörigen @ 69\mod_1409061976267_13011.docx @ 318586 @  @ 1 
 

Door de invoer van max. 10 steunpunten (temperaturen) met de bijbehorende offset kunnen 

deze temperaturen heel flexibel en nauwkeurig vergeleken worden. 
Pos: 238 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M SK-C ontroller -  Durch die Ei ngabe ei nes  Offsets zu ei ner Stützstell e werden der Istwert des  .. . @ 69\mod_1409062008638_13011.docx @ 318612 @  @ 1 
 

Door de invoer van een offset bij een steunpunt worden de meetwaarde van het thermo-

element en de ingevoerde offset bij elkaar opgeteld. 

24U- REGISTRATIE  

nEEN 

USB ACTIVEREN  

JA 
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Pos: 239 /TD/Einlei tung/Lieferumfang/Öfen/Ü berschrif t - Beispiel:  (Ei nzug Mit te) @ 68\mod_1408710442109_13011.docx @ 317718 @  @ 1 
 

Voorbeeld: 
Pos: 240 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M SK-C ontroller -  Anpassung mittels Vergleichsmessung: D as R egel ther moelement gibt einen Wert ...  @ 69\mod_1409062277937_13011.docx @ 318638 @  @ 1 
 

 Aanpassing door middel van vergelijkende meting: het regelthermo-element levert 

een waarde van 1000 °C. Kalibratiemetingen in de buurt van het regelthermo-element 

melden een temperatuurwaarde van 1003 °C. Door de invoer van een offset van 

'+3 °C' bij 1000 °C wordt deze temperatuur met 3 °C verhoogd en de controller levert 

nu eveneens een waarde van 1003 °C. 
Pos: 241 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M SK-C ontroller -  Anpassung mittels Geber:  Ei n Geber beaufschl agt an Stell e des  Ther moel ements  ...  @ 69\mod_1409061972710_13011.docx @ 318560 @  @ 1 
 

 Aanpassing door middel van een generator: In de plaats van het thermo-element 

voorziet een generator het meettraject van een meetwaarde van 1000 °C. Op de 

weergave verschijnt een waarde van 1003 °C. De afwijking bedraagt '-3 °C' t.o.v. de 

referentiewaarde. Als offset moet dus '-3 °C' worden ingegeven. 
Pos: 242 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M SK-C ontroller -  Anpassung mittels Kali brierzerti fi kat: Auf dem Kalibrierzertifi kat (zum Beispi el ..  @ 69\mod_1409062562853_13011.docx @ 318668 @  @ 1 
 

 Aanpassing door middel van kalibratiecertificaat: op het kalibratiecertificaat (bijv. 

voor een thermo-element) staat voor 1000 °C een afwijking van '+3 °C' t.o.v. de 

referentiewaarde vermeld. De correctie tussen weergave en referentiewaarde bedraagt 

'-3 °C'. Als offset moet dus '-3 °C' worden ingegeven. 
Pos: 243 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M SK-C ontroller -  Anpassung mittels TU S-Messung: Bei einer TU S M essung wird ei ne Abweichung .. . @ 69\mod_1409062618994_13011.docx @ 318694 @  @ 1 
 

 Aanpassing door middel van TUS-meting: Bij een TUS-meting wordt een afwijking 

van de weergave tegenover de referentieband van '-3 °C' geconstateerd. Als offset 

moet hier '-3 °C' worden ingegeven. 
Pos: 244 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Das Ther moel ementkalibri erzerti fi kat berücksichtigt nicht die Abweichungen der .. . @ 69\mod_1409062956905_13011.docx @ 318746 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

Het kalibratiecertificaat voor het thermo-element houdt geen rekening met de afwijkingen 

van het meettraject. Afwijkingen van het meettraject moeten worden bepaald aan de hand 

van een meettraject-kalibratie. Beide waarden bij elkaar opgeteld vormen de in te voeren 

correctiewaarden. 
 

 
Pos: 245 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  -  Bitte die Hinweise am Ende dieses  Kapitels  beachten. @ 69\mod_1409062640366_13011.docx @ 318720 @  @ 1 
 

 

Opmerking 

Neem a.u.b. de opmerkingen aan het einde van het hoofdstuk in acht. 

 

 
Pos: 246 /TD/Betri eb_Bedienung/H 1700 ( Kammeröfen)/MSK-Überschrift - Di e Eins tellfunkti on folgt dabei besti mmten Reg eln: @ 60\mod_1400479624237_13011.docx @ 293888 @  @ 1 
 

De instelfunctie volgt daarbij bepaalde regels: 

 De waarden tussen twee steunpunten (temperaturen) worden lineair geïnterpoleerd. 

D.w.z., er wordt een rechte tussen beide waarden gelegd. De waarden tussen de 

steunpunten liggen dan op deze rechten. 

 De waarden onder het eerste steunpunt (bijvoorbeeld 0-20 °C) liggen op een rechte, 

die met 0 °C verbonden (geïnterpoleerd) wordt. 

 Waarden boven het laatste steunpunt (bijvoorbeeld >1800 °C) worden met de laatste 

offset verder geleid (een laatste offset bij 1800 °C van +3 °C wordt ook bij 2200 °C 

gebruikt). 

 Ingevoerde temperatuurwaarden voor de steunpunten moeten stijgend zijn. Hiaten 

(„0“ of een lagere temperatuur voor een steunpunt) hebben tot gevolg, dat volgende 

steunpunten genegeerd worden. 
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Pos: 247 /TD/Einlei tung/Lieferumfang/Öfen/Ü berschrif t - Beispiel:  (Ei nzug li nks) @ 69\mod_1409063468799_13011.docx @ 318772 @  @ 1 
 

Voorbeeld: 
Pos: 248 /TD/Betri eb_Bedienung/H 1700 ( Kammeröfen)/MSK-Überschrift - Verwendung von nur ei ner  Stützstelle @ 37\mod_1361801847038_13011.docx @ 212218 @  @ 1 
 

Gebruik van maar één steunpunt 
Pos: 249 /TD/Betri eb_Bedienung/H 1700 ( Kammeröfen)/MSK-Ver wendung von nur einer Stützstelle - Gr afi k mit  Tabelle @ 183\mod_1518180653077_13011.docx @ 741041 @  @ 1 
 

 

Gelijkaardig aan afbeelding 

Nr. Meetpunt Offset 

1 300,0° +2,0° 

 0,0° 0,0° 

 0,0° 0,0° 

 0,0° 0,0° 

 0,0° 0,0° 

 0,0° 0,0° 

 0,0° 0,0° 

 0,0° 0,0° 

 0,0° 0,0° 
 

 
Pos: 250 /TD/Betri eb_Bedienung/H 1700 ( Kammeröfen)/MSK-Bemerkungen: D er Offset wird nach der letzten Stützstelle weitergeführt . .. @ 37\mod_1361801862489_13011.docx @ 212268 @  @ 1 
 

Opmerkingen: De offset wordt verder geleid naar het laatste steunpunt. Het verloop van de gestippelde lijn zou worden 

bereikt door de invoer van een extra regel met een offset van 0,0 °C bij 600,0 °C. 
Pos: 251 /TD/Betri eb_Bedienung/H 1700 ( Kammeröfen)/MSK-Überschrift - Verwendung von nur ei nem Offset bei mehrer en Stützstellen @ 37\mod_1361801869767_13011.docx @ 212293 @  @ 1 
  

Gebruik van maar één offset bij meerdere steunpunten 
Pos: 252 /TD/Betri eb_Bedienung/H 1700 ( Kammeröfen)/MSK-Ver wendung von nur einem Offset bei mehr eren Stützstellen - Grafi k mit Tabell e @ 184\mod_1518417580266_13011.docx @ 741541 @  @ 1 
 

 

Gelijkaardig aan afbeelding 

Nr. Meetpunt Offset 

1 200,0° 0,0° 

2 400,0° +2,0° 

3 600,0° 0,0° 

4 800,0° 0,0° 

 0,0° 0,0° 

 0,0° 0,0° 

 0,0° 0,0° 

 0,0° 0,0° 

 0,0° 0,0° 
 

 
Pos: 253 /TD/Betri eb_Bedienung/H 1700 ( Kammeröfen)/MSK-Bemerkungen: Bei  der Eingabe mehr erer Stützs tellen, aber nur einem Offset .. . @ 37\mod_1361801908687_13011.docx @ 212343 @  @ 1 
 

Opmerkingen: Bij de invoer van meerdere steunpunten maar slechts één offset, kan worden bereikt dat links en rechts 

van dit steunpunt de offset de waarde „0“ heeft. Dit is te herkennen aan de punten 200 °C en 600 °C. 
Pos: 254 /TD/Betri eb_Bedienung/H 1700 ( Kammeröfen)/MSK-Überschrift - Verwendung von 2 Stützs tell en @ 37\mod_1361801915968_13011.docx @ 212368 @  @ 1 
 

Gebruik van 2 steunpunten 
Pos: 255 /TD/Betri eb_Bedienung/H 1700 ( Kammeröfen)/MSK-Ver wendung von 2 Stützstellen - Grafi k mit Tabelle @ 184\mod_1518425217598_13011.docx @ 741618 @  @ 1 
 

 

Gelijkaardig aan afbeelding 

Nr. Meetpunt Offset 

1 400,0° +2,0° 

2 600,0° -1,0° 

 0,0° 0,0° 

 0,0° 0,0° 

 0,0° 0,0° 

 0,0° 0,0° 

 0,0° 0,0° 

 0,0° 0,0° 

 0,0° 0,0° 
 

 
Pos: 256 /TD/Betri eb_Bedienung/H 1700 ( Kammeröfen)/MSK-Bemerkungen: Bei  der Eingabe von zwei  Stützstellen, mit  jeweils einem Offset .. . @ 37\mod_1361801930403_13011.docx @ 212418 @  @ 1 
 

Opmerkingen: Bij de invoer van twee steunpunten, met telkens één offset, wordt tussen beide offsets geïnterpoleerd 
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(zie punt 1 en 2). 
Pos: 257 /TD/Betri eb_Bedienung/H 1700 ( Kammeröfen)/MSK-Überschrift - Verwendung von nur zwei Offsets bei mehrer en Stützstellen @ 37\mod_1361801937486_13011.docx @ 212443 @  @ 1 
 

Gebruik van maar twee offsets bij meerdere steunpunten 
Pos: 258 /TD/Betri eb_Bedienung/H 1700 ( Kammeröfen)/MSK-Ver wendung von nur zwei Offsets  bei mehr eren Stützs tell en - Grafi k mit  Tabelle @ 184\mod_1518427687380_13011.docx @ 741644 @  @ 1 
 

 

Gelijkaardig aan afbeelding 

Nr. Meetpunt Offset 

1 200,0° 0,0° 

2 400,0° -2,0° 

3 600,0° +1,5° 

 800,0° 0,0° 

 0° 0° 

 0° 0° 

 0° 0° 

 0° 0° 

 0° 0° 
 

 
Pos: 259 /TD/Betri eb_Bedienung/H 1700 ( Kammeröfen)/MSK-Bemerkungen: Auch hi er kann der  Bereich um die ei ngebebenen Offsets wi eder elimi nier t wer den. @ 37\mod_1361801956129_13011.docx @ 212493 @  @ 1 
 

Opmerkingen: Ook hier kan het bereik met de ingevoerde offsets weer geëlimineerd worden. 
Pos: 260 /TD/Betri eb_Bedienung/H 1700 ( Kammeröfen)/MSK-Überschrift - Verwendung von mehreren Stützs tell en mit ausei nanderlieg enden Offsets @ 37\mod_1361801963320_13011.docx @ 212518 @  @ 1 
 

Gebruik van meerdere steunpunten met uit elkaar liggende offsets 
Pos: 261 /TD/Betri eb_Bedienung/H 1700 ( Kammeröfen)/MSK-Ver wendung von mehrer en Stützstellen mit auseinanderliegenden Offsets -  Grafi k mit  Tabelle @ 183\mod_1518019526893_13011.docx @ 739546 @  @ 1 
 

 

Gelijkaardig aan afbeelding 

Nr. Meetpunt Offset 

1 200,0° 0,0° 

2 400,0° -2,0° 

3 600,0° -2,0° 

4 800,0° 0,0° 

5 1000,0° 0,0° 

6 1200,0° 1,0° 

7 1400,0° 0,0° 

 0,0° 0,0° 

 0,0° 0,0° 
 

 
Pos: 262 /TD/Betri eb_Bedienung/H 1700 ( Kammeröfen)/MSK-Bemerkungen: D er Verlauf der gestrichelten Li nie wür de durch das  Weglassen der l etz ten Zeile .. . @ 37\mod_1361801981975_13011.docx @ 212568 @  @ 1 
 

Opmerkingen: Het verloop van de gestippelde lijn zou worden bereikt door het weglaten van de laatste regel 

(1400,0 C°). De offset zou dan verder worden geleid naar het laatste steunpunt. 
Pos: 263 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  -  Di ese Funktion ist  zum Ei nstellen der  Messstrecke vorgesehen. Sollten Abweichung en .. . @ 136\mod_1475567995503_13011.docx @ 583337 @  @ 1 
 

 

Opmerking 

Deze functie is bedoeld voor het instellen van het meettraject. Als afwijkingen buiten het 

meettraject moeten worden vereffend, bijvoorbeeld van 

temperatuurgelijkmatigheidsmetingen binnen de ovenruimte, worden de meetwaarden van 

de overeenkomstige thermo-elementen vervalst. 

Wij adviseren, het eerste steunpunt bij 0 ° aan te maken met een offset van 0 °. 

Na het instellen van een meetpunt moet altijd een vergelijkingsmeting worden uitgevoerd 

door een onafhankelijk meetapparaat. Wij adviseren, gewijzigde parameters en 

vergelijkingsmetingen te documenteren en te archiveren. 
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Pos: 264 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/U m di e Messstr eckenkalibri erung ei nzustellen si nd folgende Schrit te durchzuführen: @ 69\mod_1409065713101_13011.docx @ 318954 @  @ 1 
 

Voor het instellen van de meettraject-kalibratie zijn de volgende stappen vereist: 
Pos: 265 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M esss treckenkali brierung eins tell en_Abl auf- Bedi enung-Anzeige-Bemerkung - Tabelle @ 69\mod_1409064389904_13011.docx @ 318928 @  @ 1 
 

Meettrajectkalibratie instellen 
 ADMIN 

Verloop Bediening Weergave Opmerkingen 

Menuniveau 

voorselecteren en 

instellingsmenu door 

draaien selecteren 

   

 

Door draaien het menu 

[KALIBRATIE] 

selecteren  
 

 

Menu [REFERENTIES] 

selecteren 

 
 

 

Steunpunten 1-10 

instellen 

  

Bepaal aan de hand van de steunpunten, 

voor welke temperatuur een offset moet 

gelden. Het aantal steunpunten (max. 

10) kan vrij worden gekozen. 

Selectie van de zone 

  

De selectie is afhankelijk van de oven-

uitvoering. 

Offset van de 

steunpunten 1-10 

instellen   

 

Opslaan 

 

 Bij het verlaten van de pagina of de 

wissel van meetpunten worden de 

ingevoerde gegevens automatisch 

opgeslagen. Controleer na het opslaan 

door het hernieuwd oproepen van de 

pagina of alle wijzigingen correct 

werden ingevoerd. 

 
Pos: 266 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - R egelparameter @ 69\mod_1409119675207_13011.docx @ 318992 @ 2 @ 1 
 

10.2 Regelparameters 
Pos: 267 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/R egel par ameter l egen das  Verhalten des R eglers  fest.  So beeinflussen die Reg elparameter, . .. @ 136\mod_1475568178555_13011.docx @ 583363 @  @ 1 
 

Regelparameters bepalen het gedrag van de regelaar. Op deze wijze beïnvloeden de 

regelparameters de snelheid en nauwkeurigheid van de regeling. Daarmee kan de bediener 

de regeling aanpassen aan zijn specifieke behoeften. 

Deze controller stelt een PID-regelaar ter beschikking. Daarmee bestaat het uitgangssignaal 

van de regelaar uit 3 aandelen: 
Pos: 268 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/P = Propor tional er Anteil @ 69\mod_1409119747985_13011.docx @ 319044 @  @ 1 
 

 P = proportioneel aandeel 
Pos: 269 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/I = Integraler  Anteil @ 69\mod_1409119751027_13011.docx @ 319070 @  @ 1 
 

 I = integraal aandeel 
Pos: 270 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D  = Differenti eller Anteil @ 69 \mod_1409119809112_13011.docx @ 319096 @  @ 1 
 

 D = differentieel aandeel 
Pos: 271 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Pr oporti onaler  Anteil (Ei nzug Mit te) @ 69\mod_1409119812434_13011.docx @ 319122 @  @ 1 
 

Proportioneel aandeel 
Pos: 272 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D er proporti onal e Anteil ist  ei ne dir ekte R eaktion auf die Unterschi ed zwischen dem .. . @ 69\mod_1409119867057_13011.docx @ 319148 @  @ 1 
 

Het proportionele aandeel is een directe reactie op het verschil tussen de instelwaarde en de 

meetwaarde van de oven. Hoe groter het verschil, hoe groter het P-aandeel. De parameter 

die dit P-aandeel beïnvloedt, is parameter 'Xp'. 

INSTELLINGEN 

KALIBRATIE 

REFERENTIES 

REFERENTIE 1 

400°C 

KALIBRATIE  

Zone 1 

REFERENTIE 1 

0.0°C 
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Daarbij geldt: hoe groter 'Xp', hoe kleiner de reactie op een afwijking. Hij werkt dus 

omgekeerd proportioneel t.o.v. de regelafwijking. Tevens beschrijft deze waarde de 

afwijking waarbij het P-aandeel = 100 % bereikt. 

Voorbeeld: Een P-regelaar moet bij een regelafwijking van 10 °C een vermogen van 100 % 

melden. Xp wordt dus ingesteld op '10'. 
Pos: 273 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Propor tional er Anteil - Gleichung Leis tung [%] = 100%/XP . Abweichung [°C ] @ 88\mod_1427115791699_13011.docx @ 371230 @  @ 1 
 
 

𝑉𝑒𝑟𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛 [%] =
100%

𝑋𝑃
⋅ 𝐴𝑓𝑤𝑖𝑗𝑘𝑖𝑛𝑔 [°𝐶] 

Pos: 274 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Integraler Anteil (Einzug Mit te) @ 69\mod_1409119870223_13011.docx @ 319174 @  @ 1 
 

Integraal aandeel 
Pos: 275 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D er integral e Anteil wir d größer, solange ei ne Reg ela bweichung vor handen ist  .. . @ 69\mod_1409119873218_13011.docx @ 319200 @  @ 1 
 

Het integrale aandeel wordt groter zolang een afwijking bestaat. De snelheid waarmee dit 

aandeel groter wordt, wordt bepaald via de constante TN. Hoe groter deze waarde, hoe 

langzamer het I-aandeel stijgt. De I-waarde wordt ingesteld via de parameter [TI] Eenheid: 

[seconden]. 
Pos: 276 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Differenti eller Anteil ( Einzug Mitte) @ 69\mod_1409119876400_13011.docx @ 319226 @  @ 1 
 

Differentieel aandeel 
Pos: 277 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D er differenti elle Anteil r eagi ert auf di e Änderung d er R egel abweichung und wir kt i hr . .. @ 69\mod_1409119886398_13011.docx @ 319252 @  @ 1 
 

Het differentiële aandeel reageert op de wijziging van de regelafwijking en werkt deze 

tegen. Als de temperatuur in de oven de instelwaarde benadert, werkt het D-aandeel deze 

benadering tegen. Hij 'dempt' de wijziging. De D-waarde wordt ingesteld via de parameter 

[TD] Eenheid: [seconden]. 
Pos: 278 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D er R egler err echnet für j eden dieser Anteil e einen Wert. Nun werden alle drei  Anteile ...  @ 69\mod_1409119889970_13011.docx @ 319278 @  @ 1 
 

Voor elk van deze aandelen berekent de regelaar een waarde. Nu worden alle drie aandelen 

bij elkaar opgeteld en ontstaat de vermogensuitgang van de controller voor deze zone in 

procenten. Daarbij zijn het I en D-aandeel beperkt tot 100 %. Het P-aandeel is niet beperkt. 
Pos: 279 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - D arstell ung der Regl er-Gleichung (Ei nzug Mitte): @ 69\mod_1409119892575_13011.docx @ 319304 @  @ 1 
 

Weergave van de regelaar-vergelijking: 
Pos: 280 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/R egel par ameter - Gleichung F(s) =  100%/XP .. . @ 69\mod_1409119895164_13011.docx @ 319330 @  @ 1 
 

𝐹(𝑠) =
100%

𝑋𝑃
⋅ [1 +

1

𝑇N ⋅ 𝑠
+

𝑇𝑣 ⋅ 𝑠

𝑇𝑐𝑦𝑐

 ] 

Pos: 281 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü ber nahme von PID-Parametern von den C ontroll ern B130/B150/B180/C280/C 290/P300-P310 (Index 2) für .. @ 107\mod_1448458907421_13011.docx @ 420783 @  @ 1 
 

Overname van PID-parameters van de controllers 
B130/B150/B180/C280/C290/P300-P310 (index 2) voor controllers van de serie 
400 (index 1) 

Pos: 282 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Bei  der Ü ber nahme der Par ameter n müssen folg ende Fakt oren ang ewendet wer den: @ 107\mod_1448458917140_13011.docx @ 420809 @  @ 1 
 

Bij de overname van de parameters moeten de volgende factoren worden toegepast: 
Pos: 283 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/xp1 = xp2 /  Ti1 =  Ti2 / Td1 = Td2 x 5,86 @ 107 \mod_1448458920743_13011.docx @ 420835 @  @ 1 
 

xp1 = xp2 

Ti1 = Ti2 

Td1 = Td2 x 5,86 
Pos: 284 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Zum Eins tell en der R egelparameter si nd folgende Schri t te durchzuführen: @ 69\mod_1409122569479_13011.docx @ 319356 @  @ 1 
 

Voor het instellen van de regelparameters moeten de volgende stappen worden uitgevoerd: 
Pos: 285 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Eins tell en der R egelparameter_Ablauf-Bedienung-Anzeig e-Bemer kung - Tabell e @ 69\mod_1409122713455_13011.docx @ 319382 @  @ 1 
 

Instellen van de regelparameters 
 SUPERVISOR 

Verloop Bediening Weergave Opmerkingen 

Menuniveau voorselecteren 

en instellingsmenu door 

draaien selecteren   
 

 

Door draaien het menu 

[CONTROLEPARAMETER] 

selecteren  
 

 

Menu [REFERENTIES] 

selecteren 

 
 

 

INSTELLINGEN 

CONTROLEPARAMETE
R 

REFERENTIES 
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Instellen van de regelparameters 
 SUPERVISOR 

Verloop Bediening Weergave Opmerkingen 

Steunpunten 1-10 instellen 

  

Aan de hand van de steunpunten 

bepaalt u, voor welk 

temperatuurbereik de parameters 

moeten worden ingesteld. Het aantal 

steunpunten (max. 10) kan vrij 

worden gekozen. 

Selectie van de zone 

  

De selectie is afhankelijk van de 

oven-uitvoering. 

In plaats van [ZONE 1] wordt bij 

een eenzone-oven de aanduiding 

[VERWARMING] gebruikt. 

Parameterwaarden van de 

steunpunten 

1-10 instellen   

Herhaal deze invoer voor TN en TV. 

Opslaan   Bij het verlaten van de pagina of de 

wissel van meetpunten worden de 

ingevoerde gegevens automatisch 

opgeslagen. Controleer na het 

opslaan door het hernieuwd 

oproepen van de pagina of alle 

wijzigingen correct werden 

ingevoerd. 

 
Pos: 286 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Der  I-Anteil wird nur so lange vergrößert,  bis  der P-Anteil sei nen maxi malen Wer t .. . @ 69\mod_1409123185913_13011.docx @ 319408 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

Het I-aandeel wordt alleen maar zolang vergroot tot het P-aandeel zijn maximale waarde 

heeft bereikt. Dan wordt het I-aandeel niet meer veranderd. In bepaalde situaties kan dit 

grote 'overshoots' verhinderen. 
 

 
Pos: 287 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Die Ei nstellung der R egelpar ameter verhält sich ähnlich, wie di e . .. B130/B150/B180 ...  @ 79\mod_1416922445511_13011.docx @ 343798 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

De instelling van de regelparameters lijkt op die van de Nabertherm controllers B130/B 

150/B 180, C280 en P300-P330. Na een vervanging door een nieuwe controller kunnen de 

regelinstellingen in de eerste stap overgenomen en vervolgens geoptimaliseerd worden. 
 

 
Pos: 288 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Eig enschaften der R egel ung en @ 69\mod_1409123384819_13011.docx @ 319434 @ 2 @ 1 
 

10.3 Eigenschappen van de regelingen 
Pos: 289 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di eses Kapitel beschrei bt, wie di e i ntegrierten R egler ang epasst wer den können . .. @ 136\mod_1475569310419_13011.docx @ 583389 @  @ 1 
 

In dit hoofdstuk staat beschreven hoe de ingebouwde regelaars kunnen worden aangepast. 

Al naargelang de uitvoering van de oven worden regelaars gebruikt voor de 

zoneverwarming, de chargeregeling en de geregelde koeling. 
Pos: 290 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Gl ättung @ 69\mod_1409123387659_13011.docx @ 319460 @ 3 @ 1 
 

10.3.1 Vereffening 
Pos: 291 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ein Heizprogramm besteht nor maler weise aus R ampen und H altezeiten. Bei m Ü bergang zwischen di esen ...  @ 69\mod_1409123556922_13011.docx @ 319512 @  @ 1 
 

Normaal gesproken bestaat een verwarmingsprogramma uit curven en houdtijden. Bij de 

overgang tussen deze beide programmaonderdelen kunnen gemakkelijk 'overshoots' 

ontstaan. Om deze overshoot-neiging te dempen kan de curve kort voor de overgang naar 

de houdtijd 'geëffend' worden. 

REFERENTIES 1 

000°C - 400°C 

CONTROLEPARAMETE
R Zone 1 

REFERENTIES 1 

Xp 20.0 
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Pos: 292 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Glätten der Rampenzeit  - Gr afi k @ 69\mod_1409123908182_13011.docx @ 319538 @  @ 1 
 

T
em

p
er

at
u

u
r  

 

 Tijd 

Afb. 7: Effenen van de curvetijd 
Pos: 293 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschwi ngung glätten _ Berei ch 1 bis 3 - Legende - Tabell e @ 69\mod_1409124497301_13011.docx @ 319564 @  @ 1 
 

Bereik Toelichting 

1 Normaal verloop van de curve 

2 Geëffend bereik van de curve 

3 Normale houdtijd 

 
Pos: 294 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Die Rampenzeit kann sich bei Akti vi erung dieser Funktion, je nach Gl ättungsfaktor  ...  @ 69\mod_1409124773223_13011.docx @ 319590 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

Bij het activeren van deze functie kan de curvetijd al naargelang de effeningsfactor 

verlengd worden. 
 

 
Pos: 295 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Zum Eins tell en der Gl ättung sind folgende Schritte durchzuführen: @ 69\mod_1409124959301_13011.docx @ 319616 @  @ 1 
 

Voor het instellen van de effening moeten de volgende stappen worden uitgevoerd: 
Pos: 296 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Eins tell en der Gl ättung_Abl auf-Bedi enung-Anzeige- Bemer kung - Tabelle @ 69\mod_1409125041216_13011.docx @ 319642 @  @ 1 
 

Instellen van de effening 
 ADMIN 

Verloop Bediening Weergave Opmerkingen 

Menuniveau selecteren 

  
 

 

Door draaien het menu 

[REGELING] selecteren 

 
 

 

Menu [EGALISERING] 

selecteren en de 

effeningsfactor instellen   

 

Opslaan   Na het verlaten van het menu worden de 

wijzigingen automatisch opgeslagen. 

 

INSTELLINGEN 

REGELING 

EGALISERING  

20 SEC 
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Pos: 297 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Berechnung der Glättung: Bei einem Soll wer tspr ung erreicht der Soll wert  bei einer . .. @ 69\mod_1409125338160_13011.docx @ 319668 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

Berekening van de effening: 

Bij een instelwaarde-sprong bereikt de instelwaarde bij een effeningstijd van 30 seconden 

na 30 seconden 63 % van de doel-instelwaarde en na 5 x 30 seconden 99 % van de doel-

instelwaarde.  

Vergelijking: 

𝐼𝑁𝑆𝑇𝐸𝐿𝑊𝐴𝐴𝑅𝐷𝐸 (𝑡) = 1 − 𝑒−𝑡/𝜏  

 

 
Pos: 298 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - H eizverzöger ung @ 69\mod_1409126121734_13011.docx @ 319694 @ 3 @ 1 
 

10.3.2 Verwarmingsvertraging 
Pos: 299 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Wird ei n Ofen i m heißen Zus tand und offener Tür bel ad en, wir d durch die Abkühl ung des Ofens  nach . .. @ 69\mod_1409126290031_13011.docx @ 319720 @  @ 1 
 

Als een oven in hete toestand bij open deur geladen wordt, worden door de afkoeling van 

de oven na het sluiten van de deur een intensieve naverwarming en overshoots veroorzaakt. 

