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PANTHER REGELAAR – INSTALLATIE-INSTRUCTIES 

REGELAAR OVERZICHT  

Dit document verwijst naar de regelaars in de onderstaande lijst: 
Tabel 1. Model overzicht 

model (order no.) 
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MMI NEE JA NEE JA NEE JA NEE JA JA JA JA JA 
Cyrillic MMI NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE JA JA JA JA 
montage in schakelkastdeur NEE JA NEE JA NEE JA NEE JA JA JA JA JA 
montage op DIN-rail JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA 
app. mod. XD50B-FCL (= LONWORKS +C-Bus) JA JA NEE NEE JA JA NEE NEE JA NEE JA NEE
app. mod. XD50-FLS (= LONWORKS +M-Bus) NEE NEE JA JA NEE NEE JA JA NEE JA NEE JA 
aantal analoge uitgangen 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 2 2 
aantal analoge ingangen 8 8 8 8 4 4 4 4 8 8 4 4 
aantal digitale uitgangen 6 6 6 6 3 3 3 3 6 6 3 3 
aantal digitale ingangen 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 
ALGEMEEN 
Veiligheidsinstructies 
• Bij het uitvoeren van werkzaamheden (installatie, 

montage, opstart) dienen alle instructies van de fabrikant 
en in het bijzonder de veiligheidsvoorschriften in deze 
installatie-instructies opgevolgd te worden.  

• De PANTHER-regelaar mag alleen worden geïnstalleerd 
en gemonteerd door opgeleide en geautoriseerde 
personen. 

• Indien de omkasting op enige wijze, anders dan door de 
fabrikant, gemodificeerd is, vervallen alle garanties op 
het gebied van werking en veiligheid.  

• Wees er zeker van dat alle lokale bepalingen en normen 
in acht worden genomen. Voorbeelden van zulke 
bepalingen zijn VDE 0800 en VDE 0100. 

• Gebruik alleen originele CentraLine of door CentraLine 
goedgekeurde apparatuur. 

• Schakel de spanning af voordat u het systeem 
demonteert. Doe dit door het verwijderen van 
klemmenblok A of door het uitschakelen van de 
voedingsschakelaar in of op de schakelkast. Zie de 
volgende waarschuwingen en opmerkingen. 

 

 WAARSCHUWING 
Sluit de spanning af voordat u de PANTHER-
regelaar installeert en sluit deze niet eerder aan dan 
dat u de installatie correct voltooid heeft. 

BELANGRIJK 
Om te voldoen aan de CE-normen dient apparatuur 
met een spanningsbereik van 50 tot 1000 Vac of 75 
tot 1500 Vdc, welke niet is uitgerust met een 
aansluitsnoer en een steker of op andere wijze kan 
worden uitgeschakeld voorzien te worden van een 
vaste schakelaar met een contactafstand van 
tenminste 3 mm in alle aansluitingen.  

 WAARSCHUWING 
Schakel de spanning af voordat u de applicatiekaart 
verwijdert of aanbrengt.  
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PANTHER REGELAAR – INSTALLATIE-INSTRUCTIES 

Hardware overzicht 

 
Fig. 1. Behuizing PANTHER-regelaar (vooraanzicht) 
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Fig. 2. Behuizing PANTHER-regelaar (achteraanzicht) 

 

XD50-FLSXD50B-FCL

 
Fig. 3. Applicatiekaart 

 

Deurmontage klemmen DIN rail montage klemmen

afdichtingsring 

Fig. 4. Montage-accessoires 
 

XW586

 
Fig. 5. PW3 M-Bus adapter, XW586 M-Bus adapter kabel 

 
OPM: De PW3 (of PW20) M-Bus adapter en de XW586 M-
Bus adapterkabel zijn optionele accessories die apart moet 
worden besteld. De PW20 is een product van 3e dat kan 
worden besteld via www.relay.de
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PANTHER REGELAAR – INSTALLATIE-INSTRUCTIES 

Afmetingen 
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Fig. 6. Afmetingen 
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PANTHER REGELAAR – INSTALLATIE-INSTRUCTIES 

MONTAGE 
Bij de CLPA21LC11 (uitgevoerd met MMI), wordt de 
behuizing in de deur van de schakelkast gemonteerd of op 
een DIN-rail, met de achterzijde naar de DIN-rail gericht. 
Bij de CLPA21LC01 (uitvoering zonder MMI), wordt de 
regelaar gemonteerd op een DIN-rail met de voorzijde naar 
de DIN-rail gericht. 

Tabel 2. Montage versies 

MMI Versie Waar 
monteren Benodigde accessoire 

Kastdeur Uitsnede in 
kastdeur 

ACC3 (rubber afsluitring 
voor deurmontage met 
montageklemmen) Ja 

In de kast DIN-rail DIN-rail montageclips 

Nee In de kast DIN-rail DIN-rail montageclips 

*De DIN-rail montageclips worden meegeleverd.                De 
accessoirekit ACC3 voor montage op de kastdeur dient 
separaat besteld te worden. 

 

Behuizing 
Montage in de schakelkastdeur 
 1. Bepaal de positie van de regelaar op de kastdeur. 

Bekijk de minimum en maximum afstand t.o.v. andere 
apparatuur in de deur. 

 2. Maak een rechthoekige uitsparing van 186 mm x 
138 mm in de kastdeur (standaard DIN-uitsnede). 

 
min. 186 mm, max. 187.1 mm 

min. 80 mm, max. 120 mm 
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Fig. 7. Afmetingen uitsnede kastdeur 

3.  Plaats de rubberen afsluitring in de uitsparing van de 
PANTHER-regelaar. Zie fig.7. 

 

 
Fig. 8. Aanbrengen afdichtingsring 

 4. Plaats de regelaar in de uitsnede van de kastdeur. 

 
Fig. 9. Aanbrengen regelaar in uitsnede 

5. Bevestig de montageklemmen aan beide kanten van de 
regelaar en draai de schroeven vast met de 
schroevendraaier, zoals getoond in Fig. 10. 

 

 
 

Fig. 10. Bevestiging regelaar met montageklemmen 
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PANTHER REGELAAR – INSTALLATIE-INSTRUCTIES 

 
Fig. 11. Deurmontage met gebruik van bijgeleverde 

montageklemmen (b) 
 

In schakelkast (modellen zonder MMI) 
 1. Breek de plastic lipjes, die de sleuven in de regelaar 

voor de DIN-rail montageclips bedekken, met een 
schroevendraaier weg. 

 2. Bevestig de DIN-rail montageclips op de behuizing, 
zoals getoond in Fig. 12. 

3. Klik de regelaar op de DIN-rail, zoals getoond in 
    Fig. 12. 

 
Fig. 12. Kastmontage zonder MMI 

1

2
 

Fig. 13. Kastmontage (model zonder MMI) (b) 

In schakelkast (modelen met MMI) 
De schroeven van de aansluitblokken en de schakelaar op de 
applicatiekaart zijn niet meer toegangelijk nadat de regelaar 
met MMI gemonteerd is op de DIN-rail. 
Hoewel de busaansluiting nog steeds in- en uitgeplugd kan 
worden, is het makkelijker om de complete installatie te 
voltooien voordat de regelaar op de DIN-rail gemonteerd 
wordt geklikt:  
 1.  Plug de applicatiekaart in volgens Fig.12. 
 2. Lees het hele hoofdstuk "Installatie" aandachtig. 
 3. Volg de instructies uit het hoofdstuk "Installatie 

aansluitblokken”. 
 4. Optioneel: Sluit de communicatiebus aan op de 

applicatie- kaart, zoals omschreven in hoofdstuk 
"Communicatie” 

 5. Verwijder de plastic lipjes, die de sleuven in de regelaar 
voor de DIN-rail montageclips bedekken, met een 
schroevendraaier weg. 

 6. Bevestig de DIN-rail montageclips op de behuizing, 
zoals getoond in Error! Reference source not found.. 

 7. Klik de regelaar op de DIN-rail. 

 
Fig. 14. Kastmontage (model met  MMI) (a) 
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1

2
 

Fig. 15. Kastmontage (model met  MMI) (b) 
 

Applicatiekaart 

 WAARSCHUWING 
Schakelt de voedingsspanning altijd af voordat u de 
applicatiekaart verwijderd of aanbrengt. 

Plaats de kaart, zodanig dat deze goed in de behuizing klikt. 
 
BELANGRIJK 

Elektrostatische ontlading kan schade toebrengen aan 
de applicatiekaart. 

 

 
Fig. 16. Plug-in applicatiekaart 

OPM.: Wanneer de applicatiekaart is aangebracht nadat 
deze was verwijderd, dient u op de resetknop te 
drukken (achter de I/O aansluitklemmen) nadat u de 
voedingsspanning weer heeft ingeschakeld. 

 

INSTALLATIE 
De PANTHER-regelaar wordt bedraad via twee 
klemmenblokken, die beiden direct in de behuizing van de 
regelaar zijn bevestigd. 
Lees voor een correcte installatie dit hoofdstuk zorgvuldig 
door en volg de instructies. 

