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ALGEMEEN 
De SERVAL regelaars zijn individuele ruimteregelaars, die gebruikt 
kunnen worden voor een groot aantal toepassingen. De regelaars 
kunnen zelfstandige werken of deel uitmaken van groter 
CentraLine regelsysteem. 
Met de uitgangen kunnen verschillende type motoren worden 
aangestuurd. Verwarmingsystemen mogen zowel met 
verwarmingskleppen als elektrisch de ruimte verwarmen, terwijl 
koelsystemen gebruik kunnen maken van gekoeldwaterkleppen of 
koelcompressoren. Tijdvertragingen en interne vergrendelingen 
maken deze regelaar uitermate geschikt voor het aansturen van 
elektrische verwarming en koelcompressoren. 

Tabel 1. Overzicht ruimteregelaars (naar model) 

model omschrijving CLSE
1L230 

CLSE
1L24 

CLSE
2L230 

Voeding 
spanning 

230Vac X -- X 

24Vac -- X -- 

digitale 
uitgangen 

1st relais X X X 

2nd relais X X X 

3rd relais X X X 

4th relais X X X 

triac (open UIT 1) X X X 

triac (dicht UIT 1) X X X 

triac (open UIT 2) X X X 

triac (dicht UIT 2) X X X 

LED X X X 

digitale 
ingangen 

configureerbare dig. 
ingang X X X 

digitale ingang 
(raamcontact) X X X 

analoge 
ingangen 

(ventilatorsnelheid + 
bezettingsoverbrugging ) X X X 

ruimtevoeler X X X 

Instelpunt aanpassing X X X 

analoge 
uitgang 

Ventilator 
toerenregelingfOUT1 of 
0…10 V OUT2 

-- -- X 

 

KENMERKEN 
• Aansluiting van thermische- of 3-punts motoren 
• Directe aansluiting van een 3-toeren ventilator 
• Directe aansluiting van elektrische naverwarming 
• Mogelijkheid voor een 3-toeren ventilatie (via relais) of 

een toerengeregelde ventilator. (via 0…10 V uitgang) 
• Mogelijkheid voor een proportionele klep als alternatief 

voor ventilator toerentalregeling (via 0…10 V uitgang) 
• Vooringestelde configureerbare parameters 
• Breed scala aan ondersteunde kleppen en motoren 
• Vergrendelingen en tijdvertragingen ter bescherming 

van de aangesloten apparatuur 
• Gebruik van Echelon LonTalk® protocol 
• Wandmodules voor meting en handmatige instelling 
• Compact ontwerp, past in fancoil units en verlaagde 

plafonds. 
• Voedingspanning 230V~ of 24 V~ 
• eu.bac gecertificeerd 
 

OMSCHRIJVING 
SERVAL zijn ruimte temperatuurregelaars voor verwarming 
en/of koelsystemen met twee- of  vier-leidingen, optioneel 
uitgevoerd met een elektrische verwarming en het regelen van 
een 1, 2 of 3 toerenventilatie of, afhankelijk van het model, een 
traploze ventilator. Zie Tabel 1 
De regelaars hebben standaard  voor-instellingen vanaf de 
fabriek en kunnen na installatie direct volledig in bedrijf worden 
genomen. Met COACH configuratiesoftware, kunnen de 
regelaars worden geconfigureerd met klantspecifieke 
instellingen. Bij gebruik van CARE als engineering tool, kan de 
regelaar geconfigureerd worden met een LNS plug-in. Een 
groot aantal COMMAND wandmodules kunnen op de regelaar 
worden aangesloten en verschaffen één of meer van de 
volgende functies: -aanpassen van het instelpunt, -aanpassen 
van de ventilatorsnelheid en een overbruggingsknop. Alle 
wandmodulen bevatten standaard een ruimte 
temperatuuropnemer, maar is het mogelijk een C7068A1007 
retourluchtopnemer toe te passen. 