Deze functie kan het inschakelen van de verwarming vertragen, zodat de in de oven 

opgeslagen warmte de temperatuur in de oven eerst weer doet stijgen. Als de verwarming 

na de vertragingstijd weer inschakelt, moet de verwarming de oven niet meer zo intensief 

naverwarmen om een overshoot te vermijden. 
Pos: 300 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Eins tell en der H eizverzöger ung _Ablauf- Bedienung-Anzeige-Bemer kung - Tabelle @ 70\mod_1409126417018_13011.docx @ 319746 @  @ 1 
 

Instellen van de verwarmingsvertraging 
 ADMIN 

Verloop Bediening Weergave Opmerkingen 

Menuniveau selecteren 

  
 

 

Door draaien het menu 

[REGELING] selecteren 

 
 

 

Menu [VERTR 

VERWARM] selecteren en 

vertragingstijd instellen   

 

Opslaan   Na het verlaten van het menu worden 

de wijzigingen automatisch 

opgeslagen. 

 
Pos: 301 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - U m diese Funkti on nutzen zu können, muss das Türschaltersignal „Tür g eschlossen“ .. . @ 70\mod_1409126696566_13011.docx @ 319772 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

Voor het gebruiken van deze functie moet het signaal van de deurschakelaar ('Deur 

gesloten' = '1'-signaal) op een ingang van de regelmodule worden aangesloten. De 

instelling van de betreffende ingang is alleen mogelijk op serviceniveau en moet dus vóór 

levering van de controller zijn uitgevoerd. 
 

 
Pos: 302 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Manuell e Zonensteuerung @ 70\mod_1409127015694_13011.docx @ 319798 @ 3 @ 1 
 

10.3.3 Handmatige zonebesturing 
Pos: 303 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Es kann vor kommen, dass  bei Öfen mi t 2 H eizkreisen di e nicht über eine eigene Mehrzonenr egelung . .. @ 70\mod_1409127152719_13011.docx @ 319824 @  @ 1 
 

Het kan gebeuren dat bij ovens met 2 verwarmingscircuits die niet over een eigen 

meerzoneregeling beschikken, verschillende uitgangsvermogens nodig zijn. 

Met deze functie kan het vermogen van twee verwarmingscircuits individueel aan het 

proces aangepast worden. De controller heeft twee verwarmingsuitgangen waarvan de 

onderlinge verhouding door de vermindering van een der beide uitgangsvermogens kan 

worden ingesteld. Bij levering zijn de beide verwarmingsuitgangen op 100 % 

uitgangsvermogen ingesteld. 

INSTELLINGEN 

REGELING 

VERTR VERWARM  

20 SEC 
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Pos: 304 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e Eins tell ung der Verhältnisse beider H eizkreise und deren Ausgangsl eistung en ver hal ten sich ...  @ 70\mod_1409127289601_13011.docx @ 319850 @  @ 1 
 

De instelling van de onderlinge verhouding tussen beide verwarmingscircuits en hun 

uitgangsvermogens gedragen zich volgens onderstaande tabel: 
Pos: 305 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Zonensteuer ung A1 in %_A2 i n % für B.../C ... /P...  - Tabelle @ 70\mod_1409127524138_13011.docx @ 319876 @  @ 1 
 

Display 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

A1 in % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

A2 in % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 

 
Pos: 306 /TD/Einlei tung/Lieferumfang/Öfen/Ü berschrif t - Beispiel:  (Ei nzug Mit te) @ 68\mod_1408710442109_13011.docx @ 317718 @  @ 1 
 

Voorbeeld: 
Pos: 307 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/1) Bei Eins tell ung „ 200“ wird der Ofen nur über den Ausg ang 1 ( A1) beheizt,  z.B. bei Öfen ...  @ 70\mod_1409127869239_13011.docx @ 319902 @  @ 1 
 

1) Bij instelling „200“ wordt de oven alleen verwarmd via de uitgang 1 (A1), bijv. bij ovens 

voor fusing-toepassingen, als alleen de plafondverwarming gewenst is en de zijdelingse of 

bodemverwarming moet worden uitgeschakeld. Bedenk dat de oven bij gereduceerd 

verwarmingsvermogen evt. niet meer de op het typeplaatje aangegeven maximale 

temperatuur kan bereiken! 
Pos: 308 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/2) Bei Eins tell ung „ 100“ wird der Ofen mi t bei den H eizausg äng en ohne R eduzi erung betri eben . .. @ 70\mod_1409127872327_13011.docx @ 319928 @  @ 1 
 

2) Bij instelling „100“ wordt de oven gebruikt met beide verwarmingsuitgangen, zonder 

reductie, bijv. voor een gelijkmatige temperatuurverdeling bij branden voor klei of 

keramiek. 
Pos: 309 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/3) Bei Eins tell ung „ 0“ ist  der Ausg ang 1, z.B. die D eckenheizung bei Fusingöfen ausgeschaltet. @ 70\mod_1409127875666_13011.docx @ 319954 @  @ 1 
 

3) Bij de instelling „0“ is uitgang 1, bijv. de plafondverwarming bij fusing-ovens, 

uitgeschakeld. De oven wordt alleen via de op uitgang 2 (A2) aangesloten verwarming 

verwarmd, bijv. zijkanten en bodem (zie ovenbeschrijving). Bedenk dat de oven bij 

gereduceerd verwarmingsvermogen evt. niet meer de op het typeplaatje aangegeven 

maximale temperatuur kan bereiken! 
Pos: 310 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e Eins tell ungen können nur allgemeingül tig und nicht progr ammabhängig gespeichert werden . .. @ 70 \mod_1409127879129_13011.docx @ 319980 @  @ 1 
 

De instellingen kunnen alleen algemeen geldend en niet programma-afhankelijk worden 

opgeslagen. 
Pos: 311 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Zum Eins tell en der Funktion si nd folgende Schritte durchzuführen: @ 70\mod_1409131987716_13011.docx @ 320006 @  @ 1 
 

Voor het instellen van de functie moeten de volgende stappen worden uitgevoerd: 
Pos: 312 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Eins tell en der Zonensteuerung_Ablauf-Bedienung-Anzeige- Bemer kung - Tabell e @ 70\mod_1409133814519_13011.docx @ 320058 @  @ 1 
 

Instellen van de zonebesturing 
 ADMIN 

Verloop Bediening Weergave Opmerkingen 

Menuniveau selecteren 

  
 

 

Door draaien het menu 

[REGELING] selecteren 

 
 

 

Menu [OFFSET MAN 

ZONE] selecteren en de 

offset instellen   

 

Opslaan   Na het verlaten van het menu worden de 

wijzigingen automatisch opgeslagen. 

 
Pos: 313 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Si ehe Ofenanleitung, welcher Ausg ang ( A1) ( A2) für welchen H eizber eich zuständig ist ... @ 70\mod_1409133597380_13011.docx @ 320032 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

In de ovenhandleiding staat vermeld, welke uitgang (A1) (A2) voor welk 

verwarmingsbereik verantwoordelijk is. Bij ovens met twee verwarmingscircuits 

vertegenwoordigt uitgang 1 principieel het bovenste en uitgang 2 het onderste 

verwarmingscircuit 
 

 

INSTELLINGEN 

REGELING 

OFFSET MAN ZONE 

100 PROCENT 
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Pos: 314 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Ü ber nahme des  Istwerts  als  Sollwert bei Pr ogrammstart @ 70\mod_1409134300672_13011.docx @ 320084 @ 3 @ 1 
 

10.3.4 Overname van de meetwaarde als instelwaarde bij programmastart 
Pos: 315 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Eine hilfreiche Funktion, um Aufheizzeiten zu ver kürz en, ist  di e Istwertübernahme ... @ 136\mod_1475571693654_13011.docx @ 583415 @  @ 1 
 

Een zinvolle functie om verwarmingstijden te verkorten is de meetwaarde-overname. 

Gewoonlijk begint een programma bij de in dat programma ingevoerde starttemperatuur. 

Als de oven beneden de starttemperatuur van het programma ligt, wordt de voorgeschreven 

curve toch afgewerkt en de oventemperatuur niet overgenomen. 

Daarbij richt de controller zich bij de beslissing, met welke temperatuur hij start, altijd naar 

de op dat moment hogere temperatuur. Als de oventemperatuur hoger is, start de oven bij 

de actuele oventemperatuur. Als de in het programma ingestelde starttemperatuur hoger is 

dan de oventemperatuur, wordt het programma begonnen met de starttemperatuur. 

Bij levering is deze functie ingeschakeld. 
Pos: 316 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Bei  Segmentsprüngen ist  di e Istwertübernahme i mmer  akti viert . D eshalb kann es bei Seg mentsprüngen zu @ 136\mod_1475571919991_13011.docx @ 583441 @  @ 1 
 

Bij segmentsprongen is de meetwaarde-overname altijd geactiveerd. Daarom kan het bij 

segmentsprongen tot overslaan van segmenten komen. 
Pos: 317 /TD/Einlei tung/Lieferumfang/Öfen/Ü berschrif t - Beispiel:  (Ei nzug Mit te) @ 68\mod_1408710442109_13011.docx @ 317718 @  @ 1 
 

Voorbeeld: 
Pos: 318 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ein Pr ogramm mit einer R ampe von 20 °C bis 1500 °C  wird g estartet. D er Ofen hat noch .. . @ 70\mod_1409134603226_13011.docx @ 320136 @  @ 1 
 

Een programma met een curve van 20 °C tot 1500 °C wordt gestart. De oven heeft nog een 

temperatuur van 240 °C. Bij geactiveerde meetwaarde-overname start de oven niet bij 

20 °C, maar bij 240 °C. Het programma kan zo aanzienlijk verkort worden. 
Pos: 319 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Auch bei Seg mentspr üngen und Pr ogrammänderunge n an einem laufenden Heizpr ogramm wird di ese .. . @ 70\mod_1409134785238_13011.docx @ 320162 @  @ 1 
 

Ook bij segmentsprongen en programmawijzigingen bij een lopend 

verwarmingsprogramma wordt gebruik gemaakt van deze functie. 
Pos: 320 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/U m di e automatische Is twertüber nahme zu akti vi eren oder zu dea si nd folgende Schritte  durchzuführen: @ 70\mod_1409134905035_13011.docx @ 320188 @  @ 1 
 

Voor de activering of deactivering van de automatische meetwaarde-overname moeten de 

volgende stappen worden uitgevoerd: 
Pos: 321 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Automatische Is twer tüber nahme akti vi eren/deakti vi eren _Ablauf- Bedienung-Anzeige-Bemer kung -  Tabelle @ 70\mod_1409135304663_13011.docx @ 320214 @  @ 1 
 

Automatische meetwaarde-overname activeren/deactiveren 
 ADMIN 

Verloop Bediening Weergave Opmerkingen 

Menuniveau selecteren 

  
 

 

Door draaien het menu 

[REGELING] selecteren 

 
 

 

Menu [OVERNAME GEM 

WAARDE] selecteren en de 

offset instellen   

 

Opslaan   Na het verlaten van het menu 

worden de wijzigingen automatisch 

opgeslagen. 

 
Pos: 322 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Gereg elte Kühlung (Option) @ 70\mod_1409137362010_13011.docx @ 320240 @ 3 @ 1 
 

10.3.5 Geregelde koeling (optie) 
Pos: 323 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ein Ofens kann auf unterschi edliche Ar t und Weise gekühlt  wer den. Dabei kann ein Kühl prozess .. . @ 70\mod_1409137700549_13011.docx @ 320266 @  @ 1 
 

Een oven kan op verschillende manieren gekoeld worden. Daarbij kan een koelproces 

geregeld of ongeregeld zijn. Bij een ongeregelde koeling werkt de koelventilator met een 

vast ingesteld toerental. De geregelde koeling verwerkt bovendien de temperatuur van de 

oven en kan via een variabele toerentalregeling of kleppenstand op elk moment de juiste 

koelsterkte instellen. Een geregelde koeling is nodig als de oven een lineaire koelcurve 

moet volgen die sneller is dan de natuurlijke afkoeling van de oven. Dit kan echter alleen 

binnen de fysische grenzen van de oven plaatsvinden. 

INSTELLINGEN 

REGELING 

OVERNAME GEM 
WAARDE  

JA 
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Pos: 324 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Eine solche gereg elte Kühl ung kann mit di esem Contr ol ler umgesetzt wer den. Dazu kann in ei nem .. . @ 70\mod_1409137805757_13011.docx @ 320292 @  @ 1 
 

Met deze controller kan een dergelijke geregelde koeling worden omgezet. Daarvoor kan in 

een verwarmingsprogramma voor elk segment afzonderlijk de geregelde koeling in- of 

uitgeschakeld worden. Dit vooronderstelt dat de koeling in de oven voorbereid en in de 

regelaar vrijgeschakeld is (menu [ONDERHOUD]). Voor het overige is deze optie in de 

programma-invoer niet zichtbaar. 

Wij adviseren, de koeling alleen te activeren in de koelcurve (dalende instelwaarde). 
Pos: 325 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e ger egelte Kühlung wird mit Hilfe eines Toler anzba ndes um den Sollwert r ealisi ert ... @ 70\mod_1409137934569_13011.docx @ 320318 @  @ 1 
 

De geregelde koeling wordt gerealiseerd met behulp van een tolerantieband rond de 

instelwaarde (zie afbeelding onder). Deze tolerantieband bestaat uit 2 grenswaarden die een 

bewakingsbereik vormen. 
Pos: 326 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di eser Bereich dient als  H ysterese bei der U mschaltung zwischen Heizen und Kühlen. Dieser Ber eich...  @ 136 \mod_1475572146184_13011.docx @ 583467 @  @ 1 
 

Dit bereik dient als hysterese bij de omschakeling tussen verwarmen en koelen. Dit bereik 

mag niet te groot worden gekozen. Een bereik van 2 - 3 °C is zinvol gebleken. 
Pos: 327 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschr eitet die Ofentemperatur das obere Band ( 1), wir die Kühl ung (z.B. ein Ventil ator) .. . @ 136\mod_1475572323751_13011.docx @ 583493 @  @ 1 
 

Als de oventemperatuur de bovenste band (1) overschrijdt, wordt de koeling (bijvoorbeeld 

een ventilator) geactiveerd en worden alle zones van de verwarming uitgeschakeld. Als de 

oventemperatuur bij het afkoelen weer tot onder de instelwaarde (2) daalt, wordt de koeling 

uitgeschakeld. 
Pos: 328 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/U nterschreitet di e Ofentemperatur  das unter e Band (3) ,  wird di e Hei zung wieder akti viert  .. . @ 136\mod_1475572379479_13011.docx @ 583519 @  @ 1 
 

Als de oventemperatuur de onderste band (3) onderschrijdt, wordt de verwarming weer 

ingeschakeld. Als de oventemperatuur bij het verwarmen weer tot boven de instelwaarde 

(4) stijgt, wordt de verwarming helemaal uitgeschakeld. 
Pos: 329 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Zusätzlich wird nach dem Überschreiten des Bandes bei m Kühl en ei n Fr eigabeausg ang, z.B. für die .. . @ 136\mod_1475573041408_13011.docx @ 583545 @  @ 1 
 

Bovendien wordt bij het overschrijden van de band bij het koelen een vrijgave-uitgang, 

bijvoorbeeld voor de aansturing van de luchttoevoerventilator, ingeschakeld. 
Pos: 330 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Trit t währ end einer akti ven Kühlung ei n D efekt des Kühl-Ther moelements  auf,  so wird auf das Ther m... @ 107\mod_1448457791465_13011.docx @ 420757 @  @ 1 
 

Als tijdens een actieve koeling een defect van het koel-thermo-element optreedt, wordt 

overgeschakeld naar het koel-thermo-element van de masterzone. 

 
Pos: 331 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/U mschaltung zwischen Heizen und Kühl en_Temperatur _Zei t  - Gr afi k @ 136\mod_1475573392567_13011.docx @ 583571 @  @ 1 
 

T
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 Tijd 

 1A = bovenste band, 1B = instelwaarde, 1C = onderste band, 1D = koelen, 

1E = verwarmen 

Afb. 8: omschakeling tussen verwarmen en koelen 
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Pos: 332 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Bei m Wechsel vom H eizen auf di e ger egelte Kühlung werden jeweils auch die I- und ...  @ 136\mod_1475573715609_13011.docx @ 583597 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

Bij de wissel van verwarmen naar geregeld koelen worden ook de I- en D-aandelen van de 

regelaar gewist. 

Voor de observatie van de regelparameters van de geregelde koeling verwijzen wij naar 

het hoofdstuk 'Informatiemenu -> PID-instelwaarden weergeven'. 

 

 
Pos: 333 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Für die g eregel te Kühl ung is t das Ther moel ement der ei nges tellten M asterzone oder ei n, eigens ...  @ 136\mod_1475574010831_13011.docx @ 583649 @  @ 1 
 

Doorslaggevend voor de geregelde koeling van de ingestelde masterzone is het thermo-

element of een speciaal voor de koeling aangesloten koelthermo-element (dit is afhankelijk 

van het ovenmodel). Documentatie-thermo-elementen of thermo-elementen van de 

aanvullende zones worden hierbij niet in aanmerking genomen. Dat geldt ook bij 

geactiveerde chargeregeling. 
Pos: 334 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ist i n einem Programmsegment die gereg elte Kühlung ausgewählt,  so wird i n dem kompletten Segment das @ 136\mod_1475578871995_13011.docx @ 583675 @  @ 1 
 

Als in een programma-segment de geregelde koeling wordt geselecteerd, wordt in het 

complete segment het thermo-element van het zone-thermo-element overgeschakeld naar 

het koel-thermo-element. Als geen koel-thermo-element aangesloten is, wordt het thermo-

element van de masterzone voor de geregelde koeling gebruikt. 
Pos: 335 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/ B410/C 440/C 450/P470/P480/In der Hauptübersicht wird bei akti ver ger egelter Kühlung mit eigenem Kühl-Ther moel ement di e . .. @ 136\mod_1475579032256_13011.docx @ 583701 @  @ 1 
 

In de hoofdweergave wordt bij een actieve geregelde koeling met een eigen koel-thermo-

element de weergave overgeschakeld naar de temperatuur van het koel-thermo-element. 
Pos: 336 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/In der Pr ozessdokumentati on wird immer die Kühltemper atur (mi t oder ohne eig enem Kühl-Ther moelement) @ 136\mod_1475582077445_13011.docx @ 583727 @  @ 1 
 

In de procesdocumentatie wordt altijd de koeltemperatuur (met of zonder eigen koel-

thermo-element), parallel aan het regel-thermo-element evenals de koeluitgang opgenomen. 
Pos: 337 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e ger egelte Kühlung kann i m M enü [EINSTELLUN GEN ] par ametriert werden . .. @ 70\mod_1409139869564_13011.docx @ 320474 @  @ 1 
 

De geregelde koeling kan worden geparametreerd in het menu [INSTELLINGEN]. 

Daartoe moeten de volgende stappen worden uitgevoerd: 
Pos: 338 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ger egelte Kühlung_Ablauf-Bedienung-Anzeige- Bemer kung - Tabell e @ 136\mod_1475582383703_13011.docx @ 583753 @  @ 1 
 

Geregelde koeling 
 ADMIN 

Handeling Bediening Weergave Opmerkingen 

Menuniveau selecteren 

en door draaien de 

functie 

[INSTELLINGEN] 

selecteren 

  
 

 

Menu [REGELING] 

selecteren 

 
 

 

Menu [GER KOELING] 

selecteren en de 

geregelde koeling in- of 

uitschakelen 
  

Deze parameter is alleen zichtbaar als 

een geregelde koeling voorhanden is. 

Activeer hier de geregelde koeling om 

ze in het programma te kunnen 

invoeren. 

Grenswaarde voor de 

verwarming instellen 

  

De invoer geschiedt in Kelvin. 

Grenswaarde voor de 

koeling instellen 

  

De invoer geschiedt in Kelvin. 

De wijzigingen hoeven 

niet te worden 

opgeslagen 
 

 Op het [Terug]-symbool drukken om 

weer naar het overzicht te schakelen 

INSTELLINGEN 

REGeling 

KOELING ACTIEF 

JA 

Grens Verwarmen 

3 K 

Grens Koelen 

3 K 
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Pos: 339 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Ver halten i m Fehl erfall (Einzug Mit te) @ 97\mod_1435831152676_13011.docx @ 394368 @  @ 1 
 

Handelwijze bij storingen 
Pos: 340 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Wenn das Kühl-Ther moelement defekt is t, wird auf das Thermoelement der M as ter Zone ...  @ 136\mod_1475582653925_13011.docx @ 583779 @  @ 1 
 

Als het koel-thermo-element defect is, wordt omgeschakeld naar het thermo-element van de 

masterzone. De temperatuur van de zone met het defecte thermo-element wordt 

weergegeven met '-- °C'. 
Pos: 341 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Anfahrschaltung ( Lei stungsbegrenzung) @ 70\mod_1409142386438_13011.docx @ 320526 @ 3 @ 1 
 

10.3.6 Startschakeling (vermogensbegrenzing) 
Pos: 342 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Eine Temper aturr egelung reagiert  immer auf eine Abweichung zwischen Sollwert und Temper atur-Istwert @ 70\mod_1409143272649_13011.docx @ 320552 @  @ 1 
 

Een temperatuurregeling reageert altijd op een afwijking tussen de temperatuur-

instelwaarde en -meetwaarde in de oven. Als dit verschil te groot is, probeert de regelaar dit 

verschil te vereffenen door een hoger verwarmingsvermogen. Dat kan leiden tot schade aan 

de charge of de oven. 
Pos: 343 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di es kann zum Beispi el folgende Gründe haben: @ 70 \mod_1409143502630_13011.docx @ 320578 @  @ 1 
 

Dit kan bijvoorbeeld de volgende redenen hebben: 
Pos: 344 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Einsatz ei nes Ther moel ements mit großer U ngenauig keit  i m unter en Temper aturbereich (z.B. Typ B)  @ 70\mod_1409143508059_13011.docx @ 320604 @  @ 1 
 

 het gebruik van een thermo-element met grote onnauwkeurigheid in het onderste 

temperatuurbereik (bijvoorbeeld type B) 
Pos: 345 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Einsatz von Pyr ometer n, die i m unteren Temper aturbereich keinen M esswert liefer n @ 70\mod_1409143516140_13011.docx @ 320630 @  @ 1 
 

 het gebruik van pyrometers die in het onderste temperatuurbereik geen meetwaarde 

leveren 
Pos: 346 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Einsatz von Ther moelementen mi t dicken Schutzrohren u nd damit größerer Verzöger ungszeit  @ 70\mod_1409143555031_13011.docx @ 320656 @  @ 1 
 

 het gebruik van thermo-elementen met dikke veiligheidsbuizen en een daardoor 

langere vertragingstijd 
Pos: 347 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/U m i n diesen Fällen die Leistungsausschläge der H eizung i m unter en Temperaturbereich zu begrenzen .. @ 70\mod_1409143872513_13011.docx @ 320682 @  @ 1 
 

Om de vermogenspieken van de verwarming in het onderste temperatuurbereik te beperken, 

staat u de functie 'Startschakeling/vermogensbeperking' ter beschikking. Met deze functie 

kunt u de regelaaruitgang voor de verwarming tot een vastgelegde temperatuur 

[GRENSTEMPERATUUR] beperken tot een bepaalde vermogenswaarde [MAX 

VERMOGEN]. Onafhankelijk van de ingestelde nominale waarde verwarmt de oven niet 

met meer vermogen dan in de startschakeling ingesteld is. 
Pos: 348 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Zum Eins tell en der Anfahrschaltung/Leistungsbegr enzung sind folgende Schritte durchzuführ en: @ 70\mod_1409144100504_13011.docx @ 320734 @  @ 1 
 

Voor het instellen van de startschakeling/vermogensbeperking moeten de volgende stappen 

worden uitgevoerd: 
Pos: 349 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Eins tell en der Anfahrschaltung/Leistungsbegrenzung _Abl auf-Bedi enung-Anzeige- Bemer kung - Tabelle @ 70\mod_1409144374796_13011.docx @ 320760 @  @ 1 
 

Instellen van de startschakeling/vermogensbeperking 
 ADMIN 

Verloop Bediening Weergave Opmerkingen 

Menuniveau selecteren en 

door draaien de functie 

[INSTELLINGEN] 

selecteren 
  

 

 

Menu [REGELING] 

selecteren 

 
 

 

Menu [STARTCIRCUIT] 

selecteren en de 

startschakeling in- of 

uitschakelen 
  

 

Grenstemperatuur 

invoeren 

  

 

Maximaal vermogen in 

[%] aangeven 

  

 

INSTELLINGEN 

REGELING 

actiVEREN 

JA 

GRENSTEMPERATUUR 
200 °C 

MAX VERMOGEN  

20 percent 
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Instellen van de startschakeling/vermogensbeperking 
 ADMIN 

Verloop Bediening Weergave Opmerkingen 

De wijzigingen hoeven 

niet te worden 

opgeslagen. 
 

 Op het [Terug]-symbool drukken om 

weer naar het overzicht te schakelen 

 
Pos: 350 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e Anfahrschaltung wertet folgende Ther moel emente au s: @ 70\mod_1409143878893_13011.docx @ 320708 @  @ 1 
 

De startschakeling bewaakt de volgende thermo-elementen: 
Pos: 351 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Bei  ei ner ei nzonigen R egelung: D as Regel-Ther moel ement wird betrachtet @ 70\mod_1409144790358_13011.docx @ 320786 @  @ 1 
 

 bij een eenzone-regeling: het regel-thermo-element is doorslaggevend 
Pos: 352 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Bei  ei ner ei nzonigen R egelung mit C hargenr egel ung: Das  Reg el -Thermoelement wird betrachtet @ 70\mod_1409144797518_13011.docx @ 320812 @  @ 1 
 

 bij een eenzone-regeling met chargeregeling: het regel-thermo-element is 

doorslaggevend 
Pos: 353 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Bei  ei ner mehrzonigen R egelung: Alle Zonen werden einzeln überwacht. Wenn eine Zone unterhalb ...  @ 70\mod_1409144801153_13011.docx @ 320838 @  @ 1 
 

 bij een meerzone-regeling: alle zones worden afzonderlijk bewaakt. Als een zone 

onder de grenstemperatuur ligt, wordt het uitgaand vermogen van de betreffende zone 

dienovereenkomstig beperkt. 
Pos: 354 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Bei  ei ner mehrzonigen R egelung mit C hargenr egelung: So wie bei  einer mehrzonig en R egel ung @ 70\mod_1409144804476_13011.docx @ 320864 @  @ 1 
 

 bij een meerzone-regeling met chargeregeling: in de combinatie reageert de 

startschakeling als bij een meerzone-regeling. 
Pos: 355 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Sel bstoptimi erung @ 70\mod_1409145228224_13011.docx @ 320890 @ 3 @ 1 
 

10.3.7 Zelfoptimalisering 
Pos: 356 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/R egler werden in ihrem Verhalten von R egel par ameter n besti mmt. D iese R egel par ameter ...  @ 70\mod_1409145511728_13011.docx @ 320968 @  @ 1 
 

Het gedrag van regelaars wordt bepaald door regelparameters. Deze regelparameters 

worden geoptimaliseerd voor een bepaald procesgedrag. Zo worden voor een zo snel 

mogelijk bedrijf van de oven andere parameters toegepast dan voor een zo nauwkeurig 

mogelijk bedrijf. Deze controller biedt de mogelijkheid voor een geautomatiseerde 

zelfoptimalisering om de optimalisering te vereenvoudigen. Deze vervangt niet de 

handmatige optimalisering en kan ook alleen maar worden toegepast bij eenzone-ovens en 

niet bij meerzone-ovens. 
Pos: 357 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e R egelparameter des C ontr ollers sind ber eits ab Wer k für ei ne opti male Reg elung des ...  @ 70\mod_1409145515551_13011.docx @ 320994 @  @ 1 
 

De regelparameters van de controller zijn al af fabriek ingesteld voor een optimale regeling 

van de oven. Indien het regelgedrag voor uw proces desondanks zou moeten worden 

aangepast, kunt u het regelgedrag verbeteren door middel van een zelfoptimalisering. 
Pos: 358 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e Sel bstopti mierung fi ndet nach einem besti mmten Ablauf statt  und kann auch ...  @ 70\mod_1409145519061_13011.docx @ 321020 @  @ 1 
 

De zelfoptimalisering volgt een bepaald proces plaats en kan ook alleen maar voor steeds 

één temperatuur [OPT TEMPERATUUR] worden uitgevoerd. De optimalisering van 

meerdere temperaturen kan alleen achtereenvolgend worden uitgevoerd. 
Pos: 359 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Starten Sie di e Sel bstopti mier ung nur  bei abg ekühlten  Ofen (T < 60 °C) , da sonst für di e . .. @ 70\mod_1409145522883_13011.docx @ 321046 @  @ 1 
 

Start de zelfoptimalisering alleen bij afgekoelde oven (T < 60 °C) omdat in het andere 

geval verkeerde parameters voor het regeltraject worden bepaald. Voer eerst de 

optimaliseringstemperatuur in. De zelfoptimalisering wordt in ieder geval bij ca. 75 % van 

de ingestelde waarde uitgevoerd om onherstelbare schade aan de oven, bijvoorbeeld bij 

optimalisering van de maximale temperatuur, te voorkomen. 