 

Aansluitblokken details 
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Fig. 17. Klemmen aansluitblokken 

 
 

Bekabeling 
Kabelrouting 
Alle signaalkabels (ingang/uitgang, laag-spanning) zijn 
communicatiecircuits volgens VDE 0100, VDE 0800 dienen 
om die reden apart van de voedingsspanning te worden 
aangelegd. 
Bij een onafgeschermde kabel dient een minimum afstand 
van 10 cm van spanningsvoerende kabels gehandhaafd te 
worden. Bij een afgeschermde kabel kan volstaan worden 
met een mimimum afstand van 1 cm.  
 
BELANGRIJK 

Voorkom het samenbundelen van opnemerkabels. 

Afscherming 

sensor

 
Fig. 18. Afscherming bekabeling opnemer  

Afscherming van kabels van opnemers en motoren met lage 
spanning is niet nodig indien de algemene richtlijnen voor de 
bekabeling worden gevolgd (zie ‘Bekabeling’ op pagina 7). 
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PANTHER REGELAAR – INSTALLATIE-INSTRUCTIES 

Indien aan deze richtlijnen niet (kan) worden voldaan, dienen 
te allen tijde afgeschermde kabels te worden gebruikt. Deze 
kabels dienen te worden geaard, zoals getoond in Fig. 18. 
BELANGRIJK 

Afscherming van I/O kabel, welke zijn aangesloten op 
randapparatuur als opnemers en motoren, dienen te 
worden geaard aan de kant van de regelkast, om 
aardlussen te voorkomen. 

Lichtinvloeden 
Vraag bij uw CentraLine PARTNER meer informatie over 
bescherming tegen licht. 
 

Kabellengtes en doorsnede 
Tabel 3. Signaaltypen en doorsnede 

Doorsnede 
Type signaal 

≤ 100 m ≤ 170 m ≤ 400 m 
Voeding 
(24 Vac) ≥ 1.5 mm2  ≥ 2.5 mm2 Gebruik sep. 

transformator
Signalen met 
lage freq.* ≥ 0.5 mm2

*B.v. voor 0...10 V opnemers, tellers, digitale ingangen, 
0...10 V signalen voor motoren. 

 
BELANGRIJK 

De max. lengte van een signaalkabel met 24 Vac 
voeding is 170 m. De max. lengte van een twee-
draads, 0...10 Vdc signaalkabel is 400 m. De 
secundaire kant van de transformator mag niet worden 
aangesloten op de aarding. 

 max. 170 m 
min. 2.5 mm 2 

TRANSFORMATOR 

PRIMAIRE 
SPANNING 

24 Vac 
24 V 

Y 
GND 

2 
1  Regelaar   Motor  

 
Fig. 19.  Bekabeling motor met 24 Vac toevoer en max. 

170 m 
 
Wanneer de afstand tussen de regelaar en de motor of 
opnemer met 24 Vac voeding groter is dan 170 m, is een 
aparte externe transformator voor de motor of opnemer 
benodigd. 
 

 max. 400 m
min. 0.5 mm 2

TRANSFORMATOR

PRIMAIRE
SPANNING

24 Vac

0...10 Vdc
GND 2 

1 

EXTERNE
TRANSFORMATOR

24 Vac 230 Vac
120 Vac

PRIMAIRE
SPANNING

 Regelaar   Motor  

 
Fig. 20.  Bekabeling motor met 24 Vac toevoer van    

externe transformator en max. 400 m 

BELANGRIJK 
Wij adviseren het installeren van een zekering aan de 
secundaire kant van de transformator om de 
apparatuur tegen bedradingsfouten te beschermen. 

 

Analoge ingangen 
Technische omschrijving 
De analoge ingangen converteren data van passieve en 
actieve opnemers met spanningsuitgang. De analoge 
ingangen kunnen ook worden gebruikt als actuele ingangen 
voor actieve opnemers, maar dan is er een externe 
weerstand naast de opnemer nodig. Het is ook mogelijk op de 
analoge ingangen digitale signalen aan te sluiten (zie 
hoofdstuk "Analoge ingang als digitale ingang" op pagina 10). 
 

Technische specificatie 
Type ingangsignalen: 

NTC 20 k Ohm Bereik-50...+150 °C 
0...+10 V (max. +11 V) 

0 (4)...20 mA (met een externe weerstand van 499 Ω 
±0.25% zie Fig. 21) 

Elke ingang wordt automatisch via de software geschakeld 
als ingang voor NTC 20 k Ohm (lage impedantie) of voor een 
spanningsbron  
0...+10 V (max. +11 V, hoge impedantie). 
 
 
BELANGRIJK 

De analoge ingangen worden beschermd tegen 
kortsluiting en overspanning tot 24 Vac en 40 Vdc. 
Indien op een ingang meer dan 40 Vdc of een 
negatieve spanning wordt aangesloten, worden de 
andere ingangen beïnvloed. Dit kan resulteren in 
verkeerde meetwaarden. 
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PANTHER REGELAAR – INSTALLATIE-INSTRUCTIES 

Tabel 4. Beschikbare opnemers voor PANTHER PANTHER (directe aansluiting) 

Opnemer type Bereik karakteristiek in de regelaar 
(instelling via COACH) 

CLSN1T10 Buitentemperatuuropnemer -20…+30° C 
CLSN2T10 Klemband temperatuuropnemer 0…+110° C 
CLSN3T120 Keteltemperatuuropnemer 0…+100° C 

NTC 

CLSN4T11 Luchtkanaaltemperatuuropnemer -30…+100° C  
CLCM1C155 of AQS51 of C7110C1001 CO2 Sensor 0...2000 ppm CO2 0…10 V = 0..2000 ppm 
CLCMNA172 Luchtkwaliteit (Mixed Gas) Sensor 
C7110A1005 Luchtkwaliteit (Mixed Gas) Sensor 

0…100% 0…10 V = 0…100% 

6…40°C NTC CLCM1H112 gecombineerde temp. / vochtsensor orf 
H7012B1023 ruimtevochtopnemer 20...95% RV 0..10 V = 0...100% 

 
Tabel 5. Ruimtetemperatuuropnemers beschikbaar voor PANTHER (directe aansluiting) 

Opnemer type Bereik karakteristiek in de regelaar 
(instelling via COACH) 

CLCM1T11N Ruimtetemperatuuropnemer 6...40°C NTC 
CLCM2T11N Ruimtetemperatuuropnemer 

Instelwiel linear ingang 
6…40°C NTC 
Instelwiel linear input CLCM3T111 Ruimtetemperatuuropnemer 
operating knop - 
6...40°C NTC 
Instelwiel linear ingang CLCM4T111 Ruimtetemperatuuropnemer 
Overwerktoets* - 
6...40°C NTC 
Instelwiel linear ingang 
Overwerktoets* CLCM5T111 Ruimtetemperatuuropnemer 

Ventilatorsnelheid, 3 stappen - 

6...40°C NTC 
Instelwiel linear ingang 
Overwerktoets* CLCM6T111 Ruimtetemperatuuropnemer r 

Ventilatorsnelheid, 5 stappen - 

6...40°C NTC 
Instelwiel linear ingang 
Overwerktoets* CLCM6T21N Ruimtetemperatuuropnemer 

Ventilatorsnelheid, 5 stappen - 

6…40°C NTC CLCM1H112 Gecombineerde ruimtetemperatuur / 
vochtigheidsopnemer 20...95% r.h. 0..10 V = 0…100% 

6..40°C NTC 
0...2000 ppm CO2 0..10 V = 0…2000 ppm 
Instelwiel linear ingang 

CLCM4C155 Gecombineerde ruimtetemperatuur / 
vochtigheidsopnemer 

Overwerktoets* - 
6...40°C NTC 
20...95% r.h. 0...10 V = 0...100% 
Instelwiel linear ingang 
Overwerktoets* 

CLCM6H212 of T7560B1008 C Gecombineerde 
ruimtetemperatuur / vochtigheidsopnemer 

Ventilatorsnelheid, 5 stappen - 

*ondersteund in AH03 
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PANTHER REGELAAR – INSTALLATIE-INSTRUCTIES 

Tabel 6. Vochtopnemers voor direct gebruik met PANTHER (geen omzetter noodzakelijk) 

Opnemer type karakteristiek in de regelaar 
(instelling via COACH) Opmerking 

H7015B1020 Kanaalvochtigheids opnemer 
H7508A1042 Buitenvochtopnemer 0..10 V = 0...100% stel jumper op 0...10 V 

 
Tabel 7. Rookgasopnemer voor direct gebruik met PANTHER (geen omzetter noodzakelijk) 

Opnemer type karakteristiek in de regelaar 
(instelling via COACH) additional remarks 

AGF1 0...10 V = 0…400 °C  
vereist LC-MV-1xPT1000.0-400°C: voor 
omzetting PT1000 naar 0…10 V: bestel bij: 
www.rinck-electronic.de

 
Tabel 8. Drukverschil (+ statischedruk) Druksensoren voor direct gebruik met PANTHER (geen omzetter noodzakelijk) 