VOLGORDE 
Het wel of niet vrijgeven van verwarming en/of koeling, in 
volgorde, kan worden geselecteerd voor, een totaal van tien 
verschillende toepassingen van ruimteregeling, zoals:: 
• Radiator met verwarmingklep 
• Vloerverwarming met verwarmingklep 
• Vloerverwarming of koeling met omschakelklep 
• Gekoeld plafond met koelklep 
• Gekoeld plafond met verwarming of koeling met een 

omschakelklep 
• Radiator met verwarmingklep, gekoeld plafond en koelklep 
• Fancoil unit met verwarming + koelklep 
• Fancoil unit met verwarming + koeling + elektrische naverwarming 
• Fancoil unit met verwarming of koeling en omschakelklep 
• Fancoil unit met verwarming of koeling en omschakelklep + relais 

voor elektrische naverwarming. 
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Bedrijfsmode 
De regelaar kan in een van de volgende bedrijfsmode werken 
met  de volgende bedieningsmogelijkheden. 
 

"Bezetting" Mode 
Dit is de normale regeling van een ruimte of zone wanneer 
deze bezet is. De regelaar kan in deze modus worden 
ingeschakeld door het tijdprogramma van het systeem, door de 
aanwezigheidsvoeler of door de overbruggingsknop op het 
COMMAND wandmodule. In de "bezet" mode, wordt de 
ventilator geregeld door de ventilatorschakelaar op de 
COMMAND wandmodule op AAN te zetten of, als de 
schakelaar op “auto” is ingesteld, door het regelalgoritme. De 
ventilator schakelt naar “UIT” binnen de neutrale band. 
 

"Stand-by" Mode 
De "stand-by" mode bespaart energie door de vraag naar 
verwarming of koeling, gedurende perioden waarin de ruimte 
tijdelijk niet bezet is, te reduceren. De ventilator wordt UIT 
geschakeld binnen de neutrale band. 
 

"Niet-bezet" Mode 
Deze bedrijfsmode wordt gebruikt voor een langere uitperiode, 
zoals ’s nachts, in het weekend of tijdens vakanties. 
 

Open raam detectie 
Indien SERVAL is geconfigureerd voor het detecteren van 
geopende ramen, schakelt de regelaar automatisch de 
verwarming en koeling uit, zodra een raam wordt geopend. De 
vorstbeveiliging blijft, ondanks een geopend raam, actief. 
 

Vorstbeveiliging 
Als de ruimtetemperatuur onder de 8°C daalt, activeert 
SERVAL het verwarmingscircuit.  
 

Rookregeling 
De ventilator kan, voor ventilatie bij rookontwikkeling, “IN” of 
“UIT”  worden geschakeld doormiddel van het openraam 
contact .  
 

Ventilatorstoring 
Bij een configuratie met elektrische na-verwarming, wordt een 
luchtstroomdetectie verwacht op de digitale ingang 1. SERVAL 
beschermt hiermee de apparatuur door het systeem uit te 
schakelen bij het niet functioneren van de ventilator. 
 

Omschakeling 
SERVAL kan twee afzonderlijke leidingsystemen voor één 
ruimte regelen via een omschakelingang (zomer of 
winterbedrijf) Deze functie is fysiek aangesloten op een 
PANTHER, LION of TIGER regelaar 
 

 
Fig. 1. Standaard toepassing, afbeelding met fancoil unit 

SPECIFICATIES 
De regelaar is voorzien van in- en uitgangen zoals 
weergegeven in:  Ingang / Uitgang, Stroomverbruik 
Tabel 2. 

Ingang / Uitgang, Stroomverbruik 
Tabel 2. Ingang/uitgang specificaties 

 functies/karakteristieken 

1e DI 

configureerbaar om status te lezen van raamcontact, 
aanwezigheidssensor, etc. Alleen geschikt voor 
potentiaalvrije contacten; Max. spanning bij open contact 
= 5 Vdc 

1e AI 
permanent geconfigureerd om de waarde te lezen van de 
temperatuurinstellingsknop van het aangesloten 
COMMAND wandmodules  

2e AI 
permanent geconfigureerd om de waarde te lezen van de 
ruimtetemperatuur voeler van de aangesloten COMMAND 
wandmodules 

1e DO permanent geconfigureerd om de uitgang te sturen voor 
een LED van de aangesloten COMMAND wandmodules 

3e AI 
permanent geconfigureerd om de status te lezen van 3-
toeren ventilatorinstelling en de overbruggingsknop van 
de aangesloten COMMAND wandmodules. 