De zelfoptimalisering kan afhankelijk van het oventype en het temperatuurbereik bij een 

aantal modellen langer duren dan 3 uur. Het regelgedrag kan door een zelfoptimalisering in 

andere temperatuurbereiken slechter worden! Nabertherm is niet aansprakelijk voor schade 

die ontstaat door handmatige of automatische verandering van de regelparameters. 
Pos: 360 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Prüfen Sie deshal b durch Fahr ten ohne C harge di e R egelgüte nach ei ner Selbs topti mi erung. @ 88\mod_1427120853715_13011.docx @ 371334 @  @ 1 
 

Controleer de regelkwaliteit na een zelfoptimalisering daarom door middel van cycli zonder 

charge. 
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Pos: 361 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Führ en Si e gegebenenfalls für all e Temperatur ber eiche ei ne Selbs topti mi erung durch. @ 70\mod_1409145528530_13011.docx @ 321072 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

Voer de zelfoptimalisering zo nodig uit voor meerdere temperatuurbereiken. Op grond 

van de berekeningsmethoden kunnen zelfoptimaliseringen in de onderste 

temperatuurbereiken (< 500 °C/932 °F) tot extreme waarden leiden. Corrigeer deze 

waarde eventueel door middel van een handmatige optimalisering. 

Controleer de berekende waarden steeds aan de hand van een testcyclus. 

 

 
Pos: 362 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Zum Starten einer Sel bstopti mier ung si nd folgende Schrit te durchzuführen: @ 70\mod_1409146271017_13011.docx @ 321098 @  @ 1 
 

Voer de volgende stappen uit om een zelfoptimalisering te starten: 
Pos: 363 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Sel bstopti mier ung s tarten_Ablauf-Bedienung-Anzeige- Bemer kung - Tabell e @ 70\mod_1409146494035_13011.docx @ 321124 @  @ 1 
 

Zelfoptimalisering starten 
 ADMIN 

Verloop Bediening Weergave Opmerkingen 

Menuniveau selecteren en 

door draaien de functie 

[INSTELLINGEN] 

selecteren 
  

 

 

Menu [REGELING] 

selecteren 

 
 

 

Menu [ZELFOPTIM] 

selecteren. 

  

 

Zelfoptimalisering starten 

  

Na de bediening begint de regelaar met 

de verwarming van de oven tot de 

ingestelde temperatuur. 

 
Pos: 364 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Wurde die Selbs topti mi erung gestartet,  heizt  der C ontr oller mit  maxi maler Leistung bis auf 75% ... @ 88\mod_1427121868226_13011.docx @ 371386 @  @ 1 
 

Na de start van de zelfoptimalisering verwarmt de controller met maximaal vermogen tot 

75 % van de optimaliseringstemperatuur. Daarna wordt het verwarmingsproces gestopt en 

wordt opnieuw verwarmd met 100 %. Dit proces wordt twee keer uitgevoerd. Daarna is de 

zelfoptimalisering beëindigd. 
Pos: 365 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/N ach Abschl uss der Selbs topti mi erung beendet der R egler das H eizen und trägt di e . .. @ 70\mod_1409146875681_13011.docx @ 321150 @  @ 1 
 

Na afloop van de zelfoptimalisering stopt de regelaar de verwarming, maar voert de 

berekende regelparameters nog niet in de betreffende steunpunten van de regelparameters 

in. 
Pos: 366 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Zum Speicher n der er mittelten Parameter gehen Sie bit te wieder  in das M enü für die Selbstoptim...  @ 88\mod_1427122148577_13011.docx @ 371412 @  @ 1 
 

Voor het opslaan van de berekende parameters roept u weer het menu voor de 

zelfoptimalisering op en controleert de parameters. Vervolgens kunt u in hetzelfde menu 

het steunpunt kiezen, waarnaar de parameter moet worden gekopieerd. 
Pos: 367 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Sel bstopti mier ung: Parameter pr üfen und abspeichern - Tabelle @ 88\mod_1427122448608_13011.docx @ 371438 @  @ 1 
 

Zelfoptimalisering: parameters controleren en opslaan 
 ADMIN 

Verloop Bediening Weergave Opmerkingen 

Door het menu voor de 

zelfoptimalisering 

bladeren   

 

Regelparameters xp, Tn, 

Tv controleren 

  

 

Instellingen 

REGELING 

Opt TEMPERATUUR 

800°c 

ZELFOPTIM 

   start    JA 

ZELFOPTIM 

  start JA 

CONTROLEPARAMETE
R xp 69,7 
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Zelfoptimalisering: parameters controleren en opslaan 
 ADMIN 

Verloop Bediening Weergave Opmerkingen 

Gecontroleerde 

regelparameters voor het 

geselecteerde steunpunt 

overnemen 
 

 

 

 
Pos: 368 /TD/Betri eb_Bedienung/H 1700 ( Kammeröfen)/Ü berschrift  - Chargenregel ung @ 70\mod_1409147864223_13011.docx @ 321176 @ 3 @ 1 
 

10.3.8 Chargeregeling 
Pos: 369 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e Kaskaden-, Chargen-  oder  Schmel zbadr egel ung ist  ei ne Kombinati on aus 2 R egel kr eisen ... @ 70\mod_1409148369627_13011.docx @ 321202 @  @ 1 
 

De cascade-, charge- of smeltbadregeling is een combinatie van twee regelkringen 

waardoor de temperatuur direct aan het te behandelen product en in afhankelijkheid van de 

ovenregeling zeer exact en snel kan worden uitgeregeld. Bij ingeschakelde chargeregeling 

(cascaderegeling) wordt de temperatuur door een extra thermo-element direct aan de 

charge, bijvoorbeeld in een gloeikast, gemeten en in relatie tot de oventemperatuur 

uitgeregeld. 
Pos: 370 /TD/Betri eb_Bedienung/H 1700 ( Kammeröfen)/Ü berschrift  - Betrieb mit  Chargenregel ung (Kaskadenr egel ung) - (Ei nzug Mitte) @ 70\mod_1409148538256_13011.docx @ 321228 @  @ 1 
 

Bedrijf met chargeregeling (cascaderegeling) 
Pos: 371 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Bei  im Pr ogramm eingeschalteter Chargenregel ung ( Kaskade) wird sowohl  di e C hargentemper atur .. . @ 70\mod_1409150246598_13011.docx @ 321254 @  @ 1 
 

Bij een in het programma ingeschakelde chargeregeling (cascade) wordt zowel de 

chargetemperatuur als de oventemperatuur gemeten. Voor de ovenruimte wordt daarbij, 

afhankelijk van de hoogte van de regelafwijking, een offset-instelwaarde gegenereerd. 

Daardoor wordt een aanzienlijk snellere en exactere temperatuurregeling aan de charge 

bereikt. 
Pos: 372 /TD/Betri eb_Bedienung/H 1700 ( Kammeröfen)/Betri eb mit C hargenreg elung (Kaskadenregel ung)_Version 2 - H 1700 - Grafi k @ 33\mod_1352799011632_13011.docx @ 196568 @  @ 1 
 

 

 Gewenste waarde charge 

 Gewenste waarde ovenruimte 

 Werkelijke waarde ovenruimte 

 Werkelijke waarde charge/bad 

 Gewenste waarde offset 

 
Pos: 373 /TD/Betri eb_Bedienung/H 1700 ( Kammeröfen)/Ü berschrift  - Betrieb ohne C harg enr egelung (Kaskadenregel ung) - (Einzug Mitte) @ 70\mod_1409151184538_13011.docx @ 321280 @  @ 1 
 

Bedrijf zonder chargeregeling (cascaderegeling) 
Pos: 374 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Bei  ausgeschalteter Chargenregel ung ( Kaskade) wird nur di e Ofenr aumtemper atur gemessen und .. . @ 70\mod_1409151375036_13011.docx @ 321306 @  @ 1 
 

Bij uitgeschakelde chargeregeling (cascade) wordt alleen de oventemperatuur gemeten en 

uitgeregeld. Omdat de chargetemperatuur hierbij geen invloed heeft op de regeling, 

benadert deze langzaam de programma-instelwaarde. 
Pos: 375 /TD/Betri eb_Bedienung/H 1700 ( Kammeröfen)/Betri eb ohne Chargenr egel ung ( Kaskadenreg elung) - H 1700 - Gr afi k @ 33\mod_1352799019631_13011.docx @ 196618 @  @ 1 
 

 

 Gewenste waarde ovenruimte 

 Werkelijke waarde ovenruimte 

 Werkelijke waarde charge/bad 

 

1
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3

4

T

t
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t

PARAMETERS 
KOPIEREN REFERENTIE 

0 
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Pos: 376 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Wi e in den vorherigen Absätzen erl äutert , beeinfluss t der C hargenr egler den Ofenr aumr egler, um ... @ 70\mod_1409152262355_13011.docx @ 321332 @  @ 1 
 

Zoals in de voorafgaande alinea's beschreven staat, beïnvloedt de chargeregelaar de 

ovenruimteregelaar om de afwijking tussen het thermo-element aan de 

verwarmingselementen en het thermo-element aan de charge (bijv. in het ovenmidden) te 

compenseren. Deze compensatie moet worden beperkt zodat een overshoot vermeden 

wordt. 

De volgende parameters moeten hiervoor worden aangepast: 
Pos: 377 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Maxi mal er negati ver Stellwert  (Einzug Mit te) @ 70\mod_1409204687771_13011.docx @ 321358 @  @ 1 
 

Maximale negatieve stelwaarde 
Pos: 378 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D er maximal e negati ve Offset,  der vom C hargenregl er a uf di e H eizungsregler/Zonenregler  .. . @ 70\mod_1409204692188_13011.docx @ 321384 @  @ 1 
 

De maximale negatieve offset die van de chargeregelaar overgedragen wordt naar de 

verwarmingsregelaars/zoneregelaars. Zo kan de instelwaarde van de verwarmingszone niet 

kleiner worden dan: 
Pos: 379 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/H eizungssollwert  = Pr ogrammsoll wert – M axi mal er negati ver Offset. @ 70\mod_1409204695122_13011.docx @ 321410 @  @ 1 
 

 Verwarmings-instelwaarde = programma-instelwaarde - maximale negatieve offset. 
Pos: 380 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Maxi mal er positi ver Stellwert ( Einzug Mitte) @ 70\mod_1409204697932_13011.docx @ 321436 @  @ 1 
 

Maximale positieve stelwaarde 
Pos: 381 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D er maximal e posi ti ve Offset, der vom Chargenregler auf die Heizungsregler/Zonenregler ...  @ 70\mod_1409204701787_13011.docx @ 321462 @  @ 1 
 

De maximale positieve offset die van de chargeregelaar overgedragen wordt naar de 

verwarmingsregelaars/zonereglaars. Zo kan de instelwaarde van de verwarmingszone niet 

groter worden dan: 
Pos: 382 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/H eizungssollwert  = Pr ogrammsoll wert + M axi maler positi ver Offset. @ 70\mod_1409204706657_13011.docx @ 321488 @  @ 1 
 

 Verwarmings-instelwaarde = programma-instelwaarde + maximale negatieve offset. 
Pos: 383 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Kei n I- Anteil i n R ampen (Ei nzug Mit te) @ 70\mod_1409204709435_13011.docx @ 321514 @  @ 1 
 

Geen I-aandeel in curven 
Pos: 384 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/In R ampen kann es  vor kommen, dass sich der I-Wert (i ntegraler Anteil des Ausg angs) des . .. @ 70\mod_1409204712167_13011.docx @ 321540 @  @ 1 
 

In curven kan het gebeuren dat de I-waarde (het integrale aandeel van de uitgang) van de 

chargeregelaar zich door een voortdurende regelafwijking langzaam opbouwt. Bij de 

overgang naar de houdtijd kan deze niet snel snel genoeg weer worden afgebouwd, hetgeen 

eventueel leidt tot een overshoot. 

Ter vermijding van dit effect kan een opbouw van het I-aandeel van chargeregelaars in 

curven gedeactiveerd worden. 
Pos: 385 /TD/Einlei tung/Lieferumfang/Öfen/Ü berschrif t - Beispiel:  (Ei nzug Mit te) @ 68\mod_1408710442109_13011.docx @ 317718 @  @ 1 
 

Voorbeeld: 
Pos: 386 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Wird für den C hargen-Soll wert  500 °C vorgeg eben, kann der Ofenraum für eine opti mal e ... @ 70\mod_1409204716256_13011.docx @ 321566 @  @ 1 
 

Als voor de charge-instelwaarde 500 °C ingesteld wordt, kan de ovenruimte voor een 

optimale regeling een instelwaarde van 500 °C + 100 °C, dus 600 °C aannemen. Dit leidt 

ertoe dat de ovenruimte de charge zeer snel kan verwarmen. 
Pos: 387 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M öglicherweise kann es i n Abhängig keit  vom Pr ozess und der ei ngesetz ten C harge  ...  @ 70\mod_1409204738202_13011.docx @ 321592 @  @ 1 
 

Het kan nodig zijn dat, afhankelijk van het proces en de geplaatste charge, de offset-

waarden moet worden gewijzigd. Zo kan een te trage regeling worden versneld door een 

hogere offset of en te snelle regeling worden afgeremd. De verandering van de offset dient 

echter alleen in overleg met Nabertherm te geschieden omdat het regelgedrag hoofdzakelijk 

door de regelparameters en niet door de trimm gestuurd wordt. 
Pos: 388 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Zum Eins tell en der C hargenreg elung sind folgende Schr itte durchzuführ en: @ 70\mod_1409204740887_13011.docx @ 321618 @  @ 1 
 

Voor het instellen van de chargeregeling moeten de volgende stappen worden uitgevoerd: 
Pos: 389 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Eins tell en der C hargenreg elung _Abl auf-Bedi enung-Anzeige- Bemer kung - Tabelle @ 70\mod_1409205933055_13011.docx @ 321800 @  @ 1 
 

Instellen van de chargeregeling 
 ADMIN 

Verloop Bediening Weergave Opmerkingen 

Menuniveau selecteren en 

door draaien de functie 

[INSTELLLINGEN] 

selecteren 
  

 

 

Menu [REGELING] 

selecteren 

 
 

 

Menu 

[CHARGEREGELING] 

selecteren  
 

 

INSTELLLINGEN 

REGELING 

CHARGEREGELING 
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Instellen van de chargeregeling 
 ADMIN 

Verloop Bediening Weergave Opmerkingen 

De maximale negatieve 

stelwaarde instellen 

  

De invoer geschiedt in Kelvin 

De maximale positieve 

stelwaarde instellen 

  

De invoer geschiedt in Kelvin 

Het I-aandeel van de PID-

regelaar in curven in- en 

uitschakelen met de functie 

[I-BLOKK VOOR 

STIJGINGEN 

 

 

 

Selecteer of een negatieve 

stelwaarde van de 

chargeregelaar ook buiten 

de koelcurven moet 

worden toegelaten. 

Parametertekst: 

[VERLAGEN 

BLOKKEREN] 

  

Voorinstelling: [JA] 

Selecteer hier alleen [NEEN] als de u 

de gevolgen voor het proces kent. 

Neem de aanwijzing hieronder in 

acht. 

De wijzigingen hoeven niet 

te worden opgeslagen  

 Op het 'Terug'-symbool drukken om 

weer naar het overzicht te schakelen 

 
Pos: 390 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Zusätzliche Hi nweise: (Ei nzug Mit te)  @ 70\mod_1409204743665_13011.docx @ 321644 @  @ 1 
 

Aanvullende aanwijzingen: 
Pos: 391 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Bei  akti ver C hargenr egel ung wird di e große Temper aturanzeig e der H auptübersicht  . .. @ 70\mod_1409204746412_13011.docx @ 321670 @  @ 1 
 

 Bij een actieve chargeregeling schakelt de grote temperatuurweergave van de 

hoofdweergave over naar het chargethermo-element. 
Pos: 392 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e Fehl erauswertungen, di e zu der  Chargenregel ung g ehören (z.B. abgezogenes C hargen-Ther moel ement @ 70\mod_1409204754123_13011.docx @ 321696 @  @ 1 
 

 De storingsanalyses die bij de chargeregeling horen (bijvoorbeeld losgetrokken 

chargethermo-element) worden alleen geactiveerd als de chargeregeling in een lopend 

programma geactiveerd is. Als het chargethermo-element een storing heeft, wordt 

overgeschakeld naar het masterzonethermo-element en een dienovereenkomstige 

storingsmelding gegenereerd. Het programma wordt niet geannuleerd. 
Pos: 393 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e U mschaltung zwischen den Reg elparametern, zum Beispiel  von Stützs tell e 1 auf Stützstelle 2 ...  @ 70\mod_1409204757931_13011.docx @ 321722 @  @ 1 
 

 De omschakeling tussen de regelparameters, bijvoorbeeld van steunpunt 1 naar 

steunpunt 2, is afhankelijk van de programma-instelwaarde en niet niet van de 

gemeten temperatuur in de oven. 
Pos: 394 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Begrenzung des Offsets  der C hargenreg elung [ABSEN KEN  SPERR EN]: (Ei nzug Mitte) @ 70\mod_1409204761365_13011.docx @ 321748 @  @ 1 
 

Beperking van de offset van de chargeregeling [VERLAGEN BLOKKEREN]: 
Pos: 395 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e C hargenreg elung wir kt nicht direkt auf ei ne Heizung, sondern beei nfl usst di e R egler . .. @ 136\mod_1475583106768_13011.docx @ 583805 @  @ 1 
 

Een chargeregeling heeft geen direct effect op de verwarming, maar beïnvloedt de regelaars 

van de verwarming indirect via een offset t.o.v. de programma-instelwaarde. Deze offset 

(stelwaarde) wordt gewoon aan de instelwaarde toegevoegd (positieve offset) of ervan 

afgetrokken (negatieve offset). Daarbij is een negatieve offset normaal gesproken alleen in 

neerwaartse (negatieve) curven toegestaan omdat dit anders tot een overshoot zou leiden. 

Bij bepaalde ovenseries (bijvoorbeeld buisovens) moet het mogelijk zijn dat de negatieve 

offset ook in houdtijden of verwarmingscurven actief is. Als dat niet zo is, kan het zijn dat 

het programma niet naar het volgende segment springt. 
Pos: 396 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di ese Freigabe kann über den Parameter [ABSEN KEN SPERREN] = [N EIN ] in den .. . @ 70\mod_1409207123224_13011.docx @ 321826 @  @ 1 
 

Deze vrijgave kan alleen worden gegeven via de parameter [VERLAGEN BLOKKEREN] 

= [NEEN] in de instellingen voor de chargeregeling. Deze aanpassing mag alleen te 

geschieden als dit voor het proces vereist is. 

Max output neg 

150 K 

Max output pos 

150 K 

I- BLOKK VOOR 
STIJGINGEN  

JA 

VERLAGEN BLOKKEREN 
JA 
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Pos: 397 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Soll wer toffsets für Zonen ( Einzug Mitte) @ 70\mod_1409213517498_13011.docx @ 321879 @ 3 @ 1 
 

10.3.9 Offset-instelwaarden voor zones 
Pos: 398 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Bei  mehrzonigen Öfen kann es notwendig sei n, den Zonen unterschi edliche Soll wer te zu geben . .. @ 70\mod_1409213802972_13011.docx @ 321905 @  @ 1 
 

Bij een meerzone-oven kan het nodig zijn om verschillende instelwaarden aan de zones toe 

te wijzen. Gewoonlijk werken alle ovenzones met de instelwaarde die vanuit het 

programma gegenereerd wordt. Als een zone bijvoorbeeld niet 600 °C als instelwaarde 

moet hebben zoals de andere zones, maar slechts 590 °C, is dat mogelijk via de 'zone-offset 

instelwaarde'. 
Pos: 399 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Zur Eingabe von Soll wertoffsets für Zonen si nd folgende Schrit te durchzuführen: @ 70\mod_1409213811662_13011.docx @ 321931 @  @ 1 
 

Voor de invoer van instelwaarde-offsets voor een of meerdere zones moeten de volgende 

stappen worden uitgevoerd: 
Pos: 400 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Eing abe von Soll wertoffsets für ei ne oder mehrer e Zon en_Abl auf-Bedi enung-Anzeige- Bemer kung - Tabelle @ 70\mod_1409213826905_13011.docx @ 321957 @  @ 1 
 

Invoer van instelwaarde-offsets voor een of meerdere zones 
 ADMIN 

Verloop Bediening Weergave Opmerkingen 

Menuniveau selecteren 

en door draaien de 

functie 

[INSTELLINGEN] 

selecteren 

  
 

 

Menu [REGELING] 

selecteren 

 
 

 

Menu [OFFSET ZONES 

INSTELWAARDE] 

selecteren   

 

De zone en de 

bijbehorende offset 

kiezen   

De invoer geschiedt in Kelvin 

De wijzigingen hoeven 

niet te worden 

opgeslagen 
 

 Op het [Terug]-symbool drukken om 

weer naar het overzicht te schakelen 

 
Pos: 401 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Benutzer ver wal tung @ 70\mod_1409215188929_13011.docx @ 321983 @ 2 @ 1 
 

10.4 Gebruikersbeheer 
Pos: 402 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e Benutzer ver waltung erlaubt es, besti mmte Bedienfunktionen passwortgeschütz t zu sperren. @ 70\mod_1409215392883_13011.docx @ 322009 @  @ 1 
 

In het gebruikersbeheer is het mogelijk om bepaalde bedieningsfuncties met een 

wachtwoord te blokkeren. Een bediener met eenvoudige rechten mag dan geen parameters 

veranderen. 
Pos: 403 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschr ift  - Es stehen hierfür 4 Benutzerebenen zur  Verfüg ung: (Einzug Mit te) @ 70\mod_1409215397423_13011.docx @ 322035 @  @ 1 
 

Hier staan 4 gebruikersniveaus ter beschikking: 
Pos: 404 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Benutzerebenen : Benutzer_Beschr eibung _Passwörter  (Wer kseins tell ung) - Tabelle @ 70\mod_1409216734404_13011.docx @ 322061 @  @ 1 
 

Gebruiker Beschrijving Wachtwoorden 

(fabrieksinstelling) 

OPERATOR Normale bediener 000011 

SUPERVISOR Procesverantwoordelijke 000021 

ADMIN Technisch 

verantwoordelijke 

000031 

SERVICE Alleen voor Nabertherm 

Service 

***** 

INSTELLINGEN 

REGELING 

OFFSET ZONES  

INSTELWAARDE 

Zone 1 

15 K 
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Gebruiker Beschrijving Wachtwoorden 

(fabrieksinstelling) 

Wachtwoorden 
terugzetten 

Wordt op aanvraag 

meegedeeld 

***** 

1 Wij adviseren, de wachtwoorden bij de eerste inbedrijfstelling om veiligheidsredenen te 

wijzigen. Daarvoor moet u naar het gebruikersniveau 'ADMIN' schakelen waar u het 

wachtwoord voor het betreffende gebruikersniveau kunt wijzigen (zie 'Gebruikersbeheer 

aan de behoeften aanpassen'). 

 
Pos: 405 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Die Recht der einzel nen Benutzer sind folg ender maßen vergeben: (Ei nzug Mi tte)  @ 71\mod_1409218069087_13011.docx @ 322113 @  @ 1 
 

De rechten van de afzonderlijke gebruikers zijn als volgt verleend: 
Pos: 406 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e R echt der ei nzel nen Benutzer - Tabell e @ 136\mod_1475583577300_13011.docx @ 583831 @  @ 1 
 

Gebruiker Verleende rechten 

OPERATOR  

 Overzichten bekijken 

 Segmentsprong 

 Extra functies, handmatig bediend 

 Controllervergrendeling inschakelen 

 Programma laden, bekijken, starten, onderbreken en 

stoppen 

 Taal kiezen 

 Exportbestanden initiëren 

 Gebruiker(s) aanmelden en wachtwoorden terugzetten 

 Informatiemenu uitlezen 

SUPERVISOR Alle rechten van de [operator], plus 

 Een lopend programma wijzigen 

 Programma's invoeren, wissen en kopiëren 

 Controllervergrendeling opheffen 

 Procesdocumentatie instellen 

  

ADMIN Alle rechten van de [supervisor], plus 

 Interfaces activeren/deactiveren (usb/ethernet) 

 Kalibratie 

 Regelaar-effening 

 Vertraging na deursluiting instellen 

 Regelparameters instellen 

 Handmatige zoneregeling instellen 

 Meetwaarde-overname activeren/deactiveren 
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Gebruiker Verleende rechten 

 Geregelde koeling instellen 

 Startschakeling instellen 

 Zelfoptimalisering uitvoeren 

 Zone-offset instellen 

 Chargeregeling instellen 

 Gebruikersbeheer wijzigen 

 Extra functies aanpassen 

 Alarmfuncties aanpassen 

 Gradiëntbewaking aanpassen 

 Systeem: Temperatuureenheid, datum- en tijdformaat 

 Interfaces instellen 

 Gedrag bij netuitval instellen (alleen bedrijfsmodus) 

 Import van parameters en programma's via usb-stick 

 Datum en tijd instellen 

 Modules aanmelden 

 
Pos: 407 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Benutzer  Anmel den ( Einzug Mitte) @ 71\mod_1409218988679_13011.docx @ 322139 @  @ 1 
 

Gebruiker aanmelden 
Pos: 408 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Schnell anwahl ei nes Benutzers_U m sich als  Benutzer schnell anmel den zu können, gehen . .. @ 87\mod_1426517250720_13011.docx @ 369278 @  @ 1 
 

 
Opmerking – snelle keuze van een gebruiker 

Om u als gebruiker snel te kunnen aanmelden, verlaat u het hoofdmenu en drukt 

vervolgens gedurende een paar seconden op de toets voor het infomenu  totdat de 

gebruikersselectie verschijnt. 

Selecteer hier de gewenste gebruiker en voer vervolgens het wachtwoord in. 

 
Pos: 409 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Für die Anmel dung eines Benutzers ohne di e Schnellanwahl zu ver wenden, si nd folg ende Schritte ...  @ 87\mod_1426518848731_13011.docx @ 369304 @  @ 1 
 

Voor de aanmelding van een gebruiker zonder de snelle keuze voert u de volgende stappen 

uit: 
Pos: 410 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Anmeldung ei nes Benutzers_Abl auf-Bedi enung-Anzeige- Bemer kung - Tabelle @ 71\mod_1409219570701_13011.docx @ 322243 @  @ 1 
 

Aanmelding van een gebruiker (gebruikersniveau) 
 

OPERATOR/SUPERVISOR/ADMIN 

Verloop Bediening Weergave Opmerkingen 

Houdt de infotoets ca. 3 

seconden ingedrukt om 

u aan te melden, kies 

dan de gebruiker en 

bevestig de selectie. 

   

 

Invoer van het 

wachtwoord 

  

Na de invoer van een onjuist wachtwoord 

wordt de waarschuwing 

[WACHTWOORD FOUT] gegenereerd. 

 

i
GEBRUIKER WISSELEN 

SUPERVISOR 

Wachtwoord 

0***** 
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Pos: 411 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Benutzer ver wal tung nach den Bedürfnissen anpassen (Ei nzug Mitte) @ 71\mod_1409219232613_13011.docx @ 322217 @  @ 1 
 

Gebruikersbeheer aan de behoeften aanpassen 
Pos: 412 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/U m di e Benu tzer ver waltung auf ihr e Bedür fnisse anzupassen, führ en Si e bitte die unten . .. @ 71\mod_1409219227996_13011.docx @ 322191 @  @ 1 
 

Voor het aanpassen van het gebruikersbeheer aan uw behoeften moeten de onderstaand 

beschreven stappen worden uitgevoerd. Hier kan de tijd worden ingesteld waarna de 

gebruiker automatisch weer wordt afgemeld. Ook kan hier het gebruikersniveau worden 

ingesteld waarin de controller na de afmelding weer terugvalt [STANDAARD 

GEBRUIKER]. Dat wil zeggen: welke functies zijn vrijgegeven zonder een vereiste 

aanmelding. 
Pos: 413 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Benutzer ver waltung nach den Bedürfnissen anpassen_Ablauf-Bedienung-Anzeige-Bemer kung - Tabell e @ 183\mod_1518086789900_13011.docx @ 739607 @  @ 1 
 

Gebruikersbeheer aan de behoeften aanpassen 
 ADMIN 

Verloop Bediening Weergave Opmerkingen 

Wijzig zo nodig het wachtwoord 

van een gebruiker. Kies de 

gebruiker en voer het nieuwe 

wachtwoord tweemaal in 
  

 

 

 

[BEDIENINGSBLOKKERING] 

activeren: selecteer deze 

parameter(s) om een principiële 

bedieningsblokkering voor de 

operator te activeren 

 

 

Zie hoofdstuk 'Duurzame 

controllervergrendeling'. 

Meld u na de wijzigingen weer 

af 

  

 

Zet zo nodig de wachtwoorden 

van alle gebruikers terug met 

[WACHTWOORD RESET 

COMPLEET] 
  

Het hiervoor vereiste wachtwoord 

ontvangt u van Nabertherm 

Service 

De wijzigingen hoeven niet te 

worden opgeslagen  

 Op het [Terug]-symbool drukken 

om weer naar het overzicht te 

schakelen 

 
Pos: 414 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - C ontroller verriegel ung @ 71\mod_1409221625485_13011.docx @ 322295 @ 2 @ 1 
 

10.5 Controllervergrendeling 
Pos: 415 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - C ontroller verriegel ung bei  laufendem Pr ogramm @ 183\mod_1518088624755_13011.docx @ 739633 @ 3 @ 1 
 

10.5.1 Controllervergrendeling bij actief programma 
Pos: 416 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Eine weitere Arte der Zugriffsbeschr änkung ist di e C ontr oller verriegel ung. Si e kann i mmer .. . @ 71\mod_1409221801940_13011.docx @ 322321 @  @ 1 
 

Een andere vorm van toegangsbeperking is de vergrendeling van de controller. Deze kan 

altijd na de start van een verwarmingsprogramma geactiveerd worden. Deze vergrendeling 

is bedoeld om opzettelijke en abusievelijke ingrepen in het verloop van een 

verwarmingsprogramma te verhinderen. 