Opnemer type Bereik karakteristiek in de regelaar
(instelling via COACH) Opmerking 

0...500 Pa 0..10 V = 0...500 Pa stel jumper op 0...500 Pa DPT500 Differential (+ Static Duct) 
Pressure Sensor 0... 1000 Pa 0..10 V = 0...1000 Pa stel jumper op 0...1000 Pa 
 

Tabel 9. Drukverschil leidingsensors voor direct gebruik met PANTHER (geen omzetter noodzakelijk) 

Opnemer type Bereik karakteristiek in de regelaar
(instelling via COACH) Opmerking 

FHBN 3+ED1 0 – 2.5 bar 0...10 V = 0...250 kPa 
FHBN 5 +ED1 0 – 5 bar 0...10 V = 0...500 kPa 
FHBN 10 +ED1 0 – 10 bar 0...10 V = 0...1000 kPa 

ED1 is een integrated 
transducer met 0…10 V uitgang
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Fig. 21. Analoge ingangen, opnemerverbindingen 

 

Tabel 10. Nauwkeurigheid van analoge ingangen met 
NTC opnemers 

Bereik Deviatie / ± Kelvin (zonder opnemer 
tolerantie) NTC (20kΩ) 

-50 to <-40°C ≤ 5.5 kΩ 

-40 to <-30°C ≤ 3.0 kΩ 

-30 to <-20°C ≤ 1.8 kΩ 

-20 to <-10°C ≤ 1.1 kΩ 

-10 ... 0°C ≤ 0.8 kΩ 

0 ... 10°C ≤ 0.6 kΩ 

10 ...  50°C ≤ 0.4 kΩ 

50 ...  70°C ≤ 0.6 kΩ 

70 ...   90°C ≤ 1.0 kΩ 

90 ... 100°C ≤ 1.5 kΩ 

100 ... 120°C ≤ 2.4 kΩ 

120 ... 150°C ≤ 5.3 kΩ 
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Analoge ingang als digitale ingang 
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Fig. 22. Analoge ingangen gebruikt als digitale ingangen 

Niet aangesloten ingangen hebben een standaard spanning 
van 0 V. 
 

Digitale ingangen 
Technische omschrijving 

Ingangs- 
spanning

Digitaal 
signaal 

 
Fig. 23. Ingang schakelspanning 

De digitale ingangsignalen kunnen gelijkspanningssignalen 
zijn. Indien een ingangspanning hoger is dan 5 V, schakelt 
het digitale signaal naar status "1". Met een hysteresis van 
2.5 V, dient het ingangsignaal onder de 2.5 V te komen 
voordat de digitale status naar "0" schakelt. 
 
Table 11. Techniche specificaties van digitale ingangen. 

Aantal signaaltype ingangsweerstand
4 d.c. signal (max. 24 Vdc) 10k Ω 

 
BELANGRIJK 

De digitale ingangen worden beschermd tegen 
kortsluiting en overspanning tot 24 Vac en 40 Vdc. 

Parameter vereisten: 
Indien de digitale ingangen worden gebruikt voor normale 
digitale of analoge signalen, dienen de signalen te voldoen 
aan de statische en dynamische vereisten, zoals vermeld in 
tabel 4 en 5. 

Wanneer drie van de vier digitale ingangen als telleringang 
worden gebruikt, dienen de signalen aan de teller-ingangen te 
voldoen aan de statische en dynamische vereisten, zoals 
vermeld in tabel 4 en 6. De vierde ingang dient alleen te 
voldoen aan de statische eisen van Tabel 12. 
 

Tabel 12. Statische parameters van digitale ingangen 

Contact N-O/N-C Logische 
status 

Ingang 
spanning 

Open N-O 0 ≤ 2.5 V 

Gesloten N-O 1 ≥ 5 V 

Open N-C 1 ≤ 2.5 V 

Gesloten N-C 0 ≥ 5 V 

 
Tabel 13. Dynamische parameters van digitale ingangen 

Frequentie Pulsduur Pauze 
interval Flanktijd 

max. 0.4 Hz min. 1.25 s min. 1.25 s max. 50 ms 

 
Tabel 14. Dynamische parameters van tellers (alleen bij 

DI1, DI2 en DI3) 

Frequentie Pulsduur Pauze 
interval Flanktijd 

max. 15 Hz min. 20 ms min. 30 ms max. 5 ms 

 

Aansluitvoorbeelden 

 

DI Voeding  

 
Fig. 24. Digitale ingangen, aansluitvoorbeelden 

 

 
Analoge uitgangen 
Technische omschrijving 
Analoge uitgangen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor 
het regelen van servo- of luchtklep-motoren. De 
karakteristieke curves voor deze motoren kunnen worden 
gedefinieerd via COACH (zie PANTHER 
Gebruikershandleiding, NL2Z-0908GE51). 
Elke analoge uitgang kan tevens worden gebruikt als digitale 
uitgang. 
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PANTHER REGELAAR – INSTALLATIE-INSTRUCTIES 

Technische specificatie 
Tabel 15. Technische specificatie analoge ingangen 

spanning stroom resolution min. step nauw-
keurigheid

0...10 V, 
max. 11 V 

max. 
1 mA 8-Bit 0.043 mV ±100 mV 

±1 digit 
 
BELANGRIJK 

De analoge uitgangen zijn beschermd tegen 
overspanning tot 24 Vac en 35 Vdc. 

 

Relaismodules 
De relaismodules dienen voor het inschakelen van 
randapparatuur met hoge belasting via de analoge uitgangen 
van de regelaar. Zie onderstaande aansluitvoorbeelden (voor 
de relaismodules MCD3 en MCE3). 
BELANGRIJK 

De externe voedingsspanning naar de 
aansluitklemmen van de relaismodules dienen 24 Vac 
te zijn, gelijk aan de spanning van de regelaars. 

Spanningsdoorvoer: 
Meerdere relaismodulen kunnen via intern doorverbonden 
aansluitklemmen met de voedingsspanning worden 
verbonden 

24 Vac: Aansluitklemmen 11/12  
24 Vac (-): Aansluitklemmen 13/16  

FUSE

24 Vac
24 Vac

24 Vac

1

3

15

17

21

2

20

22

AO1

AO2

MCD3

K1

L N

K32

AO3

AO4

16

18

19

18

8

17

7

16

6

15

5

14

4

13

3

12

2

11

1

K1
0.2 A 3 A

K2
K3

max. 240 V

  
Fig. 25. Analoge uitgangen, verbinding relais MCD3 

MCD3: 
Aansluitklem 17 regelt de omschakeling van contact K3. 
Aansluitklem 18 regelt de N-O contacten K1, K2. 
De Nul kan worden doorgeschakeld via aansluitklemmen 2/3. 

FUSE

24 Vac
24 Vac

24 Vac

1

3

15

17

21

2

20

22

AO1

AO2

MCE3

K1 K2 K3

AO3

AO4

16

18

19

18

8

17

7

16

6

15

5

14

4

13

3

12

2

11

1

K1
0.2 A 3 A

K2
K3

max. 240 V

 
Fig. 26. Analoge uitgangen, verbinding relais MCE 3 

MCE3: 
Aansluitklem 16 regelt N-O contact K3. 
Aansluitklem 17 regelt de omschakeling van contact K2. 
Aansluitklem 18 regelt de omschakeling van contact K1. 
 

Digitale uitgangen 
Technische omschrijving 
De digitale uitgangen worden geschakeld door een triac, 
waaraan direct een extern relais of een 24 Vac motor kan 
worden aangesloten. 
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Technische specificatie 
Aantal: 

6 digitale uitgangen 

Uitgang niveau: 
Laag signaal 0 V 
Hoog signaal 24 Vac 
Type Gesloten, alleen 

Belasting: 
Per uitgang min. 0.01 A 
 max. 0.8 A 
Totaal max. 2.4 A 

Cos ϕ 0.5 tot 1 
BELANGRIJK 

De digitale uitgangen zijn beschermd tegen kortsluiting via 
een interne zekering, maar niet tegen overbelasting. De 
digitale uitgangen zijn beschermd via een smeltveiligheid; 
indien een digitale uitgang wordt kortgesloten, verbreekt 
de smeltveiligheid de voedingsspanning. In dat geval stopt 
de regelaar met functioneren. Indien de CPU niet meer 
actief is als gevolg van een fout in de hard- of software 
spreekt de WATCHDOG aan en worden alle digitale 
uitgangen op een laag signaal gezet, wat betekent dat alle 
digitale uitgangen in rust zijn. 

Tabel 16. Digitale uitgang parameters 
Relais AAN/UIT NO/NC attribuut Logische status 

AAN N-O 1 

UIT N-O 0 

Aansluitvoorbeelden 

 
Fig. 27. Digitale uitgangen, relaisverbindingen 

 

 
Fig. 28. Digitale uitgangen, directe verbinding met  

3-punts motoren 

Voeding 
De PANTHER-regelaar wordt van spanning voorzien door 
een externe transformator. 