2e DI 

permanent geconfigureerd om de status te lezen van het 
raamcontact; gesloten / geopend met gebruik van de 
rechter Dipswitch; alleen geschikt voor potentiaalvrije 
contacten; Max. voltage bij open contact = 5 Vdc 

4e relais 

permanent geconfigureerd om een aangesloten 
elektrische naverwarmer te sturen, Maximale 
schakelspanning = 24...230 Vac; maximale schakelstroom 
= 0.05...10 A 

1e, 2e, en 
3e relais 

permanent geconfigureerd om een aangesloten 3-toeren 
ventilator aan te sturen; schakelspanning = 24...230 Vac; 
schakelstroom = 0.05...3 A (Max. 3 A voor alle drie relais 
samen) 

triac 
uitgangen 

permanent geconfigureerd om een uitgang te sturen naar 
UIT1/2; schakelspanning = 230 Vac (CLSE1L230) of 
24 Vac (CLSE1L24), Max. schakelstroom = 0.5 A; Max. 
belasting (10 sec) spanning = 1 A 

• Maximum toegestane continue stroom voor alle 
triac uitgangen samen: 1 A. 

• cos ϕ > 0.8 

AO 

Alleen type CLSE2L230: Toepasbaar (afhankelijk van de 
configuratie) voor het traploos regelen van een 
ventilatorsnelheid of een proportionele klep. In deze 
uitvoering wordt (klem12) gebruikt voor het regelen van de 
prop.klep, OUT1 (klemmen 19 en 20) is geconfigureerd 
voor “PWM”, terwijl de ventilator NIET geconfigureerd is 
als “variabele snelheid.” 
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Aansluitspanning en belasting 
CLSE1L230: 230 Vac +10%, -15%, 50/60 Hz 

• Opgenomen vermogen: < 6 VA (onbelast module) 
CLSE1L24: 24 Vac ±20%, 50/60 Hz 

• Opgenomen vermogen: < 3 VA (onbelast module) 
CLSE2L230: 230 Vac +10%, -15%, 50/60 Hz 

• Opgenomen vermogen: < 6 VA (onbelast module) 
 

Hardware ontwerp 
Processor: Neuron 3150® werkt op 5 MHz, met 2 kB aan 

RAM en een 0.5 kB EEPROM op chip. 
Ext. Geheugen: EPROM, 64 kB by 8. 
 

Specifiek temperatuurbereik 
0° tot 40°C 

Omgevingcondities 
Werktemperatuur 0...50°C 
Vervoer/opslag temperatuur: -40...+70°C 
Relatieve vochtigheid: 5% tot 95% geen condens 
 

Afmetingen 
110 x 180 x 60 mm 
 

gewicht 
CLSE1L230: 420 g 
CLSE1L24: 260 g 
CLSE2L230: 420 g 
 

Communicatie 
De SERVAL regelaar gebruikt het LonTalk protocol. het 
ondersteunt de LONMARK Functional Profile # 8020 “Fan Coil 
Unit Controller”, versie 2.0. 
 

Keuringen en Standaards 
• CE 
• EN50081-1 
• EN50082-1 
• eu.bac 
 

Accessoires 
• COMMAND Wandmodules 
• Dauwpunt Sensor HSS-DPS 
• LONWORKS termination module XAL-Term 
• M7410C Elektrische lineaire klepaandrijving 24Vac 
• M6410L Elektrische lineaire klepaandrijving 230Vac 
• M5410C Elektrische open/dicht klepaandrijving 24Vac 
• XAL-COV-L Aansluitcovers (8 stuks) –voor IP30 uitvoering 

Systeemcomponenten 
• configuratie software: COACH 
• front-end software: ARENA 
• grafische editor: ARENA EDITOR 
• primaire regelaar: PANTHER/TIGER/LION 
Voor gedetailleerde regelaar informatie, zie de literatuur. 
 

 
Fig. 2. CLSE1L24 met in/uitgang details 

 

 
Fig. 3. CLSE1L230 met in/uitgang details 

 

 
Fig. 4. CLSE2L230 met in/uitgang details 
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