Wachtwoord 
wijzigen 

0 * * * * *  

GEBRUIKER  

OPERATOR 

Wachtwoord 
wijzigen 

BEDIENINGSBLOKKERIN
G 

NEE 

Gebruiker afmelden 

ja 

WACHTWOORD RESET 
COMPLEET 

nee 
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Pos: 417 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/C ontroll erverriegel ung_Abl auf- Bedi enung-Anzeige-Bemerkung - Tabelle @ 136\mod_1475584657853_13011.docx @ 583887 @  @ 1 
 

Controllervergrendeling 
 OPERATOR 

Handeling Bediening Weergave Opmerkingen 

Druk tijdens het lopende programma 

op de draaiknop. 
 

 

Er moet van tevoren een 

verwarmingsprogramma 

gestart zijn. 

Menu 

[CONTROLLERVERGRENDELING] 

door draaien en indrukken selecteren 

en bevestigen 
 

 

 

Controllervergrendeling activeren 

 

 

 

   
 SUPERVISOR 

Controllervergrendeling deactiveren 

 

 

U wordt gevraagd, het 

wachtwoord in te voeren. 

Voer het wachtwoord in en 

bevestig het. 

 
Pos: 418 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - D auerhafte C ontroll er verrieg elung @ 183\mod_1518088973850_13011.docx @ 739660 @ 2 @ 1 
 

10.6 Controllervergrendeling 
Pos: 419 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/U m dauerhaft eine Bedienung des C ontrollers  zu verhindern, nutzen Sie bit te di e Funktion [Bedi ensper @ 183\mod_1518089415686_13011.docx @ 739687 @  @ 1 
 

Gebruik de functie [Bedieningsblokkering] om de bediening van de controller duurzaam te 

verhinderen. Hierdoor is het mogelijk om elke toegang tot de controller te verhinderen ook 

als geen programma gestart werd. 
Pos: 420 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e Bediensperr e lässt sich i n der Benutzer ver waltung mit dem Parameter [Bediensperre] vom Super viso @ 183\mod_1518089429158_13011.docx @ 739714 @  @ 1 
 

De bedieningsblokkering kan door de supervisor in het gebruikersbeheer worden 

geactiveerd met de parameter [Bedieningsblokkering]. 
Pos: 421 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e Bediensperr e wird akti viert , wenn der Benutzer au tomatisch oder manuell abgemeldet wur de.  @ 183\mod_1518089440325_13011.docx @ 739741 @  @ 1 
 

De bedieningsblokkering wordt geactiveerd als de gebruiker automatisch of handmatig 

werd afgemeld. 
Pos: 422 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Wird bei gesperrter Bedi enung ei ne beliebige Tas te am C ontroll er betätigt,  so wird ei ne Passwortabfr @ 183\mod_1518089454513_13011.docx @ 739768 @  @ 1 
 

Als bij een geblokkeerde bediening een willekeurige toets aan de controller bediend wordt, 

verschijnt een verzoek om een wachtwoord in te vullen. Voer hier het wachtwoord in voor 

de gewenste gebruiker. 
Pos: 423 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Konfigurier en der Extr afunktionen @ 71\mod_1409223829714_13011.docx @ 322373 @ 2 @ 1 
 

10.7 Configuratie van de extra functies 
Pos: 424 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/N eben dem Heizen ei nes Ofens  unterstützen viel e Öfen zusätzliche Funkti onen, wi e z.B. .. . @  71\mod_1409224368772_13011.docx @ 322425 @  @ 1 
 

Naast de verwarming beschikken veel ovens nog over extra functies, bijvoorbeeld 

afvoerluchtkleppen, ventilatoren, magneetkleppen, optische en akoestische signalen (zie 

eventueel speciale handleiding voor extra functies). Daarvoor biedt ieder segment een 

invoermogelijkheid. Hoeveel extra functies ter beschikking staan, is afhankelijk van de 

uitvoering van de oven. 
Pos: 425 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Mit  di esem Contr oller können in der Grundausstattung opti onal bis zu 2, mi t Zusatzmodulen bis zu ...  @ 71\mod_1409224371877_13011.docx @ 322451 @  @ 1 
 

Met deze controller kunnen in de basisuitvoering optioneel tot 2, met extra modules tot 6 

extra functies afhankelijk van het programma in de segmenten in- of uitgeschakeld worden. 
Pos: 426 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Extr afunktionen sind zum Beispiel  @ 71\mod_1409224374888_13011.docx @ 322477 @  @ 1 
 

Extra functies zijn bijvoorbeeld 
Pos: 427 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ansteuerung ei nes Frischluftventilators @ 71\mod_1409224378179_13011.docx @ 322503 @  @ 1 
 

 aansturing van een verseluchtventilator 
Pos: 428 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ansteuerung ei ne Abl uftkl appe @ 71\mod_1409224381003_13011.docx @ 322529 @  @ 1 
 

 aansturing van een afvoerluchtklep 

Actief programma 

 Wijzigen 

Controllervergren
deling 

nee 

Controllervergren
deling 

Ja 

Controllervergren
deling 

nee 
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Pos: 429 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ansteuerung ei ner Signalleuchte @ 71\mod_1409224383671_13011.docx @ 322555 @  @ 1 
 

 aansturing van een signaallamp 
Pos: 430 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Soll en ei nzelne Extrafunktionen deakti viert  oder  umbenannt wer den, sind folgende Schritte . .. @ 71\mod_1409224033515_13011.docx @ 322399 @  @ 1 
 

Als bepaalde extra functies gedeactiveerd of hernoemd moeten worden, moeten de 

volgende stappen worden uitgevoerd. 
Pos: 431 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Extrafunkti onen deakti vieren oder umbenennen @ 79\mod_1416925205641_13011.docx @ 343824 @ 2 @ 1 
 

10.8 Extra functies deactiveren of hernoemen 
Pos: 432 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Konfiguri eren der Extr afunktionen_Abl auf-Bedi enung-Anzeige-Bemer kung - Tabelle @ 136\mod_1475584821486_13011.docx @ 583913 @  @ 1 
 

Extra functies deactiveren of hernoemen 
 ADMIN 

Handeling Bediening Weergave Opmerkingen 

Menuniveau selecteren 

en door draaien de 

functie 

[INSTELLINGEN] 

selecteren 

  
 

 

Menu [EXTRA 

FUNCTIES] selecteren 

 
 

Dit menupunt verschijnt alleen als ook 

daadwerkelijk extra functies 

beschikbaar zijn. 

Extra functie selecteren 

 
 

 

Extra functie in- of 

uitschakelen 

  

 

Naam van de extra 

functie aanpassen 

  

Opgelet! De invoer van een naam is 

alleen mogelijk met Latijnse letters. 

Opslaan van de 

wijzigingen:  

'Terug'-symbool 

bedienen, 'Opslaan' 

selecteren en bevestigen 

met de draaiknop of deze 

lang indrukken (max. 3 

seconden) 

   

Indien het programma niet kan worden 

opgeslagen, moet [NEE] worden 

geselecteerd. 

 
Pos: 433 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Extrafunkti onen währ end ei nes  laufenden Heizprogramms manuell bedi enen @ 71\mod_1409225720509_13011.docx @ 322608 @ 3 @ 1 
 

10.8.1 Extra functies tijdens een lopend verwarmingsprogramma handmatig 
bedienen 

Pos: 434 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Soll en Extrafunkti onen währ end eines l aufenden H eizprogramms manuell einges, si nd folgende Schrit te @ 71\mod_1409225853158_13011.docx @ 322634 @  @ 1 
 

Als tijdens een lopend verwarmingsprogramma handmatig extra functies moeten worden 

ingeschakeld, moeten de volgende stappen worden uitgevoerd: 
Pos: 435 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Extr afunktionen während ei nes laufenden H eizpr ogramms _Ablauf- Bedienung-Anzeige-Bemer kung - Tabelle @ 136\mod_1475585172935_13011.docx @ 583939 @  @ 1 
 

Extra functies tijdens een lopend verwarmingsprogramma bedienen 
 OPERATOR 

Handeling Bediening Weergave Opmerkingen 

Druk tijdens het lopende 

programma op de 

draaiknop.  
 

Er moet van tevoren een 

verwarmingsprogramma gestart zijn. 

INSTELLINGEN 

Extra functies 

Extra 2 

Gebruik funktie 

ja 

EXTRA 2 NAME 

ventilator 

Prog opslaan 

Ja 

Actief programma 
Wijzigen 
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Extra functies tijdens een lopend verwarmingsprogramma bedienen 
 OPERATOR 

Handeling Bediening Weergave Opmerkingen 

Menu [EXTRA 

FUNCTIE 

SELECTEREN] door 

draaien en indrukken 

selecteren en bevestigen 

  

De invoer is alleen mogelijk als ook 

extra functies beschikbaar zijn. 

Extra functies selecteren 

door draaien en 

indrukken   

U kunt de extra functies op 3 manieren 

selecteren 

[AUTO], [UIT] en [AAN] 

 De extra functie is nu handmatig aangepast. Voor de extra functies staan 3 toestanden ter 

beschikking 

AUTO De extra functie wordt alleen aangestuurd door de in het 

verwarmingsprogramma opgeslagen extra functies 

UIT De extra functie wordt onafhankelijk van het verwarmingsprogramma 

uitgeschakeld 

AAN De extra functie wordt onafhankelijk van het verwarmingsprogramma 

ingeschakeld 

 
Pos: 436 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Vor dem manuellen Setzen und R ücksetzen ei ner  Extrafunkti on pr üfen Sie bi tte, welche ...  @ 71\mod_1409226325828_13011.docx @ 322686 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

Vóór het handmatig zetten en terugzetten van een extra functie moet u controleren, welke 

uitwerkingen dit op uw charge heeft. Weeg voordeel en schade zorgvuldig af vóór een 

handmatige ingreep. 
 

 
Pos: 437 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Extrafunkti onen nach ei nem Heizprogramm manuell bedienen @ 79\mod_1416926700819_13011.docx @ 343858 @ 3 @ 1 
 

10.8.2 Extra functies handmatig bedienen na een verwarmingsprogramma 
Pos: 438 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Soll en Extrafunkti onen bei nicht l aufendem Heizprogramm manuel l bedient wer den, sind ... @ 79\mod_1416926818991_13011.docx @ 343884 @  @ 1 
 

Als tijdens een niet lopend verwarmingsprogramma extra functies handmatig bediend 

worden, moeten de volgende stappen worden uitgevoerd: 
Pos: 439 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Extr afunktionen bei ni cht laufendem H eizpr ogramm bedienen - Tabelle @ 79\mod_1416927005678_13011.doc x @ 343910 @  @ 1 
 

Extra functies tijdens een niet lopend verwarmingsprogramma 

bedienen 
 OPERATOR 

Verloop Bediening Weergave Opmerkingen 

Vanuit het hoofdmenu 

het 'Menu'-symbool 

bedienen en [EXTRA 

FUNCTIE 

SELECTEREN] door 

draaien en indrukken 

selecteren en bevestigen 

 
 

 

Extra functies selecteren 

door draaien en 

indrukken   

U kunt de extra functies op 3 manieren 

selecteren 

[AUTO], [UIT] en [AAN] 

EXTRAFUNCTIE 
SELECTEREN 

Ventilator 
AAN 

EXTRA FUNCTIE 
SELECTEREN 

fan 
aan 
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Extra functies tijdens een niet lopend verwarmingsprogramma 

bedienen 
 OPERATOR 

Verloop Bediening Weergave Opmerkingen 

 De extra functie is nu handmatig aangepast. Voor de extra functies staan 3 toestanden ter 

beschikking 

AUTO De extra functie wordt alleen aangestuurd door de in het 

verwarmingsprogramma opgeslagen extra functies 

UIT De extra functie wordt onafhankelijk van het verwarmingsprogramma 

uitgeschakeld 

AAN De extra functie wordt onafhankelijk van het verwarmingsprogramma 

ingeschakeld 

Extra functies 

terugzetten 

Het terugzetten van handmatig gezette extra functies geschiedt door de instelling [AUTO] 

of [UIT]. Bovendien worden handmatig gezette extra functies teruggezet door: 

 programmastart 

 segmentwissel 

 programma-einde 

 
Pos: 440 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Vor dem manuellen Setzen und R ücksetzen ei ner  Extrafunkti on pr üfen Sie bi tte, welche ...  @ 71\mod_1409226325828_13011.docx @ 322686 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

Vóór het handmatig zetten en terugzetten van een extra functie moet u controleren, welke 

uitwerkingen dit op uw charge heeft. Weeg voordeel en schade zorgvuldig af vóór een 

handmatige ingreep. 
 

 
Pos: 441 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Al ar mfunktionen @ 71\mod_1409228485454_13011.docx @ 322738 @ 2 @ 1 
 

10.9 Alarmfuncties 
Pos: 442 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Al ar me (1 und 2) @ 71\mod_1409228488745_13011.docx @ 322764 @ 3 @ 1 
 

10.9.1 Alarmen (1 en 2) 
Pos: 443 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di eser Contr oller besi tzt 2 frei konfigurier bar e Alar me. Ein Al arm lös t in ei ner .. . @ 71\mod_1409228496920_13011.docx @ 322790 @  @ 1 
 

Deze controller beschikt over 2 vrij configureerbare alarmen. In een bepaalde situatie wordt 

als reactie een alarm gegenereerd. Een alarm kan flexibel worden aangepast. 
Pos: 444 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Par ameter der Al arme: (Einzug Mit te) @ 71\mod_1409228504533_13011.docx @ 322816 @  @ 1 
 

Parameters van de alarmen: 
Pos: 445 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Par ameter der Al ar me -  Tabelle @ 183\mod_1518091811061_13011.docx @ 739795 @  @ 1 
 

Parameter(s)  

[BRON] Oorzaak voor het alarm: 

 [BAND]: over- of onderschrijding van een tolerantieband. 

Analyse geschiedt relatief t.o.v. de actuele instelwaarde. 

 [MAX]: overschrijding van een temperatuurgrens. De 

analyse heeft betrekking op de absolute temperatuur-

meetwaarde 

 [MIN]: onderschrijding van een temperatuurgrens. De 

analyse heeft betrekking op de absolute temperatuur-

meetwaarde 

 [PROGRAMMA EINDE]: bereiken van het programma-

einde 

 [A1] / [A2]: Deze beide signaalbronnen worden in de 

moduleconfiguratie aan ingangen gekoppeld. Deze 

koppeling kan alleen worden uitgevoerd door Nabertherm.  
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Parameter(s)  

 [A1 GEÏNVERTEERD] / [A2 GEÏNVERTEERD]: Deze 

beide signaalbronnen worden in de moduleconfiguratie 

aan ingangen gekoppeld en dan geïnverteerd. Deze 

koppeling kan alleen worden uitgevoerd door Nabertherm. 

[BEREIK] Bereik waarbinnen bewaakt moet worden 

 [HOUDTIJD]: een houdtijd heeft eenzelfde start- en 

doeltemperatuur 

 [STIJGING]: in een curve zijn start- en doeltemperatuur 

verschillend 

 [ALTIJD]: bij houdtijden en curven, dus tijdens het 

complete programmaverloop 

[GRENZEN] Al naargelang de bron worden aanvullende grenswaarden 

opgeroepen 

 [GRENS MIN]: 

bij bron = [BAND]: 

ondergrens relatief t.o.v. instelwaarde. [0] deactiveert de 

bewaking 

bij bron = min./max.: 

absolute onderste temperatuurgrens 

 [GRENS MAX]: 

bij bron = [BAND]: 

bovengrens relatief t.o.v. instelwaarde. [0] deactiveert de 

bewaking 

bij bron = min./max.: absolute bovenste temperatuurgrens 

[VERTRAGING] Tijd die het alarm vertraagd moet worden in seconden 

[TYPE] Vastlegging of de alarmfunctie moet worden gekwiteerd 

voordat hij teruggezet wordt. Tevens wordt hier 

vastgelegd of een waarschuwing moet worden 

gegenereerd. 

 [VERDWIJNT]. als het alarm niet meer actief is, wordt de 

reactie automatisch teruggezet. Er wordt geen 

waarschuwing weergegeven. 

 [VERDWIJNT + MELDEN]: als het alarm niet meer 

actief is, wordt de reactie automatisch teruggezet en moet 

door de bediener gekwiteerd worden. Een waarschuwing 

wordt weergegeven 

 [OPSLAAN + MELDEN]: als het alarm niet meer actief 

is, wordt de reactie niet automatisch teruggezet en moet 

door de bediener gekwiteerd worden. Een waarschuwing 

wordt weergegeven 

[REACTIE] Alarmreactie. Als aan de alarmvoorwaarde is voldaan, 

zijn de volgende reacties mogelijk: 

 [ALLEEN RELAIS]: een relais wordt gezet. Dit relais 

moet in de moduleconfiguratie geconfigureerd worden 
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Parameter(s)  

 [AKOESTISCH ALARM]: een akoestisch alarm wordt 

gegenereerd. Het akoestische alarm heeft aanvullende 

parameters 

 [PROGRAMMA STOP]: het lopende programma wordt 

geannuleerd 

 [HOLD]: het lopende programma wordt onderbroken 

 [HOLD VERWARM UIT]: het lopende programma wordt 

onderbroken en de verwarming uitgeschakeld. Het 

veiligheidsrelais wordt eveneens gedeactiveerd. 

 
Pos: 446 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Alar me können folgendermaßen konfiguri ert werden: @ 7 1\mod_1409230512517_13011.docx @ 322868 @  @ 1 
 

Alarmen kunnen als volgt geconfigureerd worden: 
Pos: 447 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Konfiguri eren der Alar me_Ablauf-Bedienung-Anzeige-Bemer kung - Tabell e @ 71\mod_1409230679034_13011.docx @ 322894 @  @ 1 
 

Configuratie van de alarmen 
 ADMIN 

Verloop Bediening Weergave Opmerkingen 

Menuniveau selecteren 

en door draaien de 

functie 

[INSTELLINGEN] 

selecteren 

  
 

 

Menu 

[ALARMFUNCTIE] 

selecteren  
 

 

Alarm 1 of 2 selecteren 

 
 

 

[BRON] selecteren en de 

gewenste modus instellen 

  

 

[BEREIK] selecteren en 

gewenst bereik selecteren 

  

 

[GRENS MAX] 

selecteren en gewenste 

waarde invoeren   

Of een parameter zichtbaar is, is 

afhankelijk van de geselecteerde bron 

[GRENS MIN] 

selecteren en de gewenste 

waarde invoeren   

Of een parameter zichtbaar is, is 

afhankelijk van de geselecteerde bron 

[VERTRAGING] 

selecteren en de gewenste 

waarde invoeren   

Stel hier geen te korte tijd in, zodat 

schommelingen in het proces niet tot 

loos alarm leiden. 

[TYPE] selecteren en de 

gewenste waarde 

invoeren   

 

INSTELLINGEN 

ALARMFUNCTIE 

alarm 1 

BRON 

BEREIK 

BEREIK  

HOUDTIJD 

GRENS max 

2 °C 

GRENS mIN 

-2 °C 

REACTIE  

120 SEC 

Type 

OPSLAAN + MELDEN 



 

69 

Configuratie van de alarmen 
 ADMIN 

Verloop Bediening Weergave Opmerkingen 

[REACTIE] selecteren en 

de gewenste waarde 

invoeren   

 

 
Pos: 448 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Gültig kei t des  Bandalar ms und der Min/Max- Auswertung: (Ei nzug links) @ 79\mod_1416928007580_13011.docx @ 343936 @  @ 1 
 

Geldigheid van het bandalarm en de min/max-analyse: 
Pos: 449 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Im Folg enden finden Si e ei ne Aufstellung, welche Ther moel emente von einem Bandal arm überwacht wer den @ 88\mod_1427185085952_13011.docx @ 371468 @  @ 1 
 

Hieronder geven ziet u in een overzicht, welke thermo-elementen door een bandalarm worden bewaakt. 
Pos: 450 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ofen hat 1 Zone / Ofen ist mehrzonig /R egel-Ther moelemente / C hargen-Thermoelemente - Tabelle @ 136\mod_1475585866870_13011.docx @ 583991 @  @ 1 
 

Oven heeft 1 zone Het regel-thermo-element wordt bewaakt 

Oven heeft 1 zone en een actieve 

chargeregeling 

Charge-thermo-element wordt bewaakt 

Oven heeft meerdere zones Master-regel-thermo-element wordt bewaakt 

Oven heeft meerdere zones en een actieve 

chargeregeling 

Charge-thermo-element wordt bewaakt 

Segment met geregelde koeling en apart koel-

thermo-element 

Als de koeling geactiveerd is, wordt het aparte koel-thermo-

element bewaakt 

Segment met geregelde koeling en zonder 

apart koel-thermo-element 

Als de koeling geactiveerd is, wordt het master-regel-thermo-

element bewaakt 
 
Pos: 451 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Grundsätzlich wir d ein opti onales  Dokumentations-Ther moel ement i mmer mit einbezogen. @ 136\mod_1475586031483_13011.docx @ 584017 @  @ 1 
 

Principieel wordt geen rekening gehouden met een optioneel documentatie-thermo-element. 

 
Pos: 452 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Akus tischer Alar m @ 71\mod_1409231085813_13011.docx @ 322920 @ 3 @ 1 
 

10.9.2 Akoestisch alarm 
Pos: 453 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D er Akus tische Al arm ist einer der möglichen Reaktionen i n Alar m 1 oder 2 der Alar mkonfiguration. @ 136\mod_1475586151401_13011.docx @ 584043 @  @ 1 
 

Het akoestische alarm is een van de mogelijke reacties in alarm 1 of 2 van de 

alarmconfiguratie. De parameters van het akoestische alarm stellen de bediener in staat om 

bepaalde aanvullende eigenschappen in te stellen. Onafhankelijk van de configuratie van 

alarm 1 of 2 kan de uitgang waarop het akoestische alarm is aangesloten, constant, in 

intervallen of tijdelijk begrensd worden gegenereerd. 

De bevestiging van het akoestische alarm geschiedt door kwiteren van de storingsmelding 

(tweemaal indrukken van de draaiknop). 
Pos: 454 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Par ameter akustischer Al ar m - Tabelle @ 71\mod_1409231273975_13011.docx @ 322972 @  @ 1 
 

Parameter(s)  

[CONSTANT] Bij een alarm wordt een ononderbroken alarmsignaal 

gegenereerd 

[BEGRENSD] Het alarmsignaal wordt na een ingestelde tijdsduur 

onderbroken en blijft dan uitgeschakeld. 

[INTERVAL]  Het alarmsignaal wordt voor een ingestelde tijdsduur 

ingeschakeld en blijft dan voor eenzelfde ingestelde 

tijdsduur uitgeschakeld. Dit proces herhaalt zich. 

 

REACTIE  

hold 
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Pos: 455 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D er Akus tische  Al arm kann folgender maßen eingestellt werden: @ 71\mod_1409231745439_13011.docx @ 322998 @  @ 1 
 

Het akoestische alarm kan als volgt worden ingesteld:  
Pos: 456 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Eins tell en des akustischen Al arms_Abl auf-Bedienung-Anzeige- Bemer kung - Tabell e @ 71\mod_1409231872426_13011.docx @ 323024 @  @ 1 
 

Instellen van het akoestische alarm 
 ADMIN 

Verloop Bediening Weergave Opmerkingen 

Menuniveau selecteren 

en door draaien de 

functie 

[INSTELLINGEN] 

selecteren 

  
 

 

Menu 

[ALARMFUNCTIE] 

selecteren  
 

 

[AKOESTISCH 

ALARM] selecteren 

 
 

 

[MODUS] selecteren en 

de gewenste modus 

instellen   

 

Tijdsduur instellen 

  

Het effect van deze tijdsduur is 

afhankelijk van de geselecteerde modus 

(zie boven) 

De wijzigingen hoeven 

niet te worden 

opgeslagen. 
 

 Op het 'Terug'-symbool drukken om 

weer naar het overzicht te schakelen 

 
Pos: 457 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Gr adi entenüber wachung @ 71\mod_1409232421613_13011.docx @ 323050 @ 3 @ 1 
 

10.9.3 Gradiëntbewaking 
Pos: 458 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Eine Gradientenüber wachung überwacht di e Geschwi ndig keit mit der ei n Ofen aufheiz t. @ 183\mod_1518093634828_13011.docx @ 739831 @  @ 1 
 

Een gradiëntbewaking bewaakt de snelheid waarmee een oven verwarmt. Als de oven 

sneller verwarmt dan in de grenswaarde (gradiënt) is ingesteld, wordt het programma 

geannuleerd. 
Pos: 459 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Entschei dend für eine zuverlässige Auswertung des Gr adi enten is t die Zeitspanne, i n der  der Gr adi ent @ 71\mod_1409232529753_13011.docx @ 323102 @  @ 1 
 

Beslissend voor een betrouwbare analyse van de gradiënt is de tijdsspanne waarin de 

gradiënt steeds opnieuw wordt bepaald (aftast-interval). Als dit te kort is, is het 

gradiëntalarm afhankelijk van schommelingen in de regeling of de oven en wordt het 

mogelijk te vroeg gegenereerd. Als het aftast-interval te lang is ingesteld, kan dit gevolgen 

hebben voor de charge of de oven. Daarom moet het juiste aftast-interval door proefneming 

worden bepaald. 
Pos: 460 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Zusätzlich zum Abtas t-Inter vall, kann ei ne Verzögerung des  Al arms akti vier t wer den. @ 71\mod_1409232532983_13011.docx @ 323128 @  @ 1 
 

In aanvulling op het aftast-interval kan een vertraging van het alarm geactiveerd worden. 

Een vertraging van '3' betekent bijvoorbeeld dat eerst 3 meetcycli met een te hoge gradiënt 

moeten worden geconstateerd voordat de reactie volgt. 
Pos: 461 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/U m Fehl messungen i m unter en Temperaturber eich zu ver meiden, kann ei ne untere Grenz temper atur @ 71\mod_1409232535993_13011.docx @ 323154 @  @ 1 
 

Ter vermijding van onjuiste metingen in het onderste temperatuurbereik kan een onderste 

temperatuurgrens voor de analyse worden gekozen. 
Pos: 462 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Bei  mehrzonigen Öfen und Öfen mit C hargenr egel ung wird i mmer n ur di e M asterzone @ 71\mod_1409232538801_13011.docx @ 323180 @  @ 1 
 

Bij meerzone-ovens en ovens met chargeregeling wordt altijd alleen de masterzone 

(richtzone) geanalyseerd.  
Pos: 463 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/N ach einem Gr adientenalar m setzt das erste Abtas t-Inter vall ohne Gr adi entenüberschreitung @ 71\mod_1409232543887_13011.docx @ 323206 @  @ 1 
 

Na een gradiëntalarm zet het eerste aftast-interval zonder gradiëntoverschrijding het 

verwarmingsprogramma voort. De oven loopt door. 

INSTELLINGEN 

ALARMFUNCTIE 

AKOESTISCH ALARM 

modUS 

BEGRENSD 

dUUR 

10 sec 
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Pos: 464 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e Warnmeldung zu dem Gr adi entenalar m kann nur  durch Ausschalten und wi eder Einschalten des . .. @ 136\mod_1475586315926_13011.docx @ 584069 @  @ 1 
 

De waarschuwing voor het gradiëntalarm kan alleen worden gewist door het uitschakelen 

en opnieuw inschakelen van de controller. 
Pos: 465 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/U m di e Gr adi entenüber wachung ei nzustellen, si nd folgende Schrit te durchzuführen: @ 71\mod_1409232551001_13011.docx @ 323258 @  @ 1 
 

Voor het instellen van het gradiëntalarm zijn de volgende stappen vereist: 
Pos: 466 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Gradientenüber wachung ei nstellen_Ablauf- Bedienung-Anzeige-Bemer kung - Tabelle @ 71\mod_1409233156365_13011.docx @ 323284 @  @ 1 
 

Gradiëntbewaking instellen 
 ADMIN 

Verloop Bediening Weergave Opmerkingen 

Menuniveau selecteren en door 

draaien de functie 

[INSTELLINGEN] selecteren   
 

 

Menu [ALARMFUNCTIE] 

selecteren 

 
 

 

Menu [GRADIENTEN 

MONITORING] selecteren 

 
 

 

Bewaking in- of uitschakelen 

  

 

Minimumtemperatuur voor de 

bewaking instellen 

  

 

Instelling van de toelaatbare 

gradiënt (temperatuurstijging) 

  

 

Aftast-interval (lengte van de 

meetcyclus) 

  

 

Vertraging van het alarm instellen 

  

 

 
Pos: 467 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Diese Funkti on di ent dem Schutz von C harge und Ofen. Ei ne Ver wendung zur Ver mei dung @  71\mod_1409233438448_13011.docx @ 323310 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

Deze functie is bedoeld als bescherming voor de charge en de oven. Het gebruik ter 

vermijding van gevaarlijke toestanden is niet toelaatbaar. 
 