Transformator eisen voor één PANTHER-regelaar: 
Spanning 24 Vac ±20% 
Stroom 3 A, bij volledige uitrusting (6 DO's x 0.4 A) 

2 A, indien spanning van DO’s de 1.8 A niet 
overschrijdt 

Belasting 72 VA, indien volledig aangesloten 
De transformator, al of niet in de kast geïnstalleerd, kan 
gebruikt worden voor voedingsspanning van meerdere 
regelaars, communicatieapparatuur of randapparatuur 
(motoren etc.) indien de transformator voldoende vermogen 
heeft. 
 

  Primaire   Secundaire 

 
Fig. 29. Transformator voorbeeld 

 

CRT-serie 
Tabel 17. Aantal regelaars verbonden aan 1 transformator 

Transformator Aantal PANTHER-regelaars 
CRT 2 1 (1.8 A max.) 

CRT 6 2 

 CRT12 4 

 
Gebruik een snelwerkende smeltveiligheid van 10 A (of 
automaat H16 of L16) om de primaire kant van de 
transformator te beschermen. Op de primaire kant van de 
CRT 2, is reeds een houder met een smeltveiligheid van type 
M 0.315 A (T) 250 V gemonteerd. 

Tabel 18. Overzicht CRT-serie a.c./d.c. spanning 
Transformator Max. vermogen Max. stroom 

CRT 2 2 VA 0.5 A = 500 mA 

CRT 6 6 VA 1.3 A = 1300 mA

 CRT12 12 VA 2.5 A = 2500 mA

 

 
Fig. 30. AC/DC spanningsgrafieken 

 

Standaard transformatoren 
Standaard aan te schaffen transformatoren dienen te voldoen 
aan de volgende specificaties: 
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Tabel 19. Specificaties voor standaard transformatoren 
Uitgangspanning Impedantie Uitgangsstroom 

24.5 Vac - 25.5 Vac ≤ 1.15 Ω max. 2 A 

24.5 Vac -25.5 Vac ≤ 0.40 Ω max. 6 A 

24.5 Vac - 25.5 Vac ≤ 0.17 Ω max. 12 A 

 

Installatie aansluitblokken 
 1. Controleer of de spanning is uitgeschakeld en de 

applicatiekaart in de behuizing is gestoken. 
 2. Bepaal de min. doorsnede voor alle kabels naar en van 

de opnemers, motoren, relais etc. welke u aan wilt 
sluiten op de PANTHER-regelaar (zie Tabel 3. 

 3. Sluit opnemers, transformators etc. aan op de analoge 
ingang van de aansluitblokken. 

 

 
Fig. 31. Kabel aansluiten op aansluitblokken 

BELANGRIJK 
Sluit de aarde van de kast nooit aan op de aarde van 
het regelsysteem. 

 4. Indien de afstand tussen de regelaar en de motor of 
opnemers met 24 Vac voedingspanning groter is dan 
170 m: 
a) Kies een transformator uit de lijst van het hoofdstuk 

“Voeding". 
b) Sluit de gekozen transformator direct aan op de 

voedingsklemmen van motor of opnemer. 
 5. Sluit opnemers, transformators etc. aan op de 

aansluitklemmen van de digitale ingang. 
 6. Sluit motoren, kleppen, relais etc. aan op de 

aansluitklemmen van de analoge uitgang. 
 7. Sluit motoren, relais etc. aan op de aansluitklemmen 

van de digitale uitgang. 
 8. Selecteert een transformator uit de CRT-serie van Tabel 

18 of neem een standaard verkrijgbare transformator 
die voldoet aan de vereisten in Tabel 19. 

 9. Controleer of de applicatiekaart in de behuizing van de 
regelaar is gestoken. 

 
 

 
 WAARSCHUWING 

Hoogspanning 
Risico op overlijden door elektrische schok. 
— Sluit de voedingsspanning nooit direct aan op de 

aansluitklemmen. 
— Het is niet toegestaan spanningen groter dan 

24 Vac of 40 Vdc aan te sluiten op PANTHER-
aansluitklemmen. 

BELANGRIJK 
De transformator die de PANTHER-regelaar voedt, 
dient in dezelfde kast gemonteerd te zijn. Bij het 
selecteren van de transformator, dient de maximale 
DC. spanning in acht genomen te worden, indien 
veldapparatuur wordt gebruikt met DC-belasting. 
De secundaire kant van de transformator dient niet 
aangesloten te worden op de aarde. 

10. Sluit de 24 Vac (-) aan op de secundaire kant van de 
transformator op klem 1 op klemmenblok A. 

11. Sluit de 24 Vac (+) aan op de secundaire kant van de 
transformator op klem 2 op klemmenblok A. 

 

FUSE

24 Vac
24 Vac

24 Vac

1

3

2

 
Fig. 32. Aansluiten voedingsspanning 

BELANGRIJK 
Indien er al additionele transformatoren in gebruik zijn, 
bijvoorbeeld stroomgevende motoren of actieve 
opnemers: 

— Sluit de 24 Vac (-) (secundaire kant) van de 
transformator aan. 

12. Bevestig de aansluitklemmen op de behuizing, zoals 
getoond in Fig. 33. 

 
Fig. 33. Bevestigen aansluitklemmen 
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Aanpassen contrast MMI uitleesvenster 
Frontpaneel montage CLPA21LC11 
 1. Verwijder klemmenblok B terwijl de regelaar is 

aangesloten op de voedingsspanning 
 2. Pas het contrast van het uitleesvenster aan met een 

sleuf- of kruiskopschroevendraaier, zoals afgebeeld in 
Fig. 31. 

 

 

Contrast voor 
LCD Display 

Hardware Reset  

 
Fig. 34. Aanpassen contrast uitleesvenster 

 
 3. Plaats klemmenblok B terug. 
 

DIN-rail montage CLPA21LC11 
 1. Verwijder de regelaar van de DIN-rail. 
 2. Verwijder klemmenblok B terwijl de regelaar is 

aangesloten op de voedingsspanning. 
 3. Pas het contrast van het uitleesvenster aan met een 

sleuf- of kruiskopschroevendraaier, zoals afgebeeld in 
Fig. 34. 

 4. Plaats klemmenblok B terug. 
 5. Monteer de regelaar weer op de DIN-rail. 
 

COMMUNICATIE 
Algemeen 
De PANTHER regelaars zijn uitgerust met een XD50B-FCL 
applicatiekaart (type: Flash EPROM/ C-Bus/LONWORKS BUS), 
of een XD50-FLS (type: M-bus/ Flash EPROM//LONWORKS) 
Beide applicatie modulen hebben de mogelijke kenmerken 64 
kB EPROM (boot), 256kB RAM en 2 MB Flash EPROM (voor 
firmware en applicatie). 
 
 
 
 
 
 
 

XD50B-FCL Applicatie Module 
 

XD50B-FCL

1  2  3

A
1

A
2

no
t u

se
d

4  5  6

SH
IE

LD

RESERVED

C-BUSLonWorks BUS

C-BUS RxD, YELLOW

C-BUS TxD, YELLOW LEDs
LonWorks service LED, RED

POWER, GREEN
LonWorks service button

C
+ C
-

C-BUS TERMI-
NATION SWITCH

BOTTOM

TOP
MIDDLE

 
Fig. 35. LonWorks netwerk verbinding 

Modellen uitgevoerd met een XD50B-FCL Applicatie module 
kunnen continu communiceren: 

• VIA LONWORKS: met de ARENA als ook met RANGER en 
COACH ; 

• via de C-Bus: met de MCR200; 
• via de B-poort: met COACH Online. 
Zie ook de delen "C-Bus Communicati" en "LonWorks 
Communicati". 
 

XD50-FLS Application Module 

XD50-FLS

1  2  3

A
1

A
2

no
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LonWorks BUS

M-BUS RxD, YELLOW

M-BUS TxD, YELLOW LEDs
LonWorks service LED, RED

POWER, GREEN
LonWorks service button
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ET
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 B
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J4

5 
JA

C
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)

 
Fig. 36. XD50-FLS Applicatie module 

Modelen uitgevoerd met een XD50-FLS Applicatie module 
kunnen communiceren 

• via LONWORKS: met de ARENA als ook met RANGER en 
COACH; 

• via de RS232 interface: met M-Bus meters (aangesloten 
met de adapter PW3/PW20 en kabel XW586); 

via de B-poort: met COACH Online.  
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M-Bus Communicatie 
In geval van een Meter-Bus communicatie wordt informatie 
van een externe M-bus meters gelezen en beschikbaar 
gemaakt voor het CentraLine systeem. Maximaal zes M-bus 
meters kunnen worden aangesloten aan een enkele 
PANTHER regelaar (alleen via de XD50-FLS, verbonden 
doormiddel van een PW3/PW20 adapter en kabel XW586). 
 
M-Busbedrading en aansluitprocedure 
De meterbus adapter PW3 is aangesloten met de kabel 
XW586 op de RJ45 aansluiting van de XD50-FLS. De kabel 
XW586 heeft een lengte van 2,5 m. 