 
Pos: 468 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Beispiel e für die Al armkonfigur ation @ 79\mod_1416929281479_13011.docx @ 344014 @ 3 @ 1 
 

10.9.4 Voorbeelden voor de alarmconfiguratie 
Pos: 469 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/N achfolgend finden Sie ei nige Hilfestellungen für die Parametrier ung häufig auftr etender Al ar me ...  @ 79\mod_1416929575529_13011.docx @ 344040 @  @ 1 
 

Onderstaand vindt u een aantal hulpmiddelen voor de parametrering van frequent 

optredende alarmen. Deze voorbeelden zijn alleen bedoeld ter verduidelijking. De 

parameters moeten eventueel aan de applicatie worden aangepast: 

denk er voor het instellen van de alarmen aan dat u zich moet aanmelden als gebruiker 

[ADMIN]. 

INSTELLINGEN 

ALARMFUNCTIE 

GRADIENTEN 
MONITORING 

monitoring 

JA 

temperatuUr 

200 °C 

Max gradient 

300 °C/h 

MONSTERINTERVAL  

120 SEC 

REACTIE  

2 cyclI 
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Pos: 470 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Beispiel:  Exter ner  Fehler ( Einzug links) @ 79\mod_1416929755272_13011.docx @ 344066 @  @ 1 
 

Voorbeeld: Externe storing 
Pos: 471 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ein exter ner Fehler,  z.B. ein Temperaturschal ter meldet durch Schli eßen eines Kontakts eine ...  @ 79\mod_1416929874238_13011.docx @ 344092 @  @ 1 
 

Een externe storing, bijvoorbeeld van een temperatuurschakelaar die door het sluiten van 

een contact een overtemperatuur meldt. Dit moet leiden tot annulering van het programma. 
Pos: 472 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Funkti on/Quell e/Berei ch/Grenzen/Verzögerung/Typ/R eaktion - Externer Fehl er - Tabelle @ 137\mod_1475586639278_13011.docx @ 584095 @  @ 1 
 

Functie Bron Bereik Grenzen Vertraging Type1 Reactie 

Externe storing A1 Altijd - 2s Opslaan 

+ 

Melden 

[PROGRAMMA STOP] 

 
Pos: 473 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Er klär ung: Die Quelle des Al arms ist ein [Eingang],  d er [ Immer], also i n R ampen und...[2 Sekunden] @ 137\mod_1475587606287_13011.docx @ 584121 @  @ 1 
 

Verklaring: De bron van het alarm is een ingang die aan [A1] gekoppeld is die [altijd], dus 

in curven en houdtijden, geanalyseerd wordt. Na een vertragingstijd van [2 seconden] wordt 

een verplicht te bevestigen O = [Opslaan] reactie, namelijk [Programma stop] met een 

tekstmelding M = [Melden] gegenereerd. 
Pos: 474 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e Ausg angskonfiguration eines akustischen Al arms muss wer ksseitig ei nges tellt  wer den. @ 79\mod_1416932421768_13011.docx @ 344404 @  @ 1 
 

De basisconfiguratie van een akoestisch alarm moet in de fabriek worden ingesteld. 
Pos: 475 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Beispiel e: Kühl wasserüber wachung (Ei nzug li nks) @ 79\mod_1416930905398_13011.docx @ 344222 @  @ 1 
 

Voorbeelden: koelwaterbewaking 
Pos: 476 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D er Kühl wasserfl uss ei nes  Ofens soll über wacht werden. Nach dem Ausl ösen .. . @ 79\mod_1416930592173_13011.docx @ 344196 @  @ 1 
 

De koelwaterstroom van een oven moet worden bewaakt. Na het aanspreken van een 

stromingsschakelaar moet het programma onderbroken en de verwarming uitgeschakeld 

worden. Een akoestisch alarm moet de storing signaleren. 
Pos: 477 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Funkti on/Quell e/Berei ch/Grenzen/Verzögerung/Typ/R eaktion - Kühl wasserüber wachung - Tabelle @ 137\mod_1475588047861_13011.docx @ 584147 @  @ 1 
 

Functie Bron Bereik Grenzen Vertraging Type1 Reactie 

koelwaterbewaking A1 Altijd - 2s Opslaan 

+ 

Melden 

[HOLD VERWARM UIT] 

Akoestisch alarm A1 Altijd - 2s Opslaan 

+ 

Melden 

[AKOESTISCH ALARM] 

 
Pos: 478 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Beispiel e: Ü berwachung einer externen Absaug ung ( Einzug links)  @ 79\mod_1416931550609_13011.docx @ 344274 @  @ 1 
 

Voorbeelden: bewaking van een externe afzuiging 
Pos: 479 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Für bes ti mmte Pr ozesse ist es  wichtig, dass  während des  Wär mepr ogramms eine externe . .. @ 79\mod_1416931694178_13011.docx @ 344300 @  @ 1 
 

Voor bepaalde processen is het belangrijk dat tijdens het verwarmingsprogramma een 

externe afzuiging is ingeschakeld. Deze moet door de controller bewaakt worden en het 

programma zo nodig onderbreken als de afzuiging niet wordt ingeschakeld. Bovendien 

moet een akoestisch alarm de storing signaleren. 
Pos: 480 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Funkti on/Quell e/Berei ch/Grenzen/Verzögerung/Typ/R eaktion - Externe Absaugung - Tabelle @ 137\mod_1475588340148_13011.docx @ 584173 @  @ 1 
 

Functie Bron Bereik Grenzen Vertraging Type1 Reactie 

Externe afzuiging A1 Altijd - 120s Opslaan 

+ 

Melden 

[PROGRAMMA 

STOP] 

Akoestisch alarm A1 Altijd - 120s Opslaan 

+ 

Melden 

[AKOESTISCH 

ALARM] 

 
Pos: 481 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Er klär ung: Die Quelle des Al arms ist ein [Eingang],  d er [ Immer], also i n R ampen und...[120 Sekunden] @ 137\mod_1475588479368_13011.docx @ 584199 @  @ 1 
 

Verklaring: De bron van het alarm is een ingang die aan [A1] gekoppeld is die [Altijd], dus 

in curven en houdtijden, geanalyseerd wordt. Na een vertragingstijd van [120 seconden] 

wordt een verplicht te bevestigen O = [Opslaan] reactie, namelijk [Programma stop] met 

een tekstmelding M = [Melden] gegenereerd. 
Pos: 482 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e Ausg angskonfiguration eines akustischen Al arms muss wer ksseitig ei nges tellt  wer den. @ 79\mod_1416932421768_13011.docx @ 344404 @  @ 1 
 

De basisconfiguratie van een akoestisch alarm moet in de fabriek worden ingesteld. 
Pos: 483 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Beispiel:  Rel ati ve Ü ber temper aturüber wachung (Ei nzug li nks) @ 79\mod_1416932018303_13011.docx @ 344352 @  @ 1 
 

Voorbeeld: Relatieve overtemperatuurbewaking 
Pos: 484 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Eine H altezei t soll überwacht wer den. Hier soll der Programmsoll wert  um nicht mehr als  5 °C ...  @ 79\mod_1416985654568_13011.docx @ 344438 @  @ 1 
 

Een houdtijd moet bewaakt worden. Hier mag de programma-instelwaarde met niet meer 

dan 5 °C overschreden worden. 
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Pos: 485 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Funkti on/Quell e/Berei ch/Grenzen/Verzögerung/Typ/R eaktion - R elati ve Temperaturüberwachung - Tabell e @ 137\mod_1475588742669_13011.docx @ 584225 @  @ 1 
 

Functie Bron Bereik Grenzen Vertraging Type1 Reactie 

Relatieve  

Temperatuurbewaking 

Band Houdtijd Max = 5° 

Min = -

3000° 

60s Verdwijnt 

+ melden 

[HOLD VERWARM 

UIT] 

 
Pos: 486 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Er klär ung: Die Quelle des Al arms ist eine Bandüber wac hung [Band], die [Immer], also in Rampen und Ha @ 137\mod_1475588955270_13011.docx @ 584251 @  @ 1 
 

Verklaring: De bron van het alarm is een bandbewaking [Band] die [Altijd], dus in curven 

en houdtijden, geanalyseerd wordt. Na een vertragingstijd van [60 seconden] wordt een 

verplicht te bevestigen [Verdwijnt] reactie, namelijk [Programma stop] met een 

tekstmelding M = [Melden] gegenereerd. 
Pos: 487 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - N etzaus fall verhalten ei nstellen @ 71\mod_1409234553035_13011.docx @ 323336 @ 2 @ 1 
 

10.10 Gedrag bij netuitval instellen 
Pos: 488 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Bei  ei nem Netzausfall s teht kei ne Heizl eistung mehr zur Verfügung. Somit wir kt  sich jeder @ 71\mod_1409234705403_13011.docx @ 323362 @  @ 1 
 

Bij een netuitval staat geen verwarmingsvermogen meer ter beschikking. Daarmee heeft 

iedere netuitval invloed op het product in de oven. 
Pos: 489 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D as Verhalten des C ontrollers  bei N etzausfall ist bei  Naberther m vorei nges tellt wor den. Si e können @ 71\mod_1409234710753_13011.docx @ 323388 @  @ 1 
 

Het gedrag van de controller bij netuitval is bij Nabertherm vooringesteld. U kunt het 

principiële gedrag echter aan de behoeften aanpassen. 
Pos: 490 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Es s tehen 4 verschi edene M odi zur Verfügung: @ 183\mod_1518094194526_13011.docx @ 739857 @  @ 1 
 

Er staan 4 verschillende modi ter beschikking: 
Pos: 491 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/N etzausfall Modus 1 bis M odus 4 - Tabell e @ 183\mod_1518094486313_13011.docx @ 739909 @  @ 1 
 

Modus Parameter(s) 

Modus 1 [ANNULEREN] 

Bij spanningsuitval wordt het programma geannuleerd 

Modus 2 [DELTA T] 

Bij spanningsterugkeer wordt het programma voortgezet 

als de oven niet te sterk is afgekoeld [<50 °C/90 °F]. In 

het andere geval wordt het programma geannuleerd. 

Onder een temperatuurgrens [T min= 80 °C/ 144 °F] 

wordt het programma altijd geannuleerd 

Modus 3 [TIJD] (voorinstelling) 

Bij spanningsterugkeer wordt het programma voortgezet 

als de netverzorging niet langer dan de vooringestelde tijd 

[max. netuitval 2 minuten] is uitgevallen. In het andere 

geval wordt het programma geannuleerd 

Modus 4 [DOORGAAN] 

Bij spanningsterugkeer wordt het programma altijd 

voortgezet 

 
Pos: 492 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Nach ei nem Netzausfall wird das Programm mit gleicher Steigung, bzw. Res tlaufzeit @ 71\mod_1409235227089_13011.docx @ 323466 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

Na een netuitval wordt het programma met dezelfde stijging resp. restlooptijd van de 

houdtijd voortgezet. 

Na netuitvallen < 5s wordt het programma altijd voortgezet. 
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Pos: 493 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D as N etzausfall ver hal ten kann folg endermaßen ei ngestellt werden: @ 71\mod_1409235460777_13011.docx @ 323492 @  @ 1 
 

Het gedrag bij netuitval kan als volgt worden ingesteld: 
Pos: 494 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/N etzausfall ei nstellen_Ablauf- Bedienung-Anzeige-Bemer kung - Tabelle @ 71\mod_1409235640521_13011.docx @ 323518 @  @ 1 
 

Gedrag bij netuitval instellen 
 ADMIN 

Verloop Bediening Weergave Opmerkingen 

Menuniveau selecteren 

en door draaien de 

functie 

[INSTELLINGEN] 

selecteren 

  
 

 

Menu 

[STROOMUITVAL] 

selecteren  
 

 

Eventueel de modus 

voor het gedrag bij 

netuitval instellen zoals 

bovenstaand beschreven 
  

 

De wijzigingen hoeven 

niet te worden 

opgeslagen. 
 

 Op het [Terug]-symbool drukken om 

weer naar het overzicht te schakelen 

 
Pos: 495 /TD/Betri eb_Bedienung/NCC /NCC-PC g esteuerte Ofenanl age/Ü berschrif t - Systemei nstellungen 1.1 @ 8\mod_1245836720998_13011.docx @ 60863 @ 2 @ 1 

10.11 Systeeminstellingen 
Pos: 496 /TD/Betri eb_Bedienung/Schaltanlage/Schaltanl age VHT-Öfen/Ü berschrift  - Datum und Uhrzeit ei nstellen @ 71\mod_1409236031430_13011.docx @ 323540 @ 3 @ 1 
 

10.11.1 Datum en tijd instellen 
Pos: 497 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di eser Contr oller benötigt für die Prozessdatenspeicher ung und di e Ei nstellung eines . .. @ 71\mod_1409236371803_13011.docx @ 323570 @  @ 1 
 

Voor de opslag van procesgegevens en de instelling van een starttijdstip heeft deze 

controller een echttijdklok nodig. Deze wordt gebufferd via een batterij in de 

bedieningsbehuizing. 
Pos: 498 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Eine automatische U mstellung von Sommer- und Wi nterzeit fi ndet nicht statt . @ 102\mod_1440759888543_13011.docx @ 407488 @  @ 1 
 

De zomer- en wintertijd worden niet automatisch aangepast. Deze omschakeling moet 

handmatig worden uitgevoerd. 

Ter vermijding van onregelmatigheden bij de opname van procesgegevens mag de 

omschakeling niet worden uitgevoerd als geen programma actief is. 
Pos: 499 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Zum Eins tell en der U hrzeit  und D atum sind folgende Schritte durchzuführ en: @ 71\mod_1409236437277_13011.docx @ 323596 @  @ 1 
 

Voor het instellen van datum en tijd moeten de volgende stappen worden uitgevoerd: 
Pos: 500 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D atum und U hrzeit eins tell en_Abl auf- Bedi enung-Anzeige-Bemerkung - Tabelle @ 137\mod_1475589192369_13011.docx @ 584277 @  @ 1 
 

Datum en tijd instellen 
 SUPERVISOR 

Handeling Bediening Weergave Opmerkingen 

Menuniveau selecteren 

en door draaien de 

functie 

[INSTELLINGEN] 

selecteren 

  
 

 

Menu [SYSTEEM] en 

dan [DATUM TIJD] 

selecteren  
 

 

Instellen van datum en 

tijd via de draaiknop 

  

 

INSTELLINGEN 

STROOMUITVAL 

MOdUS 

TiJD 

INSTELLINGEN 

DATUM TIJD 

DATUM TIJD 

28-11-2015   16:22 
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Datum en tijd instellen 
 SUPERVISOR 

Handeling Bediening Weergave Opmerkingen 

Opslaan van de 

wijzigingen: 

'Terug'-symbool 

bedienen, 'Opslaan' 

selecteren en bevestigen 

met de draaiknop of 

deze lang indrukken 

(max. 3 seconden) 

   

Indien het programma niet kan worden 

opgeslagen, moet [NEE] worden 

geselecteerd. 

 
Pos: 501 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e Betriebsdauer der  Batterie betr ägt ca. 3 Jahre. B ei einem Wechsel der Batterie .. . @ 71\mod_1409236573763_13011.docx @ 323648 @  @ 1 
 

 

Opmerking 

De levensduur van de batterij bedraagt ca. 3 jaar. Bij een vervanging van de batterij gaat 

de ingestelde tijd verloren. Batterijtype zie hoofdstuk 'Technische gegevens'. 

 

 
Pos: 502 /TD/Betri eb_Bedienung/Schaltanlage/Schaltanl age VHT-Öfen/Ü berschrift  - Datumsfor mat und Uhrzeitfor mat einstellen ei nstellen @ 72\mod_1409293890604_13011.docx @ 324090 @ 3 @ 1 
 

10.11.2 Datum- en tijdformaat instellen 
Pos: 503 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D as D atum kann in zwei For maten eing egeben/ausgegeben werden: @ 72\mod_1409294020971_13011.docx @ 324120 @  @ 1 
 

De datum kan in- en uitgevoerd worden in twee formaten: 
Pos: 504 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/TT-MM-JJJJ  - Beispiel:  28.11.2014 @ 72\mod_1409294167048_13011.docx @ 324146 @  @ 1 
 

 DD.MM.JJJJ - voorbeeld: 28.11.2014 
Pos: 505 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/MM-TT-JJJJ  - Beispiel:  11.28.2014 @ 72\mod_1409294170901_13011.docx @ 324172 @  @ 1 
 

 MM.DD.JJJJ - voorbeeld: 11.28.2014 
Pos: 506 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e U hrzeit  kann entweder i m 12-Stunden oder i m 24-Stunden-For mat eingeg eben wer den. @ 72\mod_1409295056266_13011.docx @ 324198 @  @ 1 
 

De tijd kan worden weergegeven in de 12-uurs- of in de 24-uursmodus. 
Pos: 507 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Zum Eins tell en di eser For mate si nd folgende Schrit te durchzuführen: @ 72\mod_1409295187671_13011.docx @ 324224 @  @ 1 
 

Voor het instellen van deze formaten moeten de volgende stappen worden uitgevoerd: 
Pos: 508 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D atums- und U hrzei tformat ei nstellen (12h/24h)_Ablauf-Bedienung-Anzeig e-Bemer kung - Tabell e @ 137\mod_1475589440368_13011.docx @ 584303 @  @ 1 
 

Datum- en tijdformaat instellen (12h/24h) 
 ADMIN 

Handeling Bediening Weergave Opmerkingen 

Menuniveau selecteren 

en door draaien de 

functie 

[INSTELLINGEN] 

selecteren 

  
 

 

Menu [SYSTEEM] en 

dan [DATUM 

FORMAT] resp. 

[TIJDFORMAT] 

selecteren 

 
 

 

Instellen en bevestigen 

van de instellingen via 

de draaiknop  
 

 

De wijzigingen hoeven 

niet te worden 

opgeslagen. 
 

 

Op het 'Terug'-symbool drukken om 

weer naar het overzicht te schakelen 

 

Tijd overnemen 

Ja 

INSTELLINGEN 

DATUM FORMAT 

TIJDFORMAT 

DATUM FORMAT 

DD-MM-JJJJ 
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Pos: 509 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Spr ache einstell en @ 71\mod_1409237707819_13011.docx @ 323674 @ 3 @ 1 
 

10.11.3 Taal instellen 
Pos: 510 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Software/Die zur Verfüg ung s tehenden Sprachen können am Display/Bil dschirm ausgewähl t werden. Bei m Anwählen w @ 135\mod_1474523563601_13011.docx @ 580231 @  @ 1 
 

Op het display/beeldscherm kunt u een van de beschikbare talen selecteren. Bij de selectie 

verschijnt een overzicht van alle beschikbare talen. 
Pos: 511 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Schnell anwahl der Spr ache_U m die Sprache schnell ändern zu können, gehen Sie bit te ...  @ 87\mod_1426501246205_13011.docx @ 369144 @  @ 1 
 

 
Opmerking – snelle keuze van de taal 

Om de taal snel te kunnen wijzigen, roept u het infomenu  op en drukt vervolgens 

gedurende een paar seconden op de menutoets  totdat de taalselectie verschijnt. 

Selecteer hier de gewenste taal. 

 
Pos: 512 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Zum Eins tell en der Spr ache ohne die Schnell anwahl zu verwenden si nd folg ende Schritte durchzuführen: @ 87\mod_1426501947798_13011.docx @ 369170 @  @ 1 
 

Om de taal in te stellen zonder de snelle keuze voert u de volgende stappen uit: 
Pos: 513 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Spr ache ei nstellen_Ablauf-Bedienung-Anzeig e-Bemer kung - Tabell e @ 137\mod_1475589878948_13011.docx @ 584329 @  @ 1 
 

Taal instellen 
 OPERATOR 

Handeling Bediening Weergave Opmerkingen 

Menuniveau selecteren 

en door draaien de 

functie 

[INSTELLINGEN] 

selecteren 

  
 

 

Menu [SYSTEEM] en 

dan [TAAL] selecteren 

 
 

 

Instellen en bevestigen 

van de taal via de 

draaiknop   

 

De wijzigingen hoeven 

niet te worden 

opgeslagen. 
 

 Op het [Terug]-symbool drukken om 

weer naar het overzicht te schakelen 

 
Pos: 514 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Temperatur einhei t anpassen (°C /°F) @ 72\mod_1409238076639_13011.docx @ 323882 @ 3 @ 1 
 

10.11.4 Temperatuureenheid aanpassen (°C/°F) 
Pos: 515 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di eser Contr oller kann zwei Temper aturei nheiten darst ellen: @ 72\mod_1409292453956_13011.docx @ 323938 @  @ 1 
 

Deze controller kan twee temperatuureenheden weergeven: 
Pos: 516 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/°C (Celsi us, Ausliefer ungss tandar d) @ 72\mod_1409292458746_13011.docx @ 323964 @  @ 1 
 

 °C (Celsius, leveringstoestand) 
Pos: 517 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/°F (Fahrenhei t) @ 72\mod_1409292463660_13011.docx @ 323990 @  @ 1 
 

 °F (Fahrenheit) 
Pos: 518 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/N ach einer  U mstellung wer den alle Ei ngaben und Ausgaben von Temperatur werten in der  entspr echenden @ 72\mod_1409292474237_13011.docx @ 324016 @  @ 1 
 

Na een omschakeling worden alle in- en uitvoergegevens van temperatuurwaarden in de 

betreffende eenheid weergegeven resp. ingevoerd. Alleen de invoer in het servicebereik 

wordt niet omgeschakeld. 
Pos: 519 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Zum Ändern der Temperaturei nheit  sind folgende Schritte durchzuführ en: @ 72\mod_1409293392278_13011.doc x @ 324042 @  @ 1 
 

Voor het wijzigen van de temperatuureenheid moeten de volgende stappen worden 

uitgevoerd: 
Pos: 520 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Temper atur einheit anpassen (°C/°F) _Abl auf-Bedi enung-Anzeige-Bemer kung - Tabelle @ 137\mod_1475589987371_13011.docx @ 584355 @  @ 1 
 

Temperatuureenheid aanpassen (°C/°F) 
 ADMIN 

Handeling Bediening Weergave Opmerkingen 

Menuniveau selecteren en 

door draaien de functie 

[INSTELLINGEN] selecteren   
 

 

INSTELLINGEN 

TAAL 

Taal 

English 

INSTELLINGEN 
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Temperatuureenheid aanpassen (°C/°F) 
 ADMIN 

Handeling Bediening Weergave Opmerkingen 

Menu [SYSTEEM] en dan 

[TEMPERATUUREENHEID] 

selecteren  
 

 

Instellen en bevestigen van de 

temperatuureenheid via de 

draaiknop   

 

De wijzigingen hoeven niet te 

worden opgeslagen  

 Op het [Terug]-symbool drukken 

om weer naar het overzicht te 

schakelen 

 
Pos: 521 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - D atenschnitts tell e eins tell en @ 72\mod_1409295913512_13011.docx @ 324276 @ 3 @ 1 
 

10.11.5 Gegevensinterface instellen 
Pos: 522 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Es gibt 2 M öglichkei ten Prozessdaten aufzuzeichnen: @ 72\mod_1409295999438_13011.docx @ 324302 @  @ 1 
 

Er zijn 2 mogelijkheden om procesgegevens op te nemen: 
Pos: 523 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Auf einen USB-Stick über die U SB-Schni ttstelle - Tabelle @ 183\mod_1518095160957_13011.docx @ 739995 @  @ 1 
 

Gegevensopname via usb-interface 

 

Op een usb-stick via de usb-interface 

interface USB 2.0 

Geheugencapaciteit tot 16 GB 

Bestandssysteem Fat32 

 
Pos: 524 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Aufzeichnung mit der Pr ozessdatensoftware VCD über ei ne opti onale EthernetSchnit tstelle -  Tabelle @ 72\mod_1409296133428_13011.doc x @ 324354 @  @ 1 
 

Gegevensopname via ethernet-interface 

 

Opname met de procesgegevenssoftware VCD via een optionele 

ethernet-interface. De archivering van bestanden in een 

netwerkmap of op een externe harde schijf is niet mogelijk. 

 
Pos: 525 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e Ether net-Schnit tstelle benötigt , i m Gegensatz  zu der U SB- Schnittstelle,  zusätzliche . .. @ 72\mod_1409296313159_13011.docx @ 324380 @  @ 1 
 

In tegenstelling tot de usb-stick zijn voor de ethernet-interface aanvullende instellingen 

vereist om deze op een netwerk te kunnen aansluiten. 
Pos: 526 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di ese sind: @ 72\mod_1409296413121_13011.docx @ 324406 @  @ 1 
 

Dat zijn: 
Pos: 527 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Benötigte Ei nstellungen bei  Ver wendung ei ner Ethernet-Schnitts tell e - Tabelle @ 183\mod_1518095742269_13011.docx @ 740051 @  @ 1 
 

Vereiste instellingen bij 

het gebruik van een 

ethernet-interface 

Toelichting 

DHCP Modus voor de adressering 

IP-adres Adres van de ethernet-interface. Deelnemers in een 

netwerk mogen niet hetzelfde IP-adres gebruiken 

Subnetmasker Masker voor de beschrijving van de adresruimte 

Temperatuureenheid 

Temperatuureenheid 

°C 
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Vereiste instellingen bij 

het gebruik van een 

ethernet-interface 

Toelichting 

DNS-server Serveradres voor de "vertaling" van de naam naar 

numerieke adressen 

Hostnaam Voorinstelling: [Serienummer] 

Hier moeten 8 tekens worden ingegeven. De invoer is 

alleen mogelijk in Latijnse letters 

Communicatiepoort Poort 2905 

 
Pos: 528 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Frag en Si e zu den Eins tell ung en Ihren N etzwer kadminis trator. @ 72\mod_1409296992281_13011.docx @ 324562 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

Raadpleeg uw netwerkadministrator voor de instellingen. 

Het gebruik van deze interface in combinatie met IPv6 is niet mogelijk. Als de controller 

niet correct op een bestaand netwerk wordt aangesloten, kan dit tot storingen in het 

netwerk leiden. 
 

 
Pos: 529 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Zum Eins tell en di eser Parameter si nd folg ende Schritte durchzuführen: @ 72\mod_1409297180311_13011.docx @ 324588 @  @ 1 
 

Voor het instellen van deze parameters moeten de volgende stappen worden uitgevoerd:  
Pos: 530 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D atenschnit tstelle einstellen (USB/Ether net)_Abl auf-Bedi enung-Anzeige-Bemer kung - Tabelle @ 72\mod_1409297334552_13011.docx @ 324614 @  @ 1 
 

Gegevensinterface instellen (usb/ethernet) 
 ADMIN 

Verloop Bediening Weergave Opmerkingen 

Menuniveau selecteren en 

door draaien de functie 

[INSTELLINGEN] 

selecteren 
  

 

 

Menu [SYSTEEM] en dan 

[INTERFACES] selecteren 

 
 

 

[DHCP] selecteren en de 

adresseringsmodus 

selecteren   

DHCP = Ja: adres van de controller 

wordt ter beschikking gesteld door 

een DHCP-server van de klant 

DHCP = Neen: adres wordt 

handmatig ingevoerd 

[IP-ADRES] selecteren en 

het IP-adres invoeren 

  

(Voorbeeld) 

Raadpleeg bij twijfel uw IT-afdeling 

over een netwerkverbinding. 

[SUBNETMASKER] 

selecteren en invoeren 

  

(Voorbeeld) 

Raadpleeg bij twijfel uw IT-afdeling 

over een netwerkverbinding. 

[DNS SERVER] selecteren 

en invoeren 

  

(Voorbeeld) 

Raadpleeg bij twijfel uw IT-afdeling 

over een netwerkverbinding. 

INSTELLINGEN 

INTERFACES 

DHCP 

NEEN 

IP adres 

192-168-004.-070 

SUBNETMASKER  

255-255-255-000 

Dns Server 

192-168-000.-001 
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Gegevensinterface instellen (usb/ethernet) 
 ADMIN 

Verloop Bediening Weergave Opmerkingen 

[GATEWAY] selecteren en 

invoeren 

  

(Voorbeeld) 

Raadpleeg bij twijfel uw IT-afdeling 

over een netwerkverbinding. 

[HOSTNAAM] invoeren 

  

(Voorbeeld) 

Raadpleeg bij twijfel uw IT-afdeling 

over de host-naam. Hier moeten 

altijd 8 tekens worden ingegeven. 

Deze naam wordt ook gebruikt voor 

de gegevensmap op de usb-stick. 

Opgelet! Voor de invoer van een 

naam staan alleen Latijnse letters ter 

beschikking. 

De wijzigingen hoeven niet 

te worden opgeslagen.  

 Op het [Terug]-symbool drukken om 

weer naar het overzicht te schakelen 

 
Pos: 531 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Beispiel konfiguration mit  DHCP-Ser ver (nur mit R outer oder in gr ößer en Netzwer ken . ..) @ 88\mod_1427193457390_13011.docx @ 371520 @  @ 1 
 

Voorbeeldconfiguratie met DHCP-server (alleen beschikbaar met router of in grotere netwerken) 
Pos: 532 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Beispi el konfigur ation mi t DHCP- Ser ver - Tabell e @ 88\mod_1427193598603_13011.docx @ 371546 @  @ 1 
 

DHCP Ja (met vast toegewezen IP-adressen) 

IP-adres - 

Subnetmasker - 

DNS-server - 

Hostnaam Voorinstelling: [Serienummer] 

Hier moeten 8 tekens worden ingegeven. De invoer is 

alleen mogelijk in Latijnse letters. 

 
Pos: 533 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Konfigurier en Si e den DHC P-Ser ver  so, dass er  den Contr oller n i mmer diesel be IP-Adresse... @ 88\mod_1427193919988_13011.docx @ 371624 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

Configureer de DHCP-server zodanig dat hij steeds hetzelfde IP-adres aan de controllers 

toewijst. Als een controller zijn IP-adres wijzigt, kan hij niet meer worden gevonden door 

de VCD-software. 

 
Pos: 534 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Beispiel konfiguration mit  fester IP-Adresse (zum Beispiel  in kl ei nen N etzwer ken) @ 88\mod_1427193753123_13011.docx @ 371598 @  @ 1 
 

Voorbeeldconfiguratie met vast IP-adres (bijvoorbeeld in kleine netwerken) 
Pos: 535 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Beispi el konfigur ation mi t fester IP-Adresse  - Tabelle @ 88\mod_1427193602253_13011.docx @ 371572 @  @ 1 
 

DHCP Nee 

IP-adres 192.168.4.1 (pc met software VCD) 

192.168.4.70 (oven 1) 

192.168.4.71 (oven 2) 

192.168.4.72 (oven 3) …  

Subnetmasker 255.255.255.0 

DNS-server 0.0.0.0 (geen DNS-server) of 192.168.0.1 (voorbeeld) 

HOSTNAAM 

HT15569097 

 

GATEWAY 

192-168-000.-001 
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DHCP Nee 

Hostnaam Voorinstelling: [Serienummer] 

De naam kan vrij worden gekozen (Latijnse letters). 

Hier moeten 8 tekens worden ingegeven. De invoer is 

alleen mogelijk in Latijnse letters. 

 
Pos: 536 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Impor tieren und exportier en von Prozessdaten, Pr ogrammen und Parametern @ 137\mod_1475590159159_13011.docx @ 584381 @ 2 @ 1 
 

10.12 Importeren en exporteren van procesgegevens, programma's en parameters 
Pos: 537 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Alle D aten in di esem C ontroller l assen sich auf ei nen USB-Stick speichern ( exporti eren) oder laden @ 72\mod_1409296524677_13011.docx @ 324458 @  @ 1 
 

Alle gegevens in deze controller kunnen op een usb-stick opgeslagen (geëxporteerd) of 

geladen (geïmporteerd) worden. 
Pos: 538 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Folgende Par ameter wer den bei  ei nem Parameter -Import nicht ber ücksichtigt:  @ 79\mod_1416988604272_13011.docx @ 344516 @  @ 1 
 

De volgende parameters worden bij een parameter-import niet in aanmerking 
genomen:  

Pos: 539 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/C ontroll ertyp (Benutzer:  [Ser vice]) @ 79\mod_1416988761642_13011.docx @ 344542 @  @ 1 
 

 controllertype (gebruiker: [ONDERHOUD]) 
Pos: 540 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M axi mal  mögliche Temper atur des Ofens (Benutzer:  [Ser vice]) @ 79\mod_1416988766025_13011.docx @ 344568 @  @ 1 
 

 maximaal mogelijke temperatuur van de oven (gebruiker: [ONDERHOUD]) 
Pos: 541 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Infor mationen aus dem Info-Menü @ 80\mod_1416988769286_13011.docx @ 344594 @  @ 1 
 

 informatie uit het informatiemenu 
Pos: 542 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Passworte der Benutzer @ 80\mod_1416988773966_13011.docx @ 344620 @  @ 1 
 

 wachtwoorden van de gebruikers 
Pos: 543 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ofenl eistung ( Benutzer: [Ser vice])  @ 80\mod_1416988778131_13011.docx @ 344646 @  @ 1 
 

 ovenvermogen (gebruiker: [ONDERHOUD]) 
Pos: 544 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di verse Über wachungsparameter (Übertemperatur) @ 88\mod_1427195812412_13011.docx @ 371650 @  @ 1 
 

 Diverse bewakingsparameters (overtemperatuur) 
Pos: 545 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Gespeicherte D aten nach einem kompl etten Export  auf dem U SB-Stick - Tabell e @ 72\mod_1409302160193_13011.docx @ 324640 @  @ 1 
 

Opgeslagen gegevens na een complete export naar de usb-stick 

Programma's Bestand: [HOSTNAAM]\PROGRAMS\prog.01.xml 

Regelparameters Bestand: [HOSTNAAM]\SETTINGS\parameter.pid.xml 

Instellingen Bestand: [HOSTNAAM]\SETTINGS\parameter.config.xml 

Storingsmeldingen Bestand: [HOSTNAAM]\ERRORLOG\dump.error.xml 

Procesgegevens Bestand: [HOST-

NAAM]\ARCHIVE\20140705_14050102_0001.csv 

Importmap Ordner \IMPORT\... 

 
Pos: 546 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e R egelparameter, Einstellungen und Programme können auch einzeln exportiert  oder importiert  wer de @ 72\mod_1409296528187_13011.docx @ 324484 @  @ 1 
 

De regelparameters, instellingen en programma's kunnen ook afzonderlijk geëxporteerd of 

geïmporteerd worden. Bij een complete export worden alle gegevens op de usb-stick 

opgeslagen. 
Pos: 547 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e N utzung dieser Funkti on kann am bes ten anhand ei niger Beispiel e erkl ärt werden: @ 72\mod_1409296532773_13011.docx @ 324510 @  @ 1 
 

Het gebruik van deze functie kan het best aan de hand van een aantal voorbeelden worden 

toegelicht: 
Pos: 548 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Beispi el 1 - Import  von Programmen: @ 72\mod_1409302783728_13011.docx @ 324666 @  @ 1 
 

 Voorbeeld 1 – import van programma's: 
Drie identieke ovens moeten met eenzelfde programma worden bestuurd. Het 

programma wordt op een controller voorbereid, naar een usb-stick geëxporteerd en 

vervolgens op de andere controllers geïmporteerd. Alle controllers krijgen dezelfde 

programma's. Vóór de import moeten de geëxporteerde gegevens altijd eerst naar de 

IMPORT-map gekopieerd worden. 
Pos: 549 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Achten Si e dar auf, dass die vor ber eiteten Programme kei ne Temper aturen höher als  di e M axi mal ... @ 97\mod_1435836705083_13011.docx @ 394420 @  @ 1 
 

 Let op dat de voorbereide programma's geen temperaturen bevatten die boven de 

maximale temperatuur van de oven liggen. Deze temperaturen worden niet 

overgenomen. Bovendien mag het maximale aantal segmenten en het aantal 
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programma's van de controller niet worden overschreden. Of het programma 

succesvol geïmporteerd werd, wordt duidelijk aan de hand van een melding. 
Pos: 550 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Beispi el 2 - Import  von PID- Par ameter n: @ 72\mod_1409302788330_13011.docx @ 324692 @  @ 1 
 

 Voorbeeld 2 – import van PID-parameters: 
De regelparameters van een oven worden na een temperatuurgelijkmatigheidsmeting 

geoptimaliseerd. De regelparameters kunnen nu op andere ovens overgedragen of 

gewoon gearchiveerd worden. Vóór de import moeten de geëxporteerde gegevens 

altijd eerst naar de IMPORT-map gekopieerd worden. 
Pos: 551 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Beispi el 3 - Weiterleiten der D aten per E-Mail an den N aberther m Ser vice: @ 72\mod_1409302791497_13011.docx @ 324718 @  @ 1 
 

 Voorbeeld 3 – doorzending van de gegevens per e-mail naar Nabertherm Service: 
In een servicegeval zal Nabertherm Service u vragen, de gegevens compleet op een 

usb-stick te zetten. Deze gegevens stuurt u dan eenvoudig per e-mail door. 
Pos: 552 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Im Fall eines D efekts des  Contr ollers g ehen all e Eins tell ungen verlor en, die vom Bedi ener @ 88\mod_1427198473039_13011.docx @ 371676 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

In geval van een defect van de controller gaan alle door de bediener uitgevoerde 

instellingen verloren. Met een complete export van de gegevens naar een usb-stick kan 

een back-up van deze gegevens worden gemaakt. De gegevens kunnen vervolgens heel 

eenvoudig worden overgenomen in een controller van dezelfde bouwwijze. 
 

 
Pos: 553 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Datei en, die importiert  wer den sollen müssen auf dem U SB- Stick in dem Or dner „\ IMPORT\“.. . @ 72\mod_1409303486916_13011.docx @ 324744 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

Te importeren gegevens moeten op de usb-stick worden opgeslagen in de map 

'\IMPORT\'. 

Maak deze map NIET aan in een geëxporteerde map van een controller. De map 'Import' 

moet op het hoogste niveau liggen. 

Bij het importeren worden alle bestanden geïmporteerd die in deze map liggen. 

U mag GEEN submappen gebruiken! 
 

 
Pos: 554 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Woll en Si e D ateien in den C ontroller i mportieren, so kann der Importvorgang fehlschl agen @ 97\mod_1435837125095_13011.docx @ 394446 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

Als u gegevens naar de controller wilt importeren, kan het importproces mislukken als de 

gegevens vooraf gewijzigd werden. De importbestanden mogen niet worden veranderd. 

Als de import niet succesvol verlopen is, voert u de gewenste wijziging direct in de 

controller uit en exporteert het bestand dan opnieuw. 

 
Pos: 555 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Bei m Eins tecken des USB-Sticks wir d rechts unten am Display ei n Symbol ang ezeigt. @ 69\mod_1409035152701_13011.docx @ 318274 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

Bij het plaatsen van de usb-stick verschijnt rechtsonder op het display een symbool. 

Zolang de bedieningseenheid gegevens schrijft of leest, knippert het symbool. Deze 

processen kunnen tot 45 seconden duren. Verwijder de usb-stick pas als het symbool niet 

meer knippert!  

Om technische redenen worden altijd alle archiveringsbestanden op de controller 

gesynchroniseerd. Daarom kan de tijd al naargelang de bestandsgrootten variëren. 

BELANGRIJK: sluit hier nooit een pc, een externe harde schijf of een andere usb-

host/-controller aan - u zou beide apparaten kunnen beschadigen. 
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Pos: 556 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Zum Exporti eren oder Importier en der D aten auf ei nen U SB- Stick sind folgende Schritte durchzuführen: @ 72\mod_1409303725363_13011.docx @ 324770 @  @ 1 
 

Voor het exporteren of het importeren van de gegevens naar/van een usb-stick moeten de 

volgende stappen worden uitgevoerd: 
Pos: 557 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Exporti eren/Importier en auf USB-Stick_Abl auf-Bedi enung-Anzeige- Bemer kung - Tabelle @ 72\mod_1409303969489_13011.docx @ 324796 @  @ 1 
 

Exporteren of importeren van gegevens naar/van een usb-stick 
 OPERATOR 

Verloop Bediening Weergave Opmerkingen 

Sluit de usb-stick aan op 

de bedieningseenheid  

 

Wacht totdat het symbool voor de usb-

stick niet meer knippert.  

Menuniveau selecteren 

en door draaien de 

functie 

[INSTELLINGEN] 

selecteren 

  
 

 

Menu 

[IMPORT/EXPORT] 

selecteren  
 

De IMPORT is uitsluitend 

voorbehouden aan de gebruiker 

[ADMIN] 

   
 ADMIN 

Selecteer de gegevens 

die geïmporteerd of 

geëxporteerd moeten 

worden. 
  

 

Wacht totdat het 

symbool voor de usb-

stick niet meer knippert. 

 

 

Verwijder de usb-stick. 

Schakel na een import 

van parameters de 

controller uit, wacht 10 

seconden en schakel de 

controller weer in. 

 

 

Zie hoofdstuk: 

 Controller/oven uitschakelen 

 Controller/oven inschakelen 

Na de import van PID-parameters en 

programma's is geen hernieuwde start 

vereist. 

 
Pos: 558 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Module anmel den @ 80\mod_1416989935909_13011.docx @ 344672 @ 2 @ 1 
 

10.13 Modules aanmelden 
Pos: 559 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D as Anmel den der  Modul e muss bei jeder Ers tinbetriebnahme oder dem Austausch eines ...  @ 80\mod_1416990050633_13011.docx @ 344698 @  @ 1 
 

Bij elke eerste inbedrijfstelling of bij vervanging van een module bij controllers met meer 

dan een module moet de modules worden aangemeld. Dit is bedoeld voor de toewijzing van 

het module-adres aan de regelmodule. 
Pos: 560 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Zum Anmelden eines M oduls g ehen Si e bitte folgender maßen vor:  @ 80\mod_1416990174389_13011.docx @ 344724 @  @ 1 
 

Ga voor het aanmelden van een module a.u.b. als volgt te werk: 
Pos: 561 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Anmelden eines M oduls  - Tabelle @ 80\mod_1416990351341_13011.docx @ 344750 @  @ 1 
 

Aanmelden van een module 
 ADMIN 

Verloop Bediening Weergave Opmerkingen 

Menuniveau selecteren 

en door draaien de 

functie 

[INSTELLINGEN] 

selecteren 

   

 

INSTELLINGEN 

Import/Export 

Import 

complEet 

INSTELLINGEN 
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Aanmelden van een module 
 ADMIN 

Verloop Bediening Weergave Opmerkingen 

Menu [ONDERHOUD] 

selecteren 

  

 

Menu [MODULES 

AANMELDEN] 

selecteren   

 

Menu [MODULES 

AANMELDEN 

/BEWERKEN] 

selecteren 

 

 

 

Menu [MODULES 

TOEVOEGEN] 

(DEELNEMER 

TOEVOEGEN) 

selecteren 

  

 

Druk nu op de knop in 

het bovenste gedeelte 

van de regelmodule. 

Deze is toegankelijk via 

een kleine opening 

onder de led op de 

regelmodule in de 

schakelinstallatie. 

Gebruik daarvoor een 

paperclip (eventueel 

dikke uiteinde 

afknippen) 

 
 

 

Na de succesvolle 

aanmelding van de 

module moet de module 

via de draaiknop aan een 

adres worden 

toegewezen 

  

Hierna moet een veiligheidsvraag 

bevestigd worden. 

De wijzigingen hoeven 

niet te worden 

opgeslagen. Herhaal 

deze werkwijze totdat 

alle modules zijn 

aangemeld. 

 

 

 Op het [Terug]-symbool drukken om 

weer naar het overzicht te schakelen 

 
Pos: 562 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D as M enü [BU S ZURU EC KSETZEN ] dient nur zu Ser vicezwec ken. @ 80\mod_1416991425778_13011.docx @ 344776 @  @ 1 
 

Het menu [BUS RESETTEN] is alleen bedoeld voor servicedoeleinden. 
Pos: 563 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D as M enü [BU S KONFIGUR ATION ANZEIGEN] dient nur zur A nzeige von Ser viceinfor mationen. @ 80\mod_1416991429772_13011.docx @ 344802 @  @ 1 
 

Het menu [BUS CONFIGURATIE WEERGEVEN] is alleen bedoeld voor de weergave 

van systeeminformatie. 

ONDERHOUD 

MODULES 
AANMELDEN 

MODULES 
AANMELDEN 

BEWERKEN 

MODULES TOEVOEGEN 

ZOEK MODULES 
PRESS TOETS 
INDRUKKEN 

ADR TOEKENNEN  

ADRES 0 
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Pos: 564 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Ans teuer ung ei nes  Luftumwälzers  @ 80\mod_1416991437822_13011.docx @ 344828 @ 2 @ 1 
 

10.14 Aansturen van een luchtcirculator 
Pos: 565 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di eser Contr oller ist  in der Lage ei nen Luftumwälzer anzusteuern. Ei n Luftumwälzer kann bei Still...  @ 80\mod_1416991444779_13011.docx @ 344854 @  @ 1 
 

Deze controller kan een luchtcirculator aansturen. Een luchtcirculator kan bij stilstand door 

hitte onherstelbaar beschadigd worden. Daarom wordt de aansturing van de luchtcirculator 

in afhankelijkheid van de oventemperatuur geregeld: 

zodra aan de controller een programma wordt gestart, start ook de luchtcirculatiemotor op. 

Deze blijft in bedrijf totdat het programma beëindigd of geannuleerd wordt en de 

oventemperatuur weer is gedaald tot onder de vooringestelde waarde (bijv. 80 °C/176 °F). 

Dit temperatuurafhankelijke gedrag heeft altijd betrekking op de temperatuur van de 

masterzone en bij actieve chargeregeling op het thermo-element van de chargeregeling. 

De configuratie van deze functie is alleen in de fabriek en alleen met de gebruiker [Service] 

(Service) mogelijk. 

In combinatie met een aangesloten en in de fabriek ingestelde deurcontactschakelaar wordt 

deze luchtcirculatiefunctie nog uitgebreid: 

als de oven geopend wordt, wordt de luchtcirculatiemotor uitgeschakeld. Na 2 minuten 

wordt de luchtcirculatiemotor automatisch weer gestart, ook als de deur nog open is, om te 

vermijden dat de luchtcirculator onherstelbaar beschadigd wordt. 
Pos: 566 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di ese Funktion kann ähnlich auch für  ei ne Tür verriegel ung ver wendet werden. @ 80\mod_1416991455669_13011.docx @ 344880 @  @ 1 
 

Deze functie kan op vergelijkbare wijze ook voor een deurvergrendeling worden gebruikt. 
Pos: 567 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü bers chrift  - Infor mati onsmenü @ 72\mod_1409305535956_13011.docx @ 324822 @ 1 @ 1 
 

11 Informatiemenu 
Pos: 568 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D as Infor mationsmenü dient der schnell en Anzeige von ausg ewählten Contr oller-Infor mati onen @ 72\mod_1409305713994_13011.docx @ 324848 @  @ 1 
 

Het informatiemenu is bedoeld voor de snelle weergave van geselecteerde controller-

informatie. 
Pos: 569 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Sie erreichen das Infor mationsmenü durch Drücken der i nformati onstaste aus  der Ü bersicht: @ 72\mod_1409305800276_13011.docx @ 324874 @  @ 1 
 

U opent het menu door het indrukken van de informatietoets in het overzicht: 
Pos: 570 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Infor mationsmenü_Ablauf- Bedienung-Anzeige-Bemer kung - Tabell e @ 72\mod_1409305958896_13011.docx @ 324900 @  @ 1 
 

Informatiemenu 
 OPERATOR 

Verloop Bediening Weergave Opmerkingen 

Informatiemenu uit het 

overzicht selecteren   

 

Subfunctie selecteren 

  

 

 
Pos: 571 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Folgende Infor mationen lassen sich nacheinander abr uf en: @ 72\mod_1409306211991_13011.docx @ 324952 @  @ 1 
 

De volgende informaties kunnen na elkaar worden opgeroepen: 
Pos: 572 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Abr ufen der D aten über das Infor mationsmenü - Tabell e @ 183\mod_1518096237088_13011.docx @ 740077 @  @ 1 
 

Oproepen van gegevens via het informatiemenu 

Stelwaarden van 
regelaars 

Dit menu levert een belangrijk instrument voor de optimalisering 

van regelparameters. Na selectie van de regelaar/de zone worden 

de P-/I-en D-aandelen evenals meetwaarde, instelwaarde en 

vermogen van de regelaar weergegeven. De waarden worden 

alleen tijdens een programma weergegeven. 

 (Voorbeeld) 

Aan de hand van deze weergave kunt u onmiddellijk de 

uitwerkingen van een parameterwijziging controleren. 

De waarden van de geregelde koeling worden via de richtzone 

aangegeven. Als de geregelde koeling geactiveerd is, worden de 

stelwaarden van de koeling als negatieve waarden aangegeven. 

i PID-OUTPUTWAARDEN 

Controller 

P450 V00.11 

Zone 1 

015  046  020 
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Oproepen van gegevens via het informatiemenu 

Controller Type en versie van de controller 

Serienummer Eenduidig productienummer van de controller 

Act programma Actueel lopend programma 

Act instelwaarde Instelwaarde van het actueel lopende programma 

Act looptijd Reeds verstreken tijd van het actuele programma 

Resterende 
looptijd 

Resterende tijd van het actuele programma 

Laatste start Starttijdstip van het laatste verwarmingsprogramma 

Fout Actueel actieve storing 

Laatste 
storingen 

De als laatste opgetreden storingen 

Max. oventemp
  

De maximale temperatuur waarop de oven berekend is 

Statistiek 

Neem a.u.b. ook de 

aanwijzingen onder 

deze tabel in acht 

Laatste verbruik in [kWh] 

Totaal verbruik in [kWh] 

Bedrijfsuren bijv. [1D 17 h 46min] 

Aantal starts [17] 

Aantal starts > 200 °C [17] 

Aantal starts > 1200 °C [17] 

Bereikte oventemperatuur 

Modulestatus Weergave van de in- en uitgangstoestanden van een 

regelmodule. 

[DU1/2]  digitale uitgang 1 en 2 

[AU1/AU2] analoge uitgang 1 en 2 

Bestandsnaam Naam van het procesgegevensbestand dat actueel opgenomen 

wordt of is. 

Voorbeeld: [20140625_140400_0001].csv 

Parameters 
weergeven 

Gereserveerd voor een latere versie 

Service export Als deze menu-invoer met de bedieningsknop wordt bevestigd, 

worden alle exporteerbare informatie opgeslagen op een 

aangesloten usb-stick. 

Gebruik deze informatie, bijvoorbeeld binnen het kader van een 

service-navraag door Nabertherm Service. 

Deze functie is ook beschikbaar via de functie 'Import/Export' en 

wordt hier alleen ter beschikking gesteld vanwege de betere 

bereikbaarheid. 

Max. temp 
laatste 
programma 

Maximaal bereikte temperatuur in de ovenruimte van het als 

laatste uitgevoerde programma (zie 'Statistiek') 
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Pos: 573 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - U m Ihnen i m Fehlerfall schnell hel fen zu können, si nd die Werte des  Infomenüs sehr ...  @ 72\mod_1409307212228_13011.docx @ 324978 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

Voor snelle hulp in geval van storingen zijn de waarden van het informatiemenu heel 

nuttig voor het lokaliseren daarvan. Vul in geval van een storing de checklist in die in het 

hoofdstuk 'Checklist Controllerreclamatie' afgedrukt staat en stuur ons deze toe. 
 

 
Pos: 574 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Der  Energiezähler ( kWh-Zähler) errechnet seinen Wert aus dem Leistungs-Ausgang und .. . @ 107\mod_1448457230138_13011.docx @ 420731 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

De energieteller (kWh-teller) berekent zijn waarde uit de vermogensuitgang en een 

ingevoerd ovenvermogen. Als voor de aansturing van de verwarming een stelaandrijving 

met niet-lineair gedrag wordt gebruikt (bijv. een faseaansnijding), kan dit bij de bepaling 

van het energieverbruik tot aanzienlijke afwijkingen van de werkelijke waarde leiden.  
 

 
Pos: 575 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B150/B130/B170/C 280/C 290/C 295/P320/Temper atur wählbegrenzer Eurotherm 2132i ( Option) @ 0\mod_1169104247661_13011.docx @ 13385 @ 1 @ 1 
 

12 Temperatuurkeuzebegrenzer Eurotherm 2132i (optie) 

 

De Eurotherm 2132i temperatuurkeuzebegrenzer bewaakt de temperatuur in de 

ovenruimte met een onafhankelijke meetkring. Als de temperatuur in de ovenruimte 

boven de ingestelde waarde stijgt, (in de regel Tmax + 30 °C/86 °F), dan wordt de 

verwarming van de oven uitgeschakeld door een veiligheidscontactor – op de 

temperatuurkeuzebegrenzer knippert het alarm „FSH“.  

Als de temperatuur weer onder de ingestelde waarde gedaald is, moet voor het volgende 

bedrijf een bevestiging worden uitgevoerd. Daarvoor moeten op de 

temperatuurkeuzebegrenzer de toetsen  en  tegelijkertijd worden ingedrukt om de 

verwarming opnieuw vrij te geven. 

Een temperatuurkeuzebewaking (optie voor smeltovens) schakelt in tegenstelling tot de 

temperatuurkeuzebegrenzer de verwarming opnieuw in zodra de temperatuur weer onder 

de ingestelde grenswaarde daalt. Een bevestiging is niet nodig. 

 

 
Opmerking 

De goede werking van temperatuurkeuzebegrenzers en temperatuurkeuzebewakingen 

(optie) moet regelmatig worden gecontroleerd. 

 

 
Opmerking 

Zie handleiding Eurotherm 2132i 
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Pos: 576 /TD/Stör ungen/Fehl ersuche/Ü berschrift  - Stör ungen @ 0\mod_1168954129529_13011.docx @ 13330 @ 1 @ 1 
 

13 Storingen 
Pos: 577 /TD/Stör ungen/Fehl ersuche/Ü berschrift  - Fehler meldungen des  Contr ollers @ 72\mod_1409671241104_13011.docx @ 325550 @ 2 @ 1 
 

13.1 Storingsmeldingen van de controller 
 
Pos : 578 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Fehler mel dungen des C ontrollers  Serie 400 - Tabelle @ 183\mod_1518097618194_13011.docx @ 740103 @  @ 1 
 

ID+ 

Sub-ID 

Tekst Logica Oplossing 

Communicatiefout 

01-01 Bus-zone  Communicatieverbinding met 

een regelmodule gestoord 

Correcte montage van de regelmodule controleren 

Leds op de regelmodules branden rood? 

Leiding tussen bedieningseenheid en regelmodule 

controleren. 

Steker van de verbindingsleiding in de 

bedieningseenheid niet correct aangesloten. 

01-02 Bus 

communicatiemo

dule 

Communicatieverbinding naar 

de communicatiemodule 

(ethernet/usb) gestoord 

Correcte montage van de communicatiemodule 

controleren 

Leiding tussen bedieningseenheid en 

communicatiemodule controleren 

Sensorstoring 

02-01 TE open 

 

Thermo-element, thermo-elementklemmen en -

leiding controleren 

Contact van de thermo-elementleiding in stekker 

X1 op de regelmodule controleren (contact 1+2) 

02-02 TE-meetbereik 

verlaten 

 

Ingesteld thermo-elementtype controleren 

Thermo-elementaansluiting op onjuiste polariteit 

controleren 

02-03 Storing koude las 

 

Regelmodule defect 

02-04 Koude las te heet 

 

Temperatuur in de schakelinstallatie te hoog (ca. 

70 °C) 

Regelmodule defect 

02-05 Koude las te koud 

 

Temperatuur in de schakelinstallatie te laag (ca. -

10 °C) 

02-06 Sensor gescheiden Storing aan de 4-20 mA-ingang 

van de controller (<2 mA) 

4-20 mA-sensor controleren 

Verbindingsleiding naar de sensor controleren 

02-07 Sensorelement 

defect 

PT100- of PT1000-sensor defect PT-sensor controleren 

Verbindingsleiding naar de sensor controleren 

(kabelbreuk/kortsluiting) 

Systeemstoring 

03-01 Systeemgeheugen 

 

Storing na firmware-updates1)  

Defect van de bedieningseenheid1) 

03-02 ADC-storing De communicatie tussen de AD-

omvormer en de regelaar 

gestoord 

Regelmodule vervangen1) 
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ID+ 

Sub-ID 

Tekst Logica Oplossing 

03-03 Bestand systeem 

defect 

Communicatie tussen display en 

geheugenmodule gestoord 

Bedieningseenheid vervangen 

03-04 Systeembewaking Verkeerde uitvoering van het 

programma op de 

bedieningseenheid (watchdog) 

Bedieningseenheid vervangen 

Usb-stick te vroeg eruit getrokken of defect 

Controller uitschakelen en inschakelen 

03-05 Zones 

systeembewaking 

Verkeerde uitvoering van het 

programma op een regelmodule 

(watchdog) 

Regelmodule vervangen1) 

Controller uitschakelen en inschakelen1) 

03-06 Zelftest storing 

 

Contact opnemen met Nabertherm Service1) 

Bewakingen 

04-01 Geen 

verwarmingsverm

ogen 

geen temperatuurverhoging in 

curven als de 

verwarmingsuitgang <> 100 % 

gedurende 12 minuten is en de 

ingestelde temperatuurwaarde 

hoger is dan de actuele 

oventemperatuur 

Storing kwiteren (zo nodig spanningsloos 

schakelen) en veiligheidsrelais, deurschakelaar, 

verwarmingsaansturing en controller controleren. 

D-waarde van de regelparameters verminderen. 

04-02 overtemperatuur De temperatuur van de 

richtzone overschrijdt de 

maximale programma-

instelwaarde of de maximale 

oventemperatuur met 50 kelvin 

(vanaf 200 °C) 

De vergelijking voor de 

uitschakeldrempel luidt: 

maximale programma-

instelwaarde + zone-offset van 

de masterzone + 

chargeregelings-offset [Max] 

(indien chargeregeling actief) + 

overtemperatuur 

uitschakeldrempel (P0268, bijv. 