Tabel 20. Kabel XW586 
RJ45 plug, 

pin no.  RS232 functie 9-Pin -Sub-D 
connector Pin No. 

1 DCD 1 
2 RxD  2 
3 TxD 3 
4 DTR 4 
5 GND 5 
6 DSR 6 
7 RTS 7 
8 CTS 8 
 niet gebruikt 9 

 
De capaciteit van de totale lengte van de kabel is van invloed 
op de signaal kwaliteit. Afhankelijk van de baud rate zijn de 
volgende lengte, van een netwerk, mogelijk. (kabel type: 
JYSTY nx2x0.8): 

Tabel 21. M-Bus baud rate versus. max. netwerk lengte 
M-Bus baud rate (baud) max. netwerk lengte (m) 

9600 1000 
2400 4000 
300 12000 

 
De baud rates kunnen worden ingesteld via de PANTHER 
MMI (of COACH online via de B-poort aansluiting) in het 
“Parameters”, “Systeem Config” scherm. 
Het spanningsverlies in de bus is afhankelijk van de 
ruststroom (afh. van het aantal M-bus meters) en de 
kabelweerstand. Dit spanningsverlies beperkt de afstand 
tussen de PW3 en de M-bus meters. De volgende lengten zijn 
mogelijk (kabel type: JYSTY nx2x0.8). 
Tabel 22. No. van M-Bus meters vs. max. netwerk lengte 

Aantal M-Bus meters max. netwerk lengte (m) 
5 6900 

10 5100 
20 3200 

 
De aansluitprocedure is als volgt: 
1. Monteer de PW3 Meter-Bus adapter op de DIN rail. Steek 

een schroevendraaier in het slot van de DIN-rail klem aan 
de onderkant van de PW3 en klik het module op de rail. 
Zie Fig. 37. 

 

00
00

10
8a

1

2

3

DIN RAIL

 
Fig. 37. Montage van de PW3 

2.Verbind de Meter-bus meters aan de PW3 . ZIe 
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 Tabel 23. Ondersteunde M-Bus meters voor 

ondersteunde modulen. Steek de draden in de 
aansluitklemmen van de PW3 en draai de schroeven vast.  

 

 

XW586

PLAATS 
METER-BUS
DRADEN

AANSLUITING 
VOEDING 

00
00
10
6a

Fig. 38. PW3 Meter-Bus adapter aansluitingen 
3. Verbind de PW3 met de XW586 aan de PANTHER 

regelaar. 
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Fig. 39. Aansluiting PANTHER aan Meter-Bus adapter 

4. Verbind de 24V voeding aan de PW3  zoals aangegeven 
in Fig. 40. Steek de draden aan de onderkant van de PW3 
en draai de schroeven vast vai de voorkant van het 
module. 

 WAARSCHUWING 
Sluit nooit de V- van de PW3 aan pin 2 van de 
PANTHER regelaar en V+ aan pin 1. Dit beschadigd 
de regelaar. 

 

FUSE

24 Vac
24 Vac

24 Vac

V+ V-

1

3

2

4

 
Fig. 40. PW3 Meter adapter voeding 

Activiteit van de Meter-Bus kan worden gezien via de LED’s  
van de XD50-FLS applicatie module (zie Fig. 36). 
Meter-Bus activiteit kan ook worden gezien bij de slave LED 
op de PW3 (zie Fig. 37, Fig. 38). 
 

C-Bus Communicatie 
C-bus communicatie wordt niet toegepast. 
Vraag CentraLine support indien C-bus communicatie 
gewenst is. 
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 Tabel 23. Ondersteunde M-Bus meters 

meting temperatuur externe ingangen referentie dag Fabrikant, type (H = heating, E = energy,  
W = water) energie koel 

energie volume vermo-
gen 

stro-
ming 

T-aanv 
T-ret ΔT 1 2 datum energie koel 

energie aux1 aux2 

ABB SVM 840 (H) X -- X X X X X -- -- -- -- -- -- -- 
ABB RV F2 (H) X -- X X X X X -- -- -- -- -- -- -- 
Actaris CF50 (H) X -- X X X X X -- -- -- -- -- -- -- 
Actaris CF55 (H) X -- X X X X X -- -- -- -- -- -- -- 
Berg BLMi4611) (E) -- -- -- -- -- -- -- -- -- X X -- -- -- 
DZG Elektro S302) (E) X -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Hydrometer BR 440 (H) X -- X X X X X -- -- X X -- -- -- 
Hydrom. Energy-Int 5 (Danf. Infocal-5) (H) X -- X X X X X -- -- -- -- -- -- -- 
Hydrometer BR 772 Sharky-Heat (H) X X X X X X X -- -- X X X4) -- -- 
Hydrometer BR 773 Sharky-Heat (H) X X X -- X X -- X X -- X -- -- -- 
Hydrometer BR 773 Sharky-Heat, m2 (H) X X X X X X X X X X X -- -- -- 
Kamstrup Multical 3 (H) X -- X X X X X -- -- -- -- -- -- -- 
Kundo G07 (H) X -- X X X X X -- -- -- -- -- -- -- 
Landis & Staefa Sonogyr WSD3) (H) X -- X X X X -- -- -- -- -- -- -- -- 
raab karcher Sensonic (H) X -- X X X X X -- -- -- -- -- -- -- 
Relay PadPuls M1C (E) X -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Relay PadPuls M1C (W) -- -- X -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Relay PadPuls M4L (E) X -- -- -- -- -- -- -- -- X X -- -- -- 
Relay PadPuls M4L (W) -- -- X -- -- -- -- -- -- X -- -- -- -- 
Schlumberger5) CF50 (H) X -- X X X X X -- -- -- -- -- -- -- 
Schlumberger5) CF50 (H), ref. day mode -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Schlumberger5) Integral-MK MaXX (H) X -- X -- X X X -- -- -- X -- -- -- 
Sensus Metering Systems PolluCom E (H) X -- X X X X X -- -- -- -- -- -- -- 
Siemens/Pollustat 2WR4 (H) X -- X X X X X -- -- -- -- -- -- -- 
Siemens/P. 2WR4 (H), fast-read mode X -- X X X X -- -- -- -- X -- -- -- 
Sontex Supercal 539 (H) X -- X X X X -- -- -- -- -- -- -- -- 
Sontex Supercal 539 Plus (H) X -- X X X X -- X X -- X -- X X 
Sontex Supercal 539 Heat/Cooling (H) X X X X X X -- -- -- -- X X -- -- 
Sontex Supercal 539 Heat/Cooling Plus (H) X X X X X X -- X -- -- X X X -- 
Spanner Pollux6) PolluTherm (H) X -- X X X X X -- -- -- X -- -- -- 
techem delta-tech Kompakt (H) X -- X -- X X -- -- -- -- -- -- -- -- 
techem delta-tech Split (H) X -- X -- X X -- -- -- -- X -- -- -- 
Viterra Sensonic II / T25 (H) X -- X X X X X -- -- -- X -- -- -- 
Wehrle1) (W) -- -- X -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Zenner multidata S11) (H) X -- X X X X X -- -- -- -- -- -- -- 
Alle modulen ondersteunen baudrate 300 en 2400, uitzondering1) baudrate 2400, alleen; 2) baudrate 300, 2400, en 9600; 3) baudrate 300, allen. 4) Tarief Energie1 kan worden 
gebruikt voor koel energie. De teller moet worden geconfigureerd voor koelenergie; 5) Actaris is eigenaar  van Schlumberger ; 6) Sensus Metering Systems  is eigenaar van Spanner 
Pollux. 

 
 

 
Tabel 24. Niet ondersteunde M-Bus meters 

Fabrikant Module type meter categorie 
Pollustat B501 heat 

Schlumberger Cvble M-bus Zähler heat 

ABB Deltameter electric 

 
 
•  
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LONWORKS Communicatie 
De XD50B-FCL applicatie module (zie Error! Reference 
source not found.) heeft een FTT-10A Free Topology 
Twisted Pair Transceiver dat in staat is om te communiceren 
met andere modulen in een LONWORKS netwerk. FTT-10A 
transceivers communiceren op 78 Kbaud en geisoleerd van 
de transformator. De bus heeft geen polariteit, dit betekend 
dat het niet uit maakt welke van de twee aansluitingen is 
verbonden met welke draad of twisted pair . Via LonWorks 
kunnen maximaal 29 regelaars onderling en met ARENA 
communiceren. 
FTT modulen kunnen worden aangesloten in serie, ster, ring 
of welke combinaties hiervan dan ook zolang de maximale 
lengte van de communicatiebus niet wordt overschreden. De 
aanbevolen configuratie is echter een serieschakeling met 
twee afsluitweerstanden. Deze uitvoering staat voor een 
maximale buslengte, is eenvoudig van structuur en geeft de 
minste problemen speciaal indien de bus wordt opgenomen 
een een reeds bestaand netwerk. 
NOTE: Bij een dubbel afgesloten bus mag de afstand 

tussen de verschillende deelnemers (node) 
maximaal 3 meter bedragen. 

Tabel 25. Busspecificaties bij dubbele afsluiting 
Kabeltype Max. buslengte 

Belden 85102 2,700 m 

Belden 8471 2,700 m 

Level IV, 22 AWG 1,400 m 

JY (St) Y 2x2x0.8, twisted pair 900 m 
TIA568A Categ. 5 24AWG, twisted pair 900 m 

Opm: 
De bovengenoemde kabeltypes worden aanbevolen door 
Echelon in hun FTT-10A gebruikershandleiding. De door 
CentraLine aanbevolen kabel is de level IV, 22 AWG, 
massievekern, niet afgeschermd. Belden part nummers zijn 
9H2201504 (plenum) en 9D220150 (non-plenum). De FTT 
specificatie bevat twee componenten waaraan moet worden 
voldaan voor een goed werkend systeem. De afstand tussen 
elke node naar alle andere nodes en naar de 
afsluitweerstanden mag de maximale afstand van node naar 
node niet overschreiden. Als verschillende combinaties 
bestaan is de totale lengte de som van alle gebruikte 
busbedrading. 

Tabel 26. Busspecificaties bij enkele afsluiting 

Kabeltype Max. node-to-
node afstand 

Max. totale 
draadlengte 

Belden 85102 500 m 500 m 

Belden 8471 400 m 500 m 

Level IV, 22AWG 400 m 500 m 

JY (St) Y 2x2x0.8 320 m 500 m 
TIA568A categorie 5 
24AWG, twisted pair 250 m 450 m 

BELANGRIJK 
Gebruik geen verschillende kabeltypes in hetzelfde 
LONWORKS netwerk segment. Het verschil in 
kabelimpedantie kan onvoorspelbare reflecties op het 
netwerk tot gevolg hebben. 

OPM.: In het geval dat de limiet van de totale 
bedradingslengte wordt overschreden, kunnen er 
FTT versterkers (FTT-10A) worden toegevoegd om 
segmenten aan elkaar te koppelen en de maximale 
bedradingslengte te vergroten met een waarde gelijk 
aan de originele specificatie voor dat bepaalde 
kabeltype en bustype voor elke gebruikte versterker. 
Het plaatsen van versterkers voor een dubbel 
afgesloten bus met JY (St) Y 2x2x0.8 kabel, 
verhoogt de max. lengte met 900 m per versterker. 

LONWORKS Bus afsluiting 
Een of twee afsluitweerstanden, partnr. 209541B, zijn 
gewenst voor een LONWORKS Bus met FTT apparatuur, 
afhankelijk van de configuratie. De max. lengte, zoals 
omschreven in het vorige hoofdstuk, dient te worden 
aangehouden  voor zowel bij het in serie geschakelde als de 
vrije samenstelling. Zie Fig. 41 en Fig. 42 voor aansluitdetails 
van de 2095401B afsluitweerstand. 

 Geel

Bruin

Oranje

Bruin 

Oranje 
Geel 

LON-BUS 

 
Fig. 41. Verbindingen van afsluitweerstanden in een 

dubbel-aangesloten FTT netwerk 

 Bruin 

Oranje

Geel 

LON-BUS

 
Fig. 42. Verbindingen van afsluitweerstanden in een 

enkel-aangasloten FTT netwerk 

LONWORKS service LED diagnose 
De LONWORKS service LED (op de applicatiekaart) wordt 
gebruikt voor het stellen van een diagnose van de PANTHER-
regelaar. In het algemeen geldt: 
— Wanneer de LED continue brandt, heeft de regelaar geen 

applicatie. 
— Wanneer de LED knippert, heeft de regelaar wel een 

applicatie, maar is hij niet geconfigureerd. 
— Wanneer de LED uit is, functioneert de regelaar normaal. 
Druk de LONWORKS serviceknop niet in. 
Een meer gedetailleerde diagnose kan worden uitgevoerd 
door de tijdsduur tussen de AAN en UIT status van de service 
LED te bekijken.  
  geeft de verschillende service LED 
gedragsmogelijkheden weer. Dit zijn de meest voorkomende 
mogelijkheden, anderen combinaties zijn ook mogelijk daar 
de status van de service LED beinvloed wordt door zowel de 
hardware als de software. 
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 Fig. 43. LONWORKS Service LED

Tabel 27 beschrijft de gedragingen onder verschillende condities. Nogmaals; deze lijst is niet volledig en beschrijft dus niet alle 
service LED gedragsmogelijkheden 

Tabel 27. LONWORKS service LED diagnose 
Gedrag Situatie Waarschijnlijke verklaring 

1 Opstart van de PANTHER PANTHER hardware is defect. 
2 Opstart van de PANTHER PANTHER hardware is defect. 

3 Opstart / reset van de 
PANTHER 

De PANTHER is zonder applicatie. Waarschijnlijk veroorzaakt door de vaste 
software van de Neuron chip bij het optreden van een mismatch in de 
applicatiecontrole. 

4 Altijd Mogelijk defecte EPROM. Gebruik een nieuw geprogrammeerde EPROM, of 
EBLANK en volg de procedure. 

5 Altijd De PANTHER is ongeconfigureerd. 

6a Eerst opstart, applicatieloze 
firmware status geëxporteerd 

De UIT tijd is ongeveer 1 seconde. Service LED gaat daarna op AAN en op 
AAN te blijven, met indicatie van een applicatieloze status. De regelaar is 
defect en dient teruggestuurd te worden naar de CentraLine distributeur. 

6b 
Eerst opstart, 
ongeconfigureerde firmware 
status geëxporteerd 

De UIT duur is 1...15 seconden afhankelijk van de applicatiegrootte en 
systeemklok. Service LED begint daarna te knipperen zoals in gedragstype 5, 
en geeft een ongeconfigureerde status weer. 

6c Eerst opstart, geconfigureerde 
firmware status geëxporteerd 

De UIT duur is continu (1...15 seconden om de interne EPROM te laden; blijft 
UIT, met indicatie geconfigureerde status) De PANTHER is geconfigureerd en 
functioneert normaal. 

7 Altijd De PANTHER is geconfigureerd en functioneert normaal. 
 

Seriële poort  

Seriele poort voor 
COACH en 
COACH ONLINE 

 
Fig. 44. Seriële poort 

De seriële poort heeft een 9-pin sub-D connector en heeft 
een standaard communicatiesnelheid van 9.6 Kbaud. 
 

Verbinding van COACH ONLINE 
Voor directe communicatie kan een PC met COACH 
ONLINE worden aangesloten op de seriële poort, gebruik 
makend van een standaard nulmodemkabel of de XW585. 

 
Wanneer de kabel van COACH ONLINE wordt gekoppeld 
tijdens de normale werking van een CLPA21LC11, wordt 
de functionaliteit van de ingebouwde MMI geblokkeerd. 
Na het loskoppelen van COACH-online, duurt het ca 15 
seconde totdat de ingebouwde MMI de werking hervat.. 

 
Kabel specificaties 
Voorgefabriceerde kabels, waarbij de afscherming al is 
aangesloten op het plugeind van de computermodule zijn 
beschikbaar voor de verbinding met COACH ONLINE. 

Tabel 28. Kabel specificaties 
MMI type Kabel Lengte 

COACH ONLINE XW 585 2.5 m 
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Naar COACHnaar PANTHER 
scherm XW585 

9 8 7 6 

R I 
G N D 

T x D 
C T S 
D T R 

R x D D C D 
R T S 1 

2 
3 
4 
5 

1
2
3
4
5

9
8
7
6

 
Fig. 45. XW585 kabel details 
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BEDIENING SNELTOETSEN 
De volgende sneltoetsprocedure kan worden gebruikt voor 
de PANTHER regelaar, voor zowel de CLPA21LC11 (met  
MMI) en de CLPA21LC01 (zonder MMI; bediening via 
COACH ONLINE). 

Bedieningstableau 

LCD display

Snelle 
toegangs-

toetsen 

Basis 
functietoetsen 

 
Fig. 46. CLPA21LC11's MMI 

 
De CLPA21LC11's MMI (Man-Machine Interface) bevat 
een toetsenbord en een uitleesvenster, zoals hieronder 
omschreven. 

Basis Functietoetsen 

 CANCEL: Geeft u de mogelijkheid terug te keren 
naar het hoofdscherm, een incorrecte handeling 
terug te draaien of een alarm te bevestigen. 

 PIJL OMHOOG: Verplaatst de cursor naar een 
voorgaande regel, of wanneer u al op het hoogste 
niveau bent, naar de onderste regel. 

 PIJL OMLAAG: Verplaatst de cursor naar een 
subscherm of, wanneer u al op het onderste niveau 
bent, naar de bovenste regel. 

 PIJL NAAR RECHTS: Verplaatst cursor naar de 
volgende digit of een veld, naar een subscherm, of 
naar het eerste veld van het subscherm (gelijk aan 
‘pagina naar beneden’). 

 PIJL NAAR LINKS: Verplaatst cursor naar vorige 
digit, een voorgaand veld, of naar het laatste veld 
van een voorgaand scherm (gelijk aan "pagina naar 
boven"). 

 PLUS: Verhoogt de getoonde nummerieke waarde 
met 1. In geval van een digitale status, verandert het 
de status naar de tegenoverliggende status. 
Verhoogt waarden schuifbalk (b.v. 
lokatieschermen). Creëert nieuwe dag- of 
jaarprogramma’s. 

 MINUS: Verlaagt de getoonde nummerieke waarde 
met 1. In geval van een digitale status, verandert het 
de status naar de tegenoverliggende status. 
Verlaagt waarden schuifbalk (b.v. lokatieschermen). 
Verwijdert nieuwe dag- of jaarprogramma’s. 

 ENTER: Hiermee bevestigt u een gemaakte 
wijziging of stapt u door naar het volgende scherm.
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Tabel 29. Effecten basis functietoetsen 
Schermen met: 

Toets 
Alleen schermvelden 

Te bewerken 
velden in beeld 

modus 

Te bewerken velden 
in bewerken modus 

Een lijst zonder 
schuifbalk* 

Een lijst met 
schuifbalk* 

 Geen effect Naar vorig veld Naar vorig veld 

 Geen effect 
Verhoogt waarde Geen effect, behalve 

voor tijdschema’s 
(voegt nieuw schema 

toe) 

Verhoogt schuifbalk 
waarde 

(aantal schermen) 

 Geen effect Naar volgend veld Gaat naar volgend veld 

 Geen effect 
Verlaagt waarde Geen effect, behalve 

voor tijdschema’s 
(verwijdert schema)  

Verlaagt schuifbalk 
waarde 

(aantal schermen) 

 Gaat naar vorige of blijft in huidig veld Gaat naar vorige cijfer Pagina’s omhoog 

 Gaat naar volgende of blijft in huidig veld Gaat naar volgende 
cijfer Pagina’s omlaag 

 Gaat terug naar hoofdscherm Maakt wijziging 
ongedaan Gaat terug naar hoofdscherm 

 Geen effect 
Schakelt van beeld 

naar bewerken 
modus  

Bevestigt waarde / 
Schakelt van beeld 

naar bewerken modus 
Bevestigt selectie 

* Tevens lijst van installatiecomponenten, punt attributenlijst en systeem submenu’s 

 

Resetten 

 &  Druk gelijktijdig op de PIJL NAAR BENEDEN 
toets en de MIN toets voor een reset. 

Een reset kan tevens worden bereikt door te drukken op de 
hardware resetknop aan de achterkant van de 
regelaarbehuizing onder klemmenblok B. 
Dit reset veroorzaakt het verlies van alle RAM data en alle 
configuratiecodes. Om die reden zal de regelaar dienen te 
worden ge-reïnitialiseerd. U dient de PANTHER-regelaar 
alleen te resetten voor het downloaden van een nieuwe 
applicatie. 

Toetsen voor snelle toegang 
Het gebruik van de sneltoetsen is hieronder samengevat. 

 INSTALL. DELEN: Toont een lijst van geselecteerde 
installatiedelen en hun huidige status. 

 TIJDPROGRAMMA: Toont een lijst met 
geconfigureerde tijdprogramma’s en verschaft alle 
tijdprogramma aanpassingsopties. Zie ook het 
hoofdstuk “Tijdprogramma’s” op pagina 27. 

 SYSTEEM MENU: Alleen beschikbaar in niveau 3. 
Geeft systeeminstellingen en applicatieparameters. 

 ALARMEN: Toont alarminformatie en alarmhistorie, 
geeft actuele alarmen weer, kritische alarmen en niet-
kritische alarmen. 

Toegangniveaus 
Tabel 30. Toegangniveaus en authorisatie 

 

Toets 
Niveau

Install. Tijdprogramma 
Systeem 

Menu 
Alarmen 

1 Alleen 
lezen Alleen lezen Geen 

effect 
Alleen 
lezen 

2 Alleen 
lezen tijdschema’s Geen 

effect 
Alleen 
lezen 

3 Ongelimiteerde bediening mogelijk Alleen 
lezen 

 
BELANGRIJK 

Wanneer u de toegangscode voor niveau 3 vergeten 
bent, neem dan contact op met uw CentraLine 
PARTNER. 

 

Opstarten / opnieuw instellen regelaar 
Na het opstarten van de regelaar, al dan niet na een RESET, 
verschijnt er een serie schermen (de zgn. "opstartvolgorde") 
(zie Fig. 47). 

 

Firmware Version

V 2.06.05
          NEXT

Contr. Setup
Select Applic.
Requ. Download
DP Wiring Check

Date: 21.09.2004 
Time: 13:32 
Ctr. No:  1 
          NEXT 

Modem Part:
 active
Appl. Mem. Size:
 128 KB    NEXT

 
Fig. 47. Opstartvolgorde 

 

NL1Z-0908GE51 R0606 24 



PANTHER REGELAAR – INSTALLATIE-INSTRUCTIES 

OPM.: De schermen van de opstartvolgorde zijn onderdeel 
van het bedieningsysteem en daarom altijd in het 
Engels geschreven. 

De cursor is standaard geplaatst op "NEXT". U kunt echter 
een pagina omhoog met de CANCEL toets. 
Het eerste scherm van de opstartvolgorde geeft alleen de niet 
te bewerken informatie weer, namelijk: de firmware versie. U 
kunt verder gaan naar het volgende scherm met de ENTER 
toets. 
Het tweede scherm geeft de date (formaat: DD. MM. YYYY), 
time (formaat: HH:MM), en Controllernumber velden.  
Al deze informatie kunt u aanpassen met gebruik van de 
basis functietoetsen. 
OPM.: Indien er geen Ctr. No. (regelaarnummer) is 

ingesteld of het getoonde nummer niet is bevestigd, 
gaat de regelaar na de opstart niet online op de      
C-Bus. 

U kunt verder gaan naar het volgende scherm met de ENTER 
toets. 
Het derde scherm geeft informatie over de status van de 
modemcommunicatie (actief of niet) en over de grootte van 
het applicatiegeheugen. 
OPM: Modemcommunicatie en het wijzigen van het 

applicatiegeheugen zijn toekomstige opties. 
U kunt verder gaan naar het volgende scherm met de ENTER 
toets.  
Het vierde scherm bevat aan te passen velden voor het 
configureren van regelaarspecifieke hardware interfaces 
("Contr. Setup"), het handmatig kiezen van de applicatie 
("Select Applic."), het downloaden van een applicatie 
vanuit de COACH, en het instellen van de testmodus met 
standaard datapuntnamen ("DP Wiring Check"). Verplaats 
uw cursor naar de gewenste regel en bevestig met ENTER. 
Afhankelijk van uw selectie, gaat u verder naar een serie 
schermen, zoals hieronder beschreven. 

Hardware interface configuratie 
Indien "Contr. Setup" is geselecteerd, verschijnt er een 
corresponderende lijst met de titel "HW-Interf. Cfg." (zie 
Fig. 48). 

Bus-ID : 0 

 

 
Fig. 48. Hardware interface configuratie 

OPM.: "Modem" communicatie is een toekomstige optie. 

B-Poort 
Het selecteren van de "B-Poort" roept een scherm op met 
een corresponderde titel, waarin u de baudrate aan kunt 
passen. 
 
C-Bus 

• C-bus communicatie is niet actief.  
 
LON-Bus 
Het selecteren van "Lon-Bus" roept een scherm op met 
corresponderende titel, welke het unieke ID nummer van de 
PANTHER-regelaar Neuron processor weergeeft. 
OPM.: De bus ID heeft een waarde van "0". (dit is de 

standaard instelling) U dient de bus ID een waarde 
van "1" te geven, nadat de applicatie in de regelaar 
is geladen, zodat communicatie tussen PANTHERS 
onderling en eventueel met ARENA mogelijk is. 

 

Downloaden van een applicatie 
Na het resetten, verschijnt de opstartvolgorde, waarbij u in het 
vierde scherm een download aan kunt vragen ("Requ. 
Download"), waarna een scherm verschijnt met de tekst 
"Please Execute Download". 
U dient dan als volgt verder te gaan: 
1. Maak verbinding tussen de B-poort van de PANTHER-

regelaar en de Com-poort van uw PC. 
2. Druk op de zichtbare COACH icoon op uw PC-scherm. 
3. Open één van de applicaties (b.v. HT02 V3.01) in de 

submap. Er verschijnt een keuzelijst met mogelijkheden. 
4. Selecteer de gewenste configuratie. 
5. Controleer de COM poort en de baud rate onder het 

menu "Opties". 
 
BELANGRIJK: De geselecteerde baudrate dient te 
corresponderen met de instelling van de PANTHER-
regelaar. 
 
Voor controle, worden de parameters opnieuw getoond. 

6. In de LCD venster van de panther-regelaar (MMI) 
verschijnt het startscherm met de datum en tijd. U heeft 
de download procedure nu voltooid. 

OPM.: De snelste download wordt bereikt door de baudrate 
van zowel de B-poort van de PANTHER-regelaar als 
de COACH PC-COM poort op 38400 baud te zetten. 

 

Opzetten testmodus met standaard datapuntnamen 
Na het selecteren en bevestigen van een "DP Wiring 
Check" verschijnt het volgende scherm: 
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Fig. 49. Opzetten testmodus met standaard datapuntnamen 
 

De resulterende standaard datapuntnamen worden volgens 
het volgende patroon gegenereerd: 
AI 0101:  Analoge ingang,  kaart 1, ingang 1 
AO 0201:  Analoge uitgang,  kaart 2, uitgang1 
DI 0304:  Digitale ingang,  kaart 3, ingang 4 
DO 0401: Digitale uitgang,  kaart 4, uitgang1 
OPM.: De kaartnummers hierboven zijn interne referenties 

en niet belangrijk voor de gebruiker. 
Na het genereren van de standaard datapuntnamen, dient het 
resulterende alarm geaccepteerd te worden. Nadat dit is 
gebeurd, verschijnt een volgend scherm: 
Verplaats de cursor naar: 

• "Standaard punten" om de I/O punten voor het 
controleren van waarden te tonen en handmatige 
instellingen te testen. 

• "Alarm Historie" om actuele alarmen te tonen. 
Door het openen en sluiten van ingangen en het later 
teruglezen van de alarmen om te zien of de regelaar 
deze daadwerkelijk heeft gedetecteerd biedt dit kenmerk 
de mogelijkheid om het systeem en de bedrading door 
slechts één persoon te laten controleren. 

 
Indien "Standaard punten” is geselecteerd, verschijnt er een 
lijst met alle standaard datapuntnamen en hun actuele 
waarden. 

 
Fig. 50. Standaard  datapuntennamen 

Om handmatig de status/waarden van de uitgang datapunten 
in te stellen, gebruikt u de PIJL toetsen om de cursor door de 
juiste uitgang datapunten in de lijst te navigeren.       
Bevestigt daarna de aanpassing met de ENTER toets. 
 
 
 
 
 
 
 

 
In geval van b.v. analoge uitgangen, wordt er een 
corresponderend scherm getoond als in Fig 43. 

 
Fig. 51. Handmatig instellen status/waarde van de 

analoge uitgangen 
 
Bevestig de weergegeven waarde met ENTER, of wijzig de 
waarde met de PLUS of MIN toetsen en bevestig de 
aanpassing. 
In geval van b.v. digitale uitgangen wordt er een 
corresponderend scherm getoond als in Fig 44. 

 
Fig. 52. Handmatig instellen status/waarde van de 

digitale uitgangen 
 
Bevestig de getoonde waarde met ENTER, of verander de 
status/waarde met gebruik van de PLUS of MIN toetsen en 
bevestig de aanpassing. 
Indien "Alarm Historie" is geselecteerd, wordt een 
corresponderende lijst getoond, die alle in alarm zijnde 
punten en systeemalarmen weergeeft. (max. 100 regels) 

 
Fig. 53. Alarm historie 

OPM.: Alarmen worden gegenereerd door wijzigingen in 
status/waarden bij ingangen, dit gebeurt bij het 
sluiten of openen van ingangen en /of opnemers om 
vervolgens het alarmbuffer te controleren. Hiermee 
zijn tevens de aansluitingen gecontroleerd.  

Om een alarm te tonen, gebruikt u de PIJL toetsen om de 
cursor naar de standaard datapunten in de lijst te navigeren 
en het alarm te bevestigen. Een corresponderend scherm 
verschijnt als in Fig 46.  
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Fig. 54. Weergave van een alarm 

Indien, door het bedienen van de hardware, de status "1" 
wordt gemaakt, wordt het bericht "terug naar normaal" 
getoond. 
OPM.: Reset de regelaar na gebruik van deze testopties om 

een alarmopslag te wissen. 
 

Tijdprogramma’s  
 TIJD PROGRAMMA 
 Menggr2 
 Boiler 
Menggr1 Menggr1 

 Dag 
 Week 

Menggr1
Vandaag Jaar

C C 
 

Fig. 55. Weergeven / wijzigen van een dag-, week- of 
jaarprogramma 

 

 Menggr1  Vandaag 
 Week Dag 

Menggr1  Dag

 Werkdag 
 Dag_A 

Menggr1 Werkdag

 22:00 MG1_Tip
Weekend 06:00 MG1 Tip

C C C C 1 1

 
Fig. 56. Navigeren door een dagprogramma 

 

 Menggr1 Dag
Bron: Werkdag 
Doel: DP_1
  Kopie ? 

Menggr1 Dag 
 Weekend 
 Dag_A 

Menggr1 Dag
 Weekend
 Werkdag

Ja Werkdag 
DP_1

1 1

 
Fig. 57. Toevoegen van een dagprogramma 

 

 Menggr1 Dag
 OK opheffen
 DP_1          ? 

Menggr1 Dag 
 Weekend 
 Werkdag 

Menggr1 Dag
 Weekend

Ja DP_1 Werkdag1 1

 
Fig. 58. Verwijderen van een dagprogramma 

 

 Menggr1 Werkdag 
 22:00 MG1_Tip 

Menggr1 Dag 
 Weekend 
 Dag_A 

Menggr1 MG1_Tip
Tijd  :
Waarde:    20.0°C
Opt. : Uit

Werkdag 06:00 MG1_Tip 06:00
1 1 

 
Fig. 59. Wijzigen van een schakelpunt van het 

dagprogramma 
 

 Menggr1 Werkdag Menggr1 Werkdag 
 22:00 MG1_Tip 

Menggr1 MG1_Tip
Tijd  :
Waarde:    20.0°C
Opt. : Uit

MG1_Tip 06:00 MG1_Tip 06:00
1 1 

 
Fig. 60. Toevoegen van een schakelpunt aan het 

dagprogramma 
 

 Menggr1 
 OK opheffen
 schakelpunt
 23:01? 

Menggr1 Werkdag 
 06:00 MG1_Tip 
 22:00 MG1_Tip 
23:01 MG1_Tip 1 

Ja 
Menggr1 Werkdag

 22:00 MG1_Tip
06:00 MG1_Tip

1

 
Fig. 61. Verwijderen van een schakelpunt van het 

dagprogramma
 Menggroep 1  Vandaag 
 Dag 
Week 

Menggr1 Dag

 DIN Werkdag
 Woe Werkdag

Menggr1 Dag

 Vri Werkdag
 ZAT Werkdag

MAA Werkdag DON Werkdag

C C 1 1

 
Fig. 62. Weergave weekprogramma 

 

 Menggr1 Dag
DIN Werkdag
WOE Werkdag

Menggr1 Dag 
DIN Werkdag 
WOE Werkdag 

MAA Werkdag

MAA DP_1 

CC1

1 

Menggr1      MAA
OK toekennen
DP_1          ?

Menggr1 Dag 
Werkdag 
DP_1 
Weekend 

1 
Ja

 
Fig. 63. Wijzigen van een weekprogramma 

 

 Menggr1Jaar

CC

Menggr1 Kies:

Werkdag
Dag_A

Menggr1 Jaarprog 
Van  : 24.10.2004 
Tot  : 24.10.2004 

Menggr1 Jaarprog 
Van  : 
Tot  : 24.10.2004 
Weekend 

************** 

24.10.2004 

1
Weekend

 
Fig. 64. Weergave jaarprogramma 

 

 Menggr1 JaarprogVan  :
Tot  : 24.10.2004
Weekend

24.10.2004
Menggr1 Jaarprog
Van  :
Tot  : 24.10.2004
Vul Dagprog in

24.10.2004

 
Fig. 65. Toevoegen van een nieuwe tijdperiode aan het 

jaarprogramma 
 

 zoeken
Verwijderen van elk 

lprogramma mogelijk alleen
in toegangs nivo 2 of 3  

Fig. 66. Bladeren door / verwijderen van een 
jaarprogramma 

 SYSTEEM MENUDatapunt Typen

Systeem Config.

Onderhoud 
Punten in Trend 
Trend Opslag Onderhoud
Handbedrijf 

CC

Onderhoud
Bedrijfsuren
DDC Parameters

 
Fig. 67. Weergave parameters 

 

 SYSTEEM MENUDatapunt Type
Onderhoud

Systeem Config. 
Systeem Tijd 
HW-Interf. Cfg. 

Flash EPROM 
Wis FLASH 
Toon APPL. 

Systeem Config.

Buswijd Toegang
DDC TijdenSysteem Config.

Systeem Info 

Sla APPL. op 

Flash EPROM

CC

CC
 

Fig. 68. Opslaan/wissen/tonen Flash EPROM 
OPM.: Wis altijd eerst de flash EPROM; daarna kunt u de 

applicatie pas opslaan (branden), waarna u de 
applicatie met de actuele datum kunt tonen. 

 
OPM.: U kunt alleen een applicatie opslaan (branden) naar 

een flash EPROM wanneer de PANTHER-regelaar 
actief is. 

 

 HT02