50 K) 

Solid state relais controleren 

Thermo-element controleren 

Controller controleren 

  Er werd een programma gestart 

bij een oventemperatuur die 

hoger is dan de maximale 

instelwaarde in het programma 

Wacht met de programmastart totdat de 

temperatuur van de oven gedaald is. Als dit niet 

mogelijk is, voegt u een houdtijd als startsegment 

en daarna een curve met de gewenste temperatuur 

in (STEP=0 minuten duur voor beide segmenten) 

Voorbeeld: 

700 °C -> 700 °C, Time: 00:00 

700 °C -> 300 °C, Time: 00:00 

Vanaf hier begint dan het normale programma 

Vanaf versie 1.14 wordt ook de gemeten 

temperatuur bij de start in acht genomen.  
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ID+ 

Sub-ID 

Tekst Logica Oplossing 

04-03 netuitval De ingestelde grens voor een 

hernieuwde start van de oven 

werd overschreden 

Voorzie eventueel in een onderbrekingsvrije 

stroomvoorziening 

  De oven werd tijdens het 

programma via de netschakelaar 

uitgeschakeld 

Stop het programma aan de controller voordat u 

de oven via de netschakelaar uitschakelt 

04-04 Alarm Een geconfigureerd alarm werd 

geactiveerd 

 

04-05 Zelfoptimaliserin

g mislukt 

De berekende waarden zijn niet 

plausibel 

Voer de zelfoptimalisering niet uit in het onderste 

temperatuurgedeelte van het oven-werkbereik 
 

Batterij zwak De tijd wordt niet correct 

weergegeven. Een netuitval 

wordt eventueel niet meer 

correct bewerkt. 

Voer een complete export van alle parameters 

naar een usb-stick uit 

Vervang de batterij (zie hoofdstuk 'Technische 

gegevens') 

Andere storingen 

05-00 Algemene storing Storing in de regelmodule of de 

ethernetmodule 

Contact opnemen met Nabertherm Service 

Stel de service-export ter beschikking 
 
Pos: 579 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/1) D er Fehl er kann nur durch Ausschal ten des C ontrollers  quitti ert werden. @ 137\mod_1475591989246_13011.docx @ 584460 @  @ 1 
 

1) De storing kan alleen bevestigd worden door uitschakelen van de controller. 
Pos: 580 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Fehler mel dungen können durch zwei maliges Drücken des Drehrades zurückgesetz t werden...  @ 72\mod_1409822027329_13011.docx @ 325578 @  @ 1 
 

Storingsmeldingen kunnen worden teruggezet door het tweemaal indrukken van het bedieningswieltje (Jog Dial) . 

Neem in geval van een hernieuwde storingsmelding contact op met de Nabertherm-service. Circulatiemotoren (indien 

voorhanden) blijven ook in geval van een storingsmelding ingeschakeld totdat de ingestelde uitschakeltemperatuur is 

onderschreden. 
Pos: 581 /TD/Stör ungen/Fehl ersuche/Ü berschrift  - War nungen des  Contr ollers @ 88\mod_1427208346050_13011.docx @ 371754 @ 2 @ 1 
 

13.2 Waarschuwingen van de controller 
 
Pos : 582 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Warnung en wer den nicht i m Fehler archi v angezeigt. Sie wer den n ur auf der Anzeige und in der Datei. .. @ 88\mod_1427208459525_13011.docx @ 371780 @  @ 1 
 

Waarschuwingen worden niet weergegeven in het storingsarchief. Ze worden alleen op het display en in het bestand van 

de parameterexport weergegeven. Waarschuwingen hebben over het algemeen geen programmaonderbreking tot 

gevolg. 
Pos: 583 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Warnung en des C ontroll ers Serie 400 - Tabelle @ 183\mod_1518098004481_13011.docx @ 740129 @  @ 1 
 

Nr. Tekst Logica Oplossing 

00 Gradiëntbewaking De grenswaarde van de 

geconfigureerde 

gradiëntbewaking werd 

overschreden 

Zie hoofdstuk 'Gradiëntbewaking' voor mogelijke 

storingsoorzaken 

Gradiënt te gering ingesteld 

01 Geen 

regelparameter 

Er werd geen 'P'-waarde 

ingevoerd voor de PID-

parameters 

Voer minimaal één 'P'-waarde in de 

regelparameters in. Deze waarde mag niet '0' zijn 

02 Charge-element 

defect 

Er kon geen charge-element 

worden vastgesteld bij actief 

programma en geactiveerde 

chargeregeling 

Plaats een charge-element 

Deactiveer de chargeregeling in het programma 

Controleer het chargethermo-element en de 

leiding daarvan op schade 
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Nr. Tekst Logica Oplossing 

03 Koelelement 

defect 

Het koel-thermo-element is niet 

aangesloten of defect 

Sluit een koel-thermo-element aan 

Controleer het koel-thermo-element en de leiding 

daarvan op schade 

Als tijdens een actieve, geregelde koeling een 

defect aan het koel-thermo-element optreedt, 

wordt overgeschakeld naar het koel-thermo-

element van de masterzone. 

04 Documentatie-

element defect 

Er werd geen of een defect 

documentatie-thermo-element 

vastgesteld. 

Sluit een documentatie-thermo-element aan 

Controleer het documentatie-thermo-element en 

de leiding daarvan op schade 

05 netuitval Er werd geen netuitval 

vastgesteld. 

Er is geen 

programmaonderbreking 

opgetreden 

Geen 

06 Alarm 1 - band Het geconfigureerde bandalarm 

1 werd geactiveerd 

Optimalisering van de regelparameters 

Alarm te scherp ingesteld 

07 Alarm 1 - min. Het geconfigureerde min.-alarm 

1 werd geactiveerd 

Optimalisering van de regelparameters 

Alarm te scherp ingesteld 

08 Alarm 1 - max. Het geconfigureerde max.-alarm 

1 werd geactiveerd 

Optimalisering van de regelparameters 

Alarm te scherp ingesteld 

09 Alarm 2 - band Het geconfigureerde bandalarm 

2 werd geactiveerd 

Optimalisering van de regelparameters 

Alarm te scherp ingesteld 

10 Alarm 2 - min. Het geconfigureerde min.-alarm 

2 werd geactiveerd 

Optimalisering van de regelparameters 

Alarm te scherp ingesteld 

11 Alarm 2 - max. Het geconfigureerde max.-alarm 

2 werd geactiveerd 

Optimalisering van de regelparameters 

Alarm te scherp ingesteld 

12 Alarm - extern Het geconfigureerde alarm 1 

aan ingang 1 werd geactiveerd 

Achterhaal de oorzaak voor het externe alarm 

13 Alarm - extern Het geconfigureerde alarm 1 

aan ingang 2 werd geactiveerd 

Achterhaal de oorzaak voor het externe alarm 

14 Alarm - extern Het geconfigureerde alarm 2 

aan ingang 1 werd geactiveerd 

Achterhaal de oorzaak voor het externe alarm 

15 Alarm - extern Het geconfigureerde alarm 2 

aan ingang 2 werd geactiveerd 

Achterhaal de oorzaak voor het externe alarm 

16 Geen usb-stick 

aangesloten 

 Sluit voor het exporteren van gegevens een usb-

stick aan op de controller 
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Nr. Tekst Logica Oplossing 

17 Import/export van 

gegevens van/naar 

de usb-stick 

mislukt 

Het bestand werd via een pc 

(teksteditor) bewerkt en in het 

verkeerde formaat opgeslagen 

of de usb-stick kon niet worden 

herkend. 

U wilt gegevens importeren die 

zich niet in de import-map op de 

usb-stick bevinden 

Bewerk XML-bestanden niet met een teksteditor, 

maar altijd met de controller zelf. 

Usb-stick formatteren (formaat: FAT32). Geen 

snelformattering 

Een andere usb-stick gebruiken (1-16 GB) 

Bij een import moeten alle gegevens in de import-

map op de usb-stick zijn opgeslagen. 

De maximale geheugencapaciteit voor usb-sticks 

bedraagt 16 GB. Gebruik andere usb-sticks met 

8 GB geheugen als problemen met uw usb-stick 

optreden 

 Bij de import van 

programma's 

worden 

programma's 

geweigerd 

Temperatuur, tijd of rate liggen 

buiten de grenswaarden  

Importeer alleen programma's die ook geschikt 

zijn voor de oven. De controllers onderscheiden 

zich in het aantal programma's en segmenten en in 

de maximale oventemperatuur.  

 Bij de import van 

programma's 

verschijnt 'Fout 

opgetreden' 

Hier werd niet de complete 

parameterrecord (tenminste de 

configuratiebestanden) in de 

map 'Import' op de usb-stick 

opgeslagen 

Als u bij de import bewust bestanden hebt 

weggelaten, kan de melding worden genegeerd. In 

het andere geval controleert u a.u.b. de 

volledigheid van de importbestanden. 

18 'Verwarmen 

geblokkeerd' 

Als een deurschakelaar op de 

controller is aangesloten en de 

deur open staat, verschijnt deze 

melding 

Sluit de deur 

Controleer de deurschakelaar 

 
Pos: 584 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Stör ung en der Schaltanl age @ 74\mod_1411109885873_13011.docx @ 329528 @ 2 @ 1 
 

13.3 Storingen van de schakelinstallatie 
 
Pos : 585 /TD/Stör ungen/Fehl ersuche/C ontroller/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Stör ung en der Schaltanlage-Fehl ersuche_01 C ontroller  Serie 400 - Tabelle @ 124\mod_1465894624823_13011.docx @ 548017 @  @ 1 
 

Storing Oorzaak Maatregel 

Controller brandt niet Controller uitgeschakeld Netschakelaar op 'I' 

 Geen spanning voorhanden Stekker op de contactdoos aangesloten? 

Controle van de zekering 

Zekering van de controller (indien 

voorhanden) controleren en zo nodig 

vervangen. 

 Zekering van de controller (indien 

voorhanden) controleren en zo nodig 

 vervangen. 

Netschakelaar inschakelen. Bij 

hernieuwde activering contact opnemen 

met Nabertherm Service 

Controller meldt een 

storing 

Zie aparte handleiding van de controller Zie aparte handleiding van de controller 

Oven verwarmt niet Deur/deksel open Deur/deksel sluiten 

 Deurcontactschakelaar defect (indien 

voorhanden) 

Deurcontactschakelaar controleren 
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Storing Oorzaak Maatregel 

 Het 'wait'-symbool of het kloksymbool 

brandt (controller van de serie 400) 

Het programma wacht op de 

geprogrammeerde starttijd. 

Wachttijd op '00:00' instellen of 

deactiveren 

 Fout bij de programma-invoer Verwarmingsprogramma controleren 

(zie 

 aparte handleiding van de controller) 

 Verwarmingselement defect Door de Nabertherm Service of een 

elektromonteur laten controleren. 

Zeer langzame 

verwarming van de 

verwarmingsruimte 

Zekering(en) van de aansluiting defect. Zekering(en) van de aansluiting 

controleren en zo nodig vervangen. 

Contact opnemen met de Nabertherm 

Service als de nieuwe zekering meteen 

weer uitvalt. 

Programma springt niet 

door naar het volgende 

segment 

In een 'Tijdsegment' [TIME] in de 

programma-invoer is de houdtijd ingesteld 

op oneindig ([INFINITE]) (controller van 

de serie 400) 

Bij geactiveerde chargeregeling ligt de 

temperatuur aan de charge hoger dan de 

zonetemperaturen.  

Houdtijd niet instellen op oneindig 

[INFINITE] 

 Bij geactiveerde chargeregeling ligt de 

temperatuur aan de charge hoger dan de 

zonetemperaturen.  

De parameter [VERLAGEN 

BLOKKEREN] moet op [NEE] zijn 

ingesteld. 

Regelmodule kan niet bij 

de bedieningseenheid 

worden aangemeld 

Fout in de adressering (controller van de 

serie 400) 

Busreset uitvoeren 

De controller verwarmt 

niet tijdens de 

optimalisering 

Er werd geen optimaliseringstemperatuur 

ingesteld 

De te optimaliseren temperatuur moet 

worden ingevoerd (zie aparte 

handleiding van de controller) 
 
Pos : 586 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Störungen der Schaltanlag e-Fehlersuche_02_Contr oller Seri e 400. Di e Temper atur steigt - Tabelle @ 88\mod_1427211003331_13011.docx @ 371832 @  @ 1 
 

De temperatuur stijgt 

sneller dan door de 

controller vastgelegd 

Schakelelement van de verwarming 

(halfgeleiderrelais, thyristor of 

schakelrelais) defect 

Het defect van afzonderlijke 

bouwelementen binnen een oven kan van 

tevoren niet volledig worden uitgesloten. 

Daarom zijn de controllers en 

schakelinstallaties uitgerust met aanvullende 

veiligheidsinrichtingen. Zo schakelt de oven 

de verwarming met de foutmelding 04 - 02 

uit via een onafhankelijke schakelinrichting. 

Schakelelement door een 

elektromonteur laten controleren en 

vervangen. 

 
 
Pos : 587 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - C hecklis te Contr oller @ 73\mod_1409823689769_13011.docx @ 325626 @ 2 @ 1 
 

13.4 Checklist controller 
Pos: 588 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/C heckliste C ontroller R ekl amation - Q0xx -Serie 400 - Tabelle @ 183\mod_1518098439094_13011.docx @ 740155 @  @ 1 
 

Klant:  

Ovenmodel:  

Controllermodel:  
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Controllerversie (zie informatiemenu ):  

Controller-serienummer:  

Oven-serienummer:  

Storingscode op het display:  

De volgende storingen zijn afhankelijk van 

externe invloeden: 

02-05 Omgevingstemperatuur te laag: < -10 °C (14 °F) 

02-04 Omgevingstemperatuur te hoog: > 70 °C (158 °F) 

Exacte storingsbeschrijving:  

 

 

 

Export van de service-informatie: Exporteer met de functie export compleet [Export komplett] 

a.u.b. alle gegevens naar een usb-stick. Genereer met de in 

Windows geïntegreerde zip-functie (comprimering) een zip-

bestand van de geëxporteerde map (zie hoofdstuk 'Importeren en 

exporteren van gegevens en parameters') en stuur deze naar uw 

contactpersoon bij de service van Nabertherm. 

Wanneer treedt de storing op? Op bepaalde punten in het programma of op bepaalde dagtijden: 

 

Bij bepaalde temperaturen: 

 

Sinds wanneer treedt de storing op?  storing is nieuw opgetreden 

 storing is al vaker opgetreden 

 onbekend 

Storingsfrequentie:  storing treedt vaak op 

 storing treedt regelmatig op 

 storing treedt zelden op 

 onbekend 

Reservecontroller: Werd al een reservecontroller ingezet?   ja  nee 

Treedt de storing ook met reservecontroller 

op? 

 ja  nee 

Gecontroleerd volgens storingslijst (zie 

gebruiksaanwijzing van de oven) 

 ja  nee 

 

Voer a.u.b. het volgende testprogramma in, zodat de oven met vol vermogen verwarmt: 

Programmapunt Waarde 

Segment 01- starttemperatuur 0 °C 

Segment 01- doeltemperatuur 500 °C 

Segment 01- tijd 5 minuten 

i
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Programmapunt Waarde 

Segment 01- doeltemperatuur 500 °C 

Deur/deksel sluiten en voorbeeldprogramma starten 

Controleer a.u.b. de volgende punten: 

 Verwarmt de oven (temperatuurstijging)? 

 Toont het display het 'verwarming'-symbool? 

Roep tijdens de verwarmingsfase het informatiemenu op voor gedetailleerde informatie. 

 

 

Datum: 
______________ 

Naam: ______________________ Handtekening: 
__________________ 

 
Pos: 589 /TD/Einlei tung/Technische Daten/Öfen/Überschrift - Technische D aten @ 8\mod_1242205266758_13011.docx @ 56571 @ 1 @ 1 
 

14 Technische gegevens 
Pos: 590 /TD/Einlei tung/Technische Daten/Öfen/Die el ektrischen D aten des  Ofens befinden sich auf dem Typenschil d, das sich.. .Ofen/C ontroller  ...  @ 88\mod_1427272366014_13011.docx @ 371858 @  @ 1 
 

 De elektrische gegevens van de oven staan vermeld op het typeplaatje, opzij aan de oven. 

Het typeplaatje van de controller bevindt zich telkens op de regelmodules in de 

schakelinstallatie. 
 
 
 
Pos: 591 /TD/Einlei tung/Technische Daten/C ontroll er/B400/B410_C440/C 50_P470/P480/Technische Daten des C ontrollers  Serie 400 - Tabelle @ 183\mod_1518100721246_13011.docx @ 740181 @  @ 1 
 

Controllerserie 400-1 (B400/B410, C440/C450, P470/P480) 

Aansluitspanning: Netadapter van de controller:  

~100 V – 240 V 50/60 Hz 

Controller: 12 V DC 

De netadapter mag niet voor 

andere verbruikers worden 

gebruikt 

Opgenomen vermogen (12V-

stroomkring): 

Maximaal 70 mA voor de 

bedieningseenheid 

Maximaal 235 mA per 

vermogenselement 

Maximaal 50 mA voor de 

communicatiemodule 

Maximaal 50 mA per vermogenselement 

als chargeregeling 

Opgenomen vermogen bij 3-zone-

module, 1 chargemodule, 1 

koelmodule en 1 

communicatiemodule:  

ca. max. 1110 mA 

Sensoringang: TC thermo-element 

TC 0-10 V 

TC 4-20 mA 

PT1000 

PT100 

Parametrering alleen door 

Nabertherm 

Thermo-element-types: type B/C/E/J/K/L/N/R/S/T Parametrering alleen door 

Nabertherm 

Digitale ingang 1 en 2: 12 V, max. 20 mA Potentiaalvrij contact gebruiken 

Analoge uitgang 1 en 2: continu 0 – 5 V, 0 – 10 V, maximaal 

100 mA 

Analoge uitgang, digitaal 

geschakeld. Imax ca. 100 mA) 

Veiligheidsrelais: 240 Vac / 3 A bij ohmse belasting, 

voorzekering max. 6,3 A (C-

karakteristiek) 
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Controllerserie 400-1 (B400/B410, C440/C450, P470/P480) 

Extra relais: 240 Vac / 3 A bij ohmse belasting, 

voorzekering max. 6,3 A (C-

karakteristiek) 

De beide extrarelais van een 

module mogen alleen worden 

gevoed met één spanning. Het is 

niet toegestaan om spanningen te 

mengen. In dat geval moet nog 

een extra module worden 

gebruikt. 

Realtimeklok: ja  

Zoemer: Extern via uitgang aan te sluiten  

Batterij: 3 V/285 mA lithium model: CR2430 Voer deze batterij vakkundig af 

als deze moet worden vervangen. 

Batterijen horen niet thuis in het 

huisafval. 

Beschermingsklasse: Aanbouwbehuizing: IP40 bij gesloten 

USB-port-afdekking.  

Frontfolie: IP-beschermingsklasse van 

de omsluitende behuizing wordt door de 

folie niet verminderd. 

 

 Regelmodule/netadapter: IP20  

 Oven/schakelinstallatie (zie handleiding van de 

oven/schakelinstallatie) 

Interface: Usb-host geïntegreerd (usb-stick) Hier mogen geen andere 

apparaten zoals harde schijven, 

printers enz. worden aangesloten. 

Maximale grootte: 16 GB. 

 Ethernet/usb-stick Optioneel als module verkrijgbaar 

10/100 Mbit/s (auto-sensing) 

Automatische correctie van 

kruisende leidingen (cross-over-

detection) 

Meetnauwkeurigheid: +/- 1 °C, 16 bit ingangskaart  

Kleinst mogelijke rate: 1 °C/h bij de invoer van de rate in het 

programma 

 

Omgevingsvoorwaarden (conform EN 61010-1): 

Opslagtemperatuur: -20 °C tot +75 °C  

Arbeidstemperatuur: +5 °C tot +55 °C zorg voor voldoende 

luchtcirculatie 

Relatieve luchtvochtigheid: 5 – 80 % (tot 31 °C, 50 % bij 40 °C) niet-condenserend 

Hoogte < 2000 m  
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Pos: 592 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Kommuni kati on mit dem Contr oller @ 183\mod_1518103962776_13011.docx @ 740313 @ 1 @ 1 
 

15 Communicatie met de controller 
Pos: 593 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/N aberther m bi etet für die Contr oller der  Serie 400 ei n M odul zur übergeor dneten Kommuni kati on @ 183\mod_1518103973665_13011.docx @ 740340 @  @ 1 
 

Nabertherm biedt voor de controllers van de serie 400 een module aan voor de 

bovengeschikte communicatie. 

De toegang tot de gegevens in de controller wordt via deze optionele communicatiemodule 

(ethernet) gerealiseerd. 
Pos: 594 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Schnit tstelle:  Ethernet...  _ Protokoll:  Modbus /TCP _ Port: 502 - Tabelle @ 183\mod_1518104461977_13011.docx @ 740394 @  @ 1 
 

Interface Ethernet, 10/100Mbaud 

Protocol Modbus/TCP 

Port 502 

 
Pos: 595 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e D atenpunkte sind i n der folgenden Tabell e zusammengefass t: @ 183\mod_1518103993694_13011.docx @ 740367 @  @ 1 
 

De datapunten zijn samengevat in de onderstaande tabel: 
Pos: 596 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D atenpunkt /  ParaID /  SubID /  Modbus  Adresse / l esen / schrei ben / Mi n /  Max / Kommentar - Tabelle @ 183\mod_1518105632696_13011.docx @ 740447 @  @ 1 
 

Datapunt ParaID SubID Modbus-

adres 

decimaal 

Lezen Schrijven Min. Max. Commentaar 

Actieve 

meetwaarde 

2000 0 100 x  - - [°C], in tienden van 

een graad 

Temperatuur 

chargezone 

2000 1 101 x  - - [°C], in tienden van 

een graad 

Temperatuur 

koelzone 

2000 2 102 x  - - [°C], in tienden van 

een graad 

Temperatuur 

zone 1 

2000 3 103 x  - - [°C], in tienden van 

een graad 

Temperatuur 

zone 2 

2000 4 104 x  - - [°C], in tienden van 

een graad 

Temperatuur 

zone 3 

2000 5 105 x  - - [°C], in tienden van 

een graad 

Temperatuur 

zone 4 

2000 6 106 x  - - [°C], in tienden van 

een graad 

Temperatuur 

docu-zone 1 

2000 7 107 x  - - [°C], in tienden van 

een graad 

Temperatuur 

docu-zone 2 

2000 8 108 x  - - [°C], in tienden van 

een graad 

Temperatuur 

docu-zone 3 

2000 9 109 x  - - [°C], in tienden van 

een graad 

Temperatuur 

docu-zone 4 

2000 10 110 x  - - [°C], in tienden van 

een graad 

Instelwaarde 

programma 

2001 0 111 x  - - [°C], in tienden van 

een graad 

reserve 2001 1 112 x  - - [°C], in tienden van 

een graad 

Instelwaarde 

charge 

2001 2 113 x  - - [°C], in tienden van 

een graad 
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Datapunt ParaID SubID Modbus-

adres 

decimaal 

Lezen Schrijven Min. Max. Commentaar 

Instelwaarde koel 

TE 

2001 3 114 x  - - [°C], in tienden van 

een graad 

Instelwaarde 

zone 1 

2001 4 115 x  - - [°C], in tienden van 

een graad 

Instelwaarde 

zone 2 

2001 5 116 x  - - [°C], in tienden van 

een graad 

Instelwaarde 

zone 3 

2001 6 117 x  - - [°C], in tienden van 

een graad 

Instelwaarde 

zone 4 

2001 7 118 x  - - [°C], in tienden van 

een graad 

Vermogen master 2002 0 119 x  - - [%], in tiende van een 

procent 

Vermogen 

koeling 

2002 1 120 x  - - [%], in tiende van een 

procent 

Vermogen zone 1 2002 2 121 x  - - [%], in tiende van een 

procent 

Vermogen zone 2 2002 3 122 x  - - [%], in tiende van een 

procent 

Vermogen zone 3 2002 4 123 x  - - [%], in tiende van een 

procent 

Vermogen zone 4 2002 5 124 x  - - [%], in tiende van een 

procent 

Status 411 0 125 x  - - 0=Off, 1=Wait, 2=Run, 

3=Pause, 4=End, 

6=Error 

Programma nr. 2003 0 126 x  - - - 

Segment nr. 2004 0 127 x  - - - 

Resterende 

looptijd 

415 0 128+129 x  - - 32Bit, 125=Low Word, 

126=High Word 

Extra relais 414 0 130 x  - - Bit array 

Alarm 1 status 860 0 131 x  - - - 

Alarm 2 status 860 1 132 x  - - - 

Waarschuwingen 161 0 133+134 x  - - Bit array,32Bit, 

130=Low Word, 

131=High Word, zie 

rechts 

Actuele fout 170 0 135 x  - - - 
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Datapunt ParaID SubID Modbus-

adres 

decimaal 

Lezen Schrijven Min. Max. Commentaar 

Controller type 257 0 136 x  - - 0=B400, 1=B410, 

2=C440, 3=C450, 

4=P470, 5=P480 

Maximale 

temperatuur 

600 0 137 x  - - [°C] 

Serienummer 2005 0-9 138-147 x  - - ASCII string 

Controller 

commando 

428 0 148  x 1 3 1=Start, 2=Stop, 

3=Pause 

Programma 

leescommando 

425 0 149  x 0 50 - 

Segment 

sprongcommando 

426 0 150   x -40 40 - 

 
Pos: 597 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - „Akti ver Istwert“ ist  ei n variabler Wert,  der den führenden Temperatur wert dars tellt . Dies @ 183\mod_1518105563588_13011.docx @ 740421 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

'Actieve meetwaarde' is een variabele waarde die de leidende temperatuurwaarde 

weergeeft. Deze komt ook overeen met de groot weergegeven temperatuurwaarde op het 

hoofdscherm van de controller. 
 

 
Pos: 598 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Warnung en und aktuell e Fehl er - Tabelle @ 183\mod_1518105643577_13011.docx @ 740473 @  @ 1 
 

Waarschuwingen Actuele fout 

Bit waarde Beschrijving Weergave ID+Sub-ID 

0 1 Gradiëntbewaking 257 01-01 

1 2 Geen regelparameter 258 01-02 

2 4 Chargesensor defect 513 02-01 

3 8 Koelsensor defect 514 02-02 

4 16 Docu-sensor defect 515 02-03 

5 32 Hernieuwde start na netuitval 516 02-04 

6 64 Alarm 1 bandalarm 517 02-05 

7 128 Alarm 1 min. 518 02-06 

8 256 Alarm 1 max. 519 02-07 

9 512 Alarm 2 bandalarm 769 03-01 

10 1024 Alarm 2 min. 770 03-02 

11 2048 Alarm 2 max. 771 03-03 

12 4096 Alarm 1 E1 772 03-04 

13 8192 Alarm 1 E2 773 03-05 

14 16384 Alarm 2 E1 774 03-06 
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Waarschuwingen Actuele fout 

Bit waarde Beschrijving Weergave ID+Sub-ID 

15 32768 Alarm 2 E2 1025 04-01 

16 65536 Geen usb aangesloten 1026 04-02 

17 131072 Import mislukt 1027 04-03 

   1028 04-04 

   1029 04-05 

   257 01-01 

 
Pos: 599 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Software/Überschrift - N achrüs tung eines Kommuni kationsmoduls @ 183\mod_1518103555957_13011.docx @ 740286 @ 2 @ 1 
 

15.1 Latere uitrusting van een communicatiemodule 
Pos: 600 /TD/Einlei tung/Lieferumfang/Öfen/Ü berschrif t - Lieferumfang @ 0\mod_1167822508130_13011.docx @ 13206 @ 2 @ 1 
 

15.2 Leveringsomvang 
Pos: 601 /TD/Einlei tung/Lieferumfang/Softwar e/Ü berschrift  - Nachr üstsatz : (Ei nzug Mitte) @ 132\mod_1473413186761_13011.docx @ 573380 @  @ 1 
 

Uitrustingsset: 
Pos: 602 /TD/Einlei tung/Lieferumfang/Softwar e/N achr üstung ei nes Kommuni kati onsmodul -  Nachrüstsatz  M03.0012 - Tabelle @ 183\mod_1518101604884_13011.docx @ 740207 @  @ 1 
 

Benaming Aantal Onderdeelnummer Afbeelding 

Communicatiemodule voor de 

schakelinstallatie (vanaf versie 

0.16) 

1 520100283 
(520100279 voor 

vervangende levering in 

ruil tegen het defecte 
onderdeel)  

Achterwandstekker voor 

communicatiemodule 

1 520900507 

 

Ethernet-leiding in de oven: 

1 m 90° gebogen 

1 544300197 

 

Ethernet-bus voor de doorvoer 

van de netwerkleiding door de 

wand van de schakelinstallatie 

1 520900453 

 

 
Pos: 603 /TD/Einlei tung/Lieferumfang/Softwar e/Ü berschrift  - Ei nbau eines Kommuni kationsmoduls @ 183\mod_1518103179122_13011.docx @ 740259 @ 2 @ 1 
 

15.3 Inbouw van een communicatiemodule 
Pos: 604 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/War nung - Gefahren durch elektrischen Strom - Spannungsfrei  schalten - für alle Öfen @ 82\mod_1421679274070_13011.docx @ 351968 @  @ 1 
 

 
 

 

Waarschuwing – Gevaren door elektrische stroom! 

Werkzaamheden aan de elektrische uitrusting mogen uitsluitend worden uitgevoerd door 

gekwalificeerde en bevoegde elektromonteurs. Oven en schakelinstallatie moeten tijdens 

onderhoudswerkzaamheden ter vermijding van abusievelijk inschakelen spanningsvrij 

geschakeld worden en bovendien moeten alle beweeglijke onderdelen van de oven 

worden beveiligd. DGUV V3 of dienovereenkomstige nationale voorschriften van het 

land van toepassing moeten in acht worden genomen. Wacht totdat de ovenruimte en de 

aanbouwdelen zijn afgekoeld tot op kamertemperatuur. 
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Pos: 605 /TD/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nweise-ISO- ANSI/War nsymbol _Gefahr - Steuerstromkr eise Beleuchtung und Ser vice Steckdosen wer den nicht vom N etz  getr e @ 125\mod_1466753473441_13011.docx @ 551161 @  @ 1 
 

 

 GEVAAR 

Stuurstroomkringen voor verlichting en service-contactdozen 

die nodig zijn voor de onderhoudswerkzaamheden, worden 

niet via de onderbrekerschakelaar (hoofdschakelaar) 

uitgeschakeld en blijven onder spanning. 

De geleiders voor de bedrading zijn in kleur gekenmerkt 

(oranje). 

 
Pos: 606 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Überschrift - Bereitzustellendes  Wer kzeug (Einzug Mit te) @ 134\mod_1474283155119_13011.docx @ 578385 @  @ 1 
 

Beschikbaar te stellen gereedschap 
Pos: 607 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Wer kzeuge - Schraubendr eher_Feile @ 134\mod_1474283242528_13011.docx @ 578412 @  @ 1 
 

  

  

Schroevendraaier Metalen vijl   

Afb. 9: Gereedschappen 
Pos: 608 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Software/Sollten  Si e einen Ofen/C ontroller anschließen woll en, der noch kein Kommuni kationsmodul besi tzt,  so  @ 183\mod_1518102840243_13011.docx @ 740233 @  @ 1 
 

Als u een oven/controller wilt aansluiten die nog geen communicatiemodule heeft, dient u 

als volgt te werk te gaan: 
Pos: 609 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Software/Ei nbau eines Kommuni kationsmoduls i n ei ne bes tehende Schaltanl age - VCD Software - Tabelle @ 132\mod_1473415750008_13011.docx @ 573539 @  @ 1 
 

Afbeelding Beschrijving 

 

 

 

1. Open de afdekking van de schakelinstallatie die zich 

aan of in de oven bevindt. 

2. Breek het voorgestanste gat voor de doorvoer eruit 

met een schroevendraaier. Let daarbij op de kleine 

inkeping. Deze markeert het correcte gat. 

 

3. Schuif nu de bij de levering inbegrepen ethernet-bus 

van buitenaf door het gat en draai hem met de moer 

vanaf de achterzijde vast. 

 

 

4. Trek de stekker rechts aan de module eruit. 

5. Sluit hier de bijgeleverde stekker aan. 

6. Steek de eruit getrokken stekker rechts in de nieuwe 

stekker. 

 

Opmerking: let op een deskundige bedrading 

 

7. Druk de communicatiemodule nu op de rail, zodat 

ook de rode beugel aan de andere zijde van de 

module over de rail grijpt. Bevestig de module 

vervolgens door de rode beugel naar de module toe 

te drukken. De module mag nu niet meer van de rail 

kunnen worden gelicht.  
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Afbeelding Beschrijving 

  

8. Verbind met de korte ethernetkabel (1 m) nu de 

module en de ethernet-bus. 

 

9. Verbind vervolgens de buitenzijde van de ethernet-

bus via de lange ethernetleiding (5 m) met de pc. 

 
Pos: 610 /TD/Einlei tung/Technische Daten/Öfen/Überschrift - Typenschild @ 97\mod_1435843426968_13011.docx @ 394550 @ 1 @ 1 
 

16 Typeplaatje 
Pos: 611 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D as Typenschil d des C ontr ollers befi ndet sich bei den C ontroll ern B400/C 440/P470 auf der R ückwand ..  @ 97\mod_1435843540818_13011.docx @ 394576 @  @ 1 
 

Het typeplaatje van de controller bevindt zich bij de controllers B400/C440/P470 aan de 

achterzijde van de bedieningsbehuizing. 

Bij de controllers B410/C450/P480 bevindt zich het typeplaatje in de buurt van de 

bedieningseenheid, eventueel in de schakelinstallatie. 
Pos: 612 /TD/Ser vice-Typenschild/Typenschil d der C ontroll er B 400_B 410_C 440_C 450_P 470_P 480 (Beispiel) - Grafi k @ 97\mod_1435843845303_13011.docx @ 394602 @  @ 1 
 

 

Afb. 10: voorbeeld (typeplaatje) 
Pos: 613 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Ü berschrif t - R einigung @ 97\mod_1435845157383_13011.docx @ 394628 @ 1 @ 1 
 

17 Reiniging 
 
Pos : 614 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e R einigung der Ger äteoberfläche kann mit tels  ei ner  milden Seifenl ösung erfolgen ...  @ 97\mod_1435845311870_13011.docx @ 394654 @  @ 1 
 

Het oppervlak van het apparaat kan worden gereinigd met een mild zeepsop. 

De usb-interface mag alleen met worden gereinigd een droge doek. 

De stickers/borden mogen niet met scherpe reinigingsmiddelen worden behandeld. 
Pos: 615 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/C ontroll er/B150/B130/B170/C 280/C 290/C295/P320/Überschrift - Wartung und Ersatzteile @ 97\mod_1435845951178_13011.docx @ 394680 @ 1 @ 1 
 

18 Onderhoud en reserveonderdelen 
Pos: 616 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M 03.0012_Wie in Kapitel „ Aufbau des C ontroll ers“ darg es tellt , setzt  sich der C ontroll er aus  ...  @ 73\mod_1409828535676_13011.docx @ 325682 @  @ 1 
 

Zoals in het hoofdstuk 'Opbouw van de controller' aangegeven, bestaat de controller uit 

meerdere componenten. De regelmodule wordt altijd in de schakelkast of in de 

ovenbehuizing gemonteerd. De bedieningseenheid kan in een schakelkast of in de 

ovenbehuizing worden gemonteerd. Daarnaast zijn er ovenmodellen waarbij de 

bedieningseenheid afneembaar aan de ovenbehuizing is aangebracht. De 

omgevingsvoorwaarden worden beschreven in het hoofdstuk 'Technische gegevens'. 
Pos: 617 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M 03.0012_Es muss ver mieden werden, dass l eitfähige Verschmutzungen i n den Schal tschrank bzw. .. . @ 97\mod_1435849156768_13011.docx @ 394738 @  @ 1 
 

U dient te vermijden dat geleidende verontreinigingen in de schakelkast of de 

ovenbehuizing kunnen binnendringen. 
Pos: 618 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M 03.0012_U m Einkoppl ung en von Störungen i n die Steuer - und M essl eitungen zu mi ni mier en, muss . .. @ 97\mod_1435849161245_13011.docx @ 394764 @  @ 1 
 

Om inwerkingen van storingen op de stuur- en meetleidingen tot een minimum te beperken, 

moet erop worden gelet, dat deze worden gescheiden en zo ver mogelijk verwijderd van de 
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netspanningsleidingen worden gelegd. Als dit niet mogelijk is, moeten afgeschermde kabels 

worden gebruikt. 
Pos: 619 /TD/Allgemei ne Hinweise (für alle Anlei tungen)/War nung - Arbeiten an der elektrischen Ausrüstung dürfen nur von .. . @ 2\mod_1184228021019_13011.docx @ 19681 @  @ 1 
 

 

Waarschuwing – Gevaren door elektrische stroom! 

Werkzaamheden aan de elektrische uitrusting mogen alleen uitgevoerd worden door 

gekwalificeerd en bevoegd elektro-vakpersoneel of door personeel! 

 
Pos: 620 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Versichern Sie sich, dass sich der  Netzschalter i n St ellung „ 0“ befindet!  @ 97\mod_1435849164880_13011.docx @ 394790 @  @ 1 
 

 

Overtuig u ervan dat de netschakelaar op '0' staat! 

Trek de netstekker uit de contactdoos voordat u de behuizing opent! 

Als de oven geen netstekker heeft, moet u de vaste aansluiting spanningsvrij schakelen. 

 
Pos: 621 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Aus tausch eines C ontroll ers @ 80\mod_1416998521254_13011.docx @ 344959 @ 2 @ 1 
 

18.1 Vervanging van een controller 
Pos: 622 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M 03.0012_Aus tausch des C ontr ollers -  Teil 1 - B 400/C  440/P 470 - Grafi k @ 137\mod_1475648107899_13011.docx @ 584619 @  @ 1 
 

  

Afb. 11: Vervanging van een controller (afbeelding vergelijkbaar) 
Pos: 623 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Lösen Sie mit einem Schr aubendreher (Kreuzschlitz)  di e 4 Schr auben auf der Gehäuserückseite.  Diese k @ 137\mod_1475649189913_13011.docx @ 584671 @  @ 1 
 

 Draai met een kruiskopschroevendraaier de 4 schroeven aan de behuizingsachterzijde 

eruit. Al naargelang de variant kunnen zij zijn uitgevoerd als kruiskop- of als 

torxschroeven. 
Pos: 624 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Tr ennen Si e, durch l eichtes Zi ehen, die beiden - Lösen Sie die Zul eitung von der Pl atine .. @ 137\mod_1475650041987_13011.docx @ 584697 @  @ 1 
 

 Trek voorzichtig aan de beide behuizingsdelen om ze van elkaar te scheiden. 

 Onderbreek de toevoer naar de printplaat door de beide oranjekleurige rasters op de 

stekker in te drukken en hem voorzichtig los te trekken. 

 Nu kunt u de stekker op de printplaat van de nieuwe controller steken. 

 Schroef de achterzijde van de behuizing weer vast. 

 Als bovendien een regelmodule werd bijgeleverd, dient u deze module ook te 

vervangen.  Ga daarbij te werk zoals beschreven staat in het hoofdstuk 'Demontage 

van de regelmodule'. 
Pos: 625 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Ausbau der Contr oller plati ne @ 97\mod_1435849169498_13011.docx @ 394816 @ 2 @ 1 
 

18.2 Uitbouw van de controllerprintplaat 
Pos: 626 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D er Ausbau oder  der Ei nbau einer C ontroller platine darf  nur i n Abs timmmung mi t dem N abertherm- Ser vic  @ 137\mod_1475647576214_13011.docx @ 584541 @  @ 1 
 

De demontage/montage van een controlleprintplaat mag alleen worden uitgevoerd in 

overleg met Nabertherm-Service. 
Pos: 627 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M 03.0012_Entfer nen Sie di e Abdeckung des Bedienknopfes mit  ei nem Schr aubendreher  ...  @ 97\mod_1435849173055_13011.docx @ 394842 @  @ 1 
 

 Verwijder de afdekking van de bedieningsknop met een schroevendraaier (sleufkop). 

 Draai de bevestigingsschroef van de bedieningsknop los met een schroevendraaier 

(kruiskop) en verwijder hem. 

 Draai de moer waarmee de bedieningsknop aan de behuizing bevestigd is iets los met 

een 10 mm dopsleutel. 

 Draai met een kruiskopschroevendraaier de 4 schroeven aan de behuizingsachterzijde 

eruit. Al naargelang de variant kunnen zij zijn uitgevoerd als kruiskop- of als 

torxschroeven. 
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Pos: 628 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M 03.0012_Ausbau der Contr oller plati ne - Teil 1 - B 400/C 440/P 470 -  Grafi k @ 97\mod_1435849176658_13011.docx @ 394868 @  @ 1 
 

    

Afb. 12: Uitbouw van de controllerprintplaat - deel 1 (afbeelding vergelijkbaar) 
Pos: 629 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M 03.0012_Trennen Sie, durch l eichtes  Ziehen, di e bei den Gehäuseteil e vonei nander . .. @ 97\mod_1435849180324_13011.docx @ 394894 @  @ 1 
 

 Trek voorzichtig aan de beide behuizingsdelen om ze van elkaar te scheiden. 

 Onderbreek de toevoer naar de printplaat door de beide oranjekleurige rasters op de 

stekker in te drukken en hem voorzichtig los te trekken. 

 Draai de 7 bevestigingsschroeven van de printplaat eruit. Let daarbij op dat u de 

printplaat niet beschadigt. 

 Nu kunt u de printplaat uit de behuizing nemen en zo nodig vervangen. 
Pos: 630 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M 03.0012_Ausbau der Contr oller plati ne - Teil 2 - B 400/C 440/P 470 -  Grafi k @ 97\mod_1435849184489_13011.docx @ 394920 @  @ 1 
 

   

Afb. 13: Uitbouw van de controllerprintplaat - deel 2 (afbeelding vergelijkbaar) 
Pos: 631 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Ei nbau der  Contr ollerpl ati ne @ 97\mod_1435849188296_13011.docx @ 394946 @ 2 @ 1 
 

18.3 Inbouw van de controlleprintplaat 
Pos: 632 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D er Ausbau oder  der Ei nbau einer C ontroller platine darf  nur i n Abs timmmung mi t dem N abertherm- Ser vic  @ 137\mod_1475647576214_13011.docx @ 584541 @  @ 1 
 

De demontage/montage van een controlleprintplaat mag alleen worden uitgevoerd in 

overleg met Nabertherm-Service. 
Pos: 633 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Vor der- und Rückansicht der Pl atine. - Text @ 97\mod_1435849192243_13011.docx @ 394972 @  @ 1 
 

Voor- en achteraanzicht van de printplaat. 
Pos: 634 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M 03.0012_Ei nbau der  Contr ollerpl ati ne - Teil 1 - B 400/C 440/P 470 - Grafi k @ 97\mod_1435849196424_13011.docx @ 394998 @  @ 1 
 

  

voorzijde achterzijde 

Afb. 14: Inbouw van de controllerprintplaat – deel 1 (afbeelding vergelijkbaar) 
Pos: 635 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M 03.0012_Fügen Si e die Pl atine und das Vorderteil des Gehäuses vorsichtig zusammen . .. @ 97\mod_1435849200901_13011.docx @ 395024 @  @ 1 
 

 Voeg de printplaat en het voorste behuizingsgdeelte voorzichtig aan elkaar. 

 Let daarbij op dat de printplaat in de beide daarvoor aangebrachte vergrendelingen 

boven en onder wordt gelegd. 

 Bevestig de printplaat met de 7 bevestigingsschroeven. 

 Let daarbij op dat u de printplaat niet beschadigt.  

 Verbind de toevoerleiding met de printplaat door de groene stekker voorzichtig naar 

het daarvoor bedoelde punt te schuiven en te laten vastklikken. 

 Leid de toevoerleiding door de behuizing zoals afgebeeld. 
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 Voeg de beide behuizingsgedeelten voorzichtig samen. 

 Let daarbij op dat de toevoerleiding in de doorvoer ligt. 
Pos: 636 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M 03.0012_Ei nbau der  Contr ollerpl ati ne - Teil 2 - B 400/C 440/P 470 - Grafi k @ 97\mod_1435849206922_13011.docx @ 395050 @  @ 1 
 

   

Afb. 15: inbouw van de controllerprintplaat – deel 2 (afbeelding vergelijkbaar) 
Pos: 637 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M 03.0012_Verschrauben Sie mi t einem Schr aubendreher (Kreuzschlitz)  di e 4 Schr auben auf der . .. @ 137\mod_1475647807450_13011.docx @ 584567 @  @ 1 
 

 Draai met een kruiskopschroevendraaier de 4 schroeven aan de behuizingsachterzijde 

vast. Al naargelang de variant kunnen zij zijn uitgevoerd als kruiskop- of als 

torxschroeven. 

 Draai de moer waarmee de bedieningsknop aan de behuizing bevestigd is iets vast met 

een 10 mm dopsleutel. 

 Steek de draaiknop erop. 

 Draai de bevestigingsschroef vast met een schroevendraaier (kruiskop). 

 Druk de afdekking voorzichtig met uw duim op de bedieningsknop. 
Pos: 638 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M 03.0012_Ei nbau der  Contr ollerpl ati ne - Teil 3 - B 400/C 440/P 470 - Grafi k @ 97\mod_1435849215877_13011.docx @ 395102 @  @ 1 
 

    

Afb. 16: inbouw van de controllerprintplaat – deel 3 (afbeelding vergelijkbaar) 
Pos: 639 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Ausbau der Regl ermodul e @ 97\mod_1435849220416_13011.docx @ 395128 @ 2 @ 1 
 

18.4 Uitbouw van de regelmodule 
Pos: 640 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M 03.0012_Lösen Si e die Steckver bindungen am M odul durch vorsichtiges  Ziehen am Stecker . .. @ 97\mod_1435849225409_13011.docx @ 395154 @  @ 1 
 

 Onderbreek de steekverbindingen aan de module door voorzichtig lostrekken van de 

stekker. 

 Wip met een schroevendraaier (sleufkop) de rode ontgrendeling naar boven om de 

module van de montagerail te verwijderen. 
Pos: 641 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M 03.0012_Ausbau der Regl ermodul e - Teil 1 - B 400/C 440/P 470 - Gr afi k @ 97\mod_1435849229075_13011.docx @ 395180 @  @ 1 
 

   

Afb. 17: uitbouw van de regelmodule – deel 1 (afbeelding vergelijkbaar) 
Pos: 642 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M 03.0012_Währenddessen ki ppen Si e das Bauteil vorsichtig nach oben. Nun können si e es aus der ... @ 97\mod_1435849231929_13011.docx @ 395206 @  @ 1 
 

Draai daarbij het onderdeel voorzichtig naar boven. Nu kunt u het uit de schakelinstallatie 

verwijderen. 
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Pos: 643 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M 03.0012_Ausbau der Regl ermodul e - Teil 2 - B 400/C 440/P 470 - Gr afi k @ 97\mod_1435849235861_13011.docx @ 395232 @  @ 1 
 

  

Afb. 18: uitbouw van de regelmodule – deel 2 (afbeelding vergelijkbaar) 
Pos: 644 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Ei nbau der  Regler module @ 97\mod_1435849238762_13011.docx @ 395258 @ 2 @ 1 
 

18.5 Inbouw van de regelmodule 
Pos: 645 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M 03.0012_H aken Sie das M odul mi t der Oberseite zuerst  in di e Befes tigungsschi ene . .. @ 137\mod_1475647918615_13011.docx @ 584593 @  @ 1 
 

 Plaats de module eerst met de bovenzijde in de montagerail. 

 Draai de module vervolgens naar beneden en laat hem vastklikken. 

 Steek nu met lichte druk de stekker in de module. Let daarbij op dat de stekker tot aan 

de aanslag in de module moet steken. De stekker klikt voelbaar vast. Als dit niet het 

geval is, moet u de druk verhogen. 
Pos: 646 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M 03.0012_Ei nbau der  Regler module - B 400/C 440/P 470 - Gr afi k @ 97\mod_1435849245611_13011.docx @ 395310 @  @ 1 
 

    

Afb. 19: inbouw van de regelmodule (afbeelding vergelijkbaar) 
Pos: 647 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B150/B130/B170/C 280/C 290/C 295/P320/Ü berschrif t - Elektrischer Anschl uss @ 32\mod_1351058540688_13011.docx @ 188998 @ 1 @ 1 
 

19 Elektrische aansluiting 
Pos: 648 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Folgende Beispi elschaltung en di enen der Veranschaulichung unterschiedlicher Schaltungsvarianten .. . @ 88\mod_1427275800230_13011.docx @ 371884 @  @ 1 
 

De volgende voorbeeldschakelingen zijn bedoeld ter verduidelijking van verschillende 

schakelvarianten. De uiteindelijke schakeling van de componenten is alleen toegestaan na 

controle door een vakman. 
Pos: 649 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - R eglermodul @ 137\mod_1475651246744_13011.docx @ 584749 @ 2 @ 1 
 

19.1 Regelmodule 
Pos: 650 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Jeder C ontroll er besitzt mi ndestens ein Regler modul i n der Schaltanlage. Di eses R eglermodul bildet @ 137\mod_1475651326368_13011.docx @ 584776 @  @ 1 
 

Iedere controller heeft minstens één regelmodule in het schakelsysteem. Samen met de 

bedienings- en weergave-eenheid en een nettoestel vormt deze regelmodule de controller. 

Op het overzicht worden de componenten getoond: 
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Pos: 651 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M 03.0012_N etzteil und R egler modul - Gr afi k @ 137\mod_1475650994312_13011.docx @ 584723 @  @ 1 
 

 

-5T0 = nettoestel -5N1 = regelmodule 

Afb. 20: nettoestel en regelmodule (afbeelding vergelijkbaar) 
Pos: 652 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B150/B130/B170/C 280/C 290/C 295/P320/Schal tpl äne/Ü berschrif t - Leitungsanforderungen @ 97\mod_1435906016140_13011.docx @ 395414 @ 2 @ 1 
 

19.2 Leidingvereisten 
 
Pos : 653 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Für Leitungen die N etzspannung führen: 18 AWG bzw. 1 mm² Leitungen .. . @ 97\mod_1435849249277_13011.docx @ 395336 @  @ 1 
 

Voor spanningvoerende leidingen: Gebruik 18 AWG resp. 1 mm² leidingen (multinorm-

leiding, 600 V, max. 105 °C, pvc-isolatie) en adereindhulzen met isolatie volgens 

DIN 46228. 
Pos: 654 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Für Leitungen an 12 V Gl eichspannung: 20 AWG bzw. 0,5 mm² . .. @ 97\mod_1435849253192_13011.docx @ 395362 @  @ 1 
 

Voor leidingen onder 12 V gelijkstroom: Gebruik 20 AWG resp. 0,5 mm² leidingen 

(multinorm-leiding, 600 V, max. 90 °C, kortstondig 105 °C, pvc-isolatie) en adereindhulzen 

met isolatie volgens DIN 46228. 
Pos: 655 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B150/B130/B170/C 280/C 290/C 295/P320/Ü berschrif t - Allgemei ner Anschluss  @ 73\mod_1409831103809_13011.docx @ 325864 @ 2 @ 1 
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19.3 Algemene aansluiting 
 
Pos : 656 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D er folgende Anschl ussplan umfasst all e möglichen Beschaltungen der R egler module für ei nzonige Öfen. @ 73\mod_1409831294366_13011.docx @ 325890 @  @ 1 
 

Het onderstaande schakelschema omvat alle mogelijke bedradingen van de regelmodule voor eenzone-ovens. 
Pos: 657 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Elektrischer Anschl uss Allgemei n - B.. ./C.../P.. . - Grafi k @ 73\mod_1409829801206_13011.docx @ 325786 @  @ 1 
 

 

Afb. 21:  

Nr. Toelichting 

1 Uitgangen voor extra functies 

2 Voeding 

3 - 

4 Aansluiting thermo-element 

5 Uitgang voor veiligheidsrelais 

6 Analoge ingang (0-10 V of 4-20 mA met meetweerstand 47 Ohm) 

7 Analoge uitgang 1 (verwarmingsaansturing 12 V of 0-10 V) 

aansturing veiligheidsschakelaar via omvormerrelais 

8 Analoge uitgang 2 

9 Aansluitingen voor potentiaalvrije contacten aan ingang 1 en 2 
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Pos: 658 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B150/B130/B170/C 280/C 290/C 295/P320/Schal tpl äne/Ü berschrif t - Öfen bis 3,6 kW-  Ersatz  für B130/B150/B180/C 280/P330 -> 12.2008 @ 74\mod_1411110313773_13011.docx @ 329580 @ 2 @ 1 
 

19.4 Ovens tot 3,6 kW – vervanging voor B130, B150, B180, C280, P330 tot 12.2008 
Pos: 659 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Öfen bis  3,6 kW-   B130/B150/B180/C 280/P330 -> 12.2008 - Gr afi k @ 73\mod_1409829832501_13011.docx @ 325812 @  @ 1 
 

 

Afb. 22:  

Nr. Toelichting 

1 Uitgangen voor extra functies (optie) 

2 Voeding 

3 Aansluiting verwarming, zie ovenhandleiding 

4 Aansluiting thermo-element 

5 - 

6 - 

7 Verwarmingsaansturing 12 V of 0-10 V 

aansturing veiligheidsschakelaar via omvormerrelais 

8 - 

9 - 
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Pos: 660 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B150/B130/B170/C 280/C 290/C 295/P320/Schal tpl äne/Ü berschrif t - Öfen bis 3,6 kW-  Ersatz  für B130/B150/B180/C 280/P330 -> 01.2009 @ 74\mod_1411110410936_13011.docx @ 329606 @ 2 @ 1 
 

19.5 Ovens tot 3,6 kW – vervanging voor B130, B150, B180, C280, P330 vanaf 
01.2009 

Pos: 661 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Öfen bis  3,6 kW-   B130/B150/B180/C 280/P330 -> 01.2009 - Gr afi k @ 73\mod_1409832809556_13011.docx @ 325968 @  @ 1 
 

 

Afb. 23:  

Nr. Toelichting 

1 Uitgangen voor extra functies (optie) 

2 Voeding 

3 Aansluiting verwarming, zie ovenhandleiding 

4 Aansluiting thermo-element 

5 - 

6 - 

7 Verwarmingsaansturing 12 V of 0-10 V 

aansturing veiligheidsschakelaar via omvormerrelais 

8 - 

9 - 
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Pos: 662 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B150/B130/B170/C 280/C 290/C 295/P320/Schal tpl äne/Ü berschrif t - Öfen, ei nzonig > 3,6 kW mi t H albl eiterr elais oder Schütz @ 73\mod_1409832281653_13011.docx @ 325942 @ 2 @ 1 
 

19.6 Ovens, met een zone > 3,6 kW met halfgeleiderrelais of veiligheidsschakelaar 
Pos: 663 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Öfen, einzonig > 3,6 kW mit H albl eiterrelais  oder  Schütz - Grafi k @ 73\mod_1409832872736_13011.docx @ 325994 @  @ 1 
 

 

Afb. 24:  

Nr. Toelichting 

1 Uitgangen voor extra functies (optie) 

2 Voeding 

3 - 

4 Aansluiting thermo-element 

5 Uitgang voor veiligheidsrelais 

6 - 

7 Verwarmingsaansturing 12 V of 0-10 V 

aansturing veiligheidsschakelaar via omvormerrelais 

8 - 

9 - 
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Pos: 664 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B150/B130/B170/C 280/C 290/C 295/P320/Schal tpl äne/Ü berschrif t - Öfen >  3,6 kW mit 2 H eizkreisen @ 73\mod_1409831856114_13011.docx @ 325916 @ 2 @ 1 
 

19.7 Ovens > 3,6 kW met 2 verwarmingscircuits 
Pos: 665 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Öfen > 3,6 kW mit 2 H eizkr eisen - Grafi k @ 73\mod_1409832876901_13011.docx @ 326020 @  @ 1 
 

 

Afb. 25:  

Nr. Toelichting 

1 Uitgangen voor extra functies 

2 Voeding 

3 - 

4 Aansluiting thermo-element 

5 Uitgang voor veiligheidsrelais 

6 - 

7 Verwarmingsaansturing 12 V of 0-10 V verwarmingscircuit 1 

aansturing veiligheidsschakelaar via omvormerrelais 

8 Verwarmingsaansturing 12 V of 0-10 V verwarmingscircuit 2 

aansturing veiligheidsschakelaar via omvormerrelais 

9 - 

 
Pos: 666 /Steuer module/=== Seitenumbr uch === @ 0\mod_1158819844943_0.docx @ 13782 @  @ 1 
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Pos: 667 /TD/Ser vice-Typenschild/N abertherm- Ser vice @ 0\mod_1158658915997_13011.docx @ 13101 @ 1 @ 1 
 

20 Nabertherm-service 
 

 

Voor onderhoud en reparatie van de installatie staat de Nabertherm-service steeds ter 

beschikking. 

Als u vragen, problemen of wensen heeft, kunt u contact opnemen met de firma 

Nabertherm GmbHf. Schriftelijk, telefonisch of via het internet. 

 

 

Schriftelijk 

Nabertherm GmbH 

Bahnhofstrasse 20 

28865 Lilienthal / Germany 
 

 

Telefonisch of per fax 

Phone: +49 (0) 4298 / 922-0 

Fax:     +49 (0) 4298 / 922-129 

 

 

Internet of e-mail 

www.nabertherm.com 

contact@nabertherm.de 

Houd bij contactopname de gegevens van het typeplaatje van de oven of de controller 

bij de hand. 
Pos: 668 /TD/Ser vice-Typenschild/Typenschil d gekl ebt_108 x 84 mit C E - mit  Beschrei bung @ 43\mod_1371118967603_13011.docx @ 233588 @  @ 1 
 

Geef de volgende informatie van het typeplaatje op: 

 

Ovenmodel 

Serienummer 

Artikelnummer 

Bouwjaar 

Afb. 26: voorbeeld (typeplaatje) 

 
Pos: 669 /Steuer module/=== Seitenumbr uch === @ 0\mod_1158819844943_0.docx @ 13782 @  @ 1 
 
  

1

2

3

4
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Pos: 670 /TD/N otizen/Überschrift - 1. Für Ihr e N otizen @ 146\mod_1481798022530_13011.docx @ 610411 @ 1 @ 1 
 

21 Voor uw notities 
 
Pos : 671 /Steuer module/=== Seitenumbr uch === @ 0\mod_1158819844943_0.docx @ 13782 @  @ 1 
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Pos: 672 /TD/N otizen/Überschrift - Für Ihre Notizen @ 146\mod_1481804479283_13011.docx @ 610521 @  @ 1 
 

Voor uw notities 
 
Pos : 673 /Steuer module/=== Seitenumbr uch === @ 0\mod_1158819844943_0.docx @ 13782 @  @ 1 
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Pos: 674 /TD/N otizen/Überschrift - Für Ihre Notizen @ 146\mod_1481804479283_13011.docx @ 610521 @  @ 1 
 

Voor uw notities 
 
=== Ende der Liste für Textmar ke Inhalt === 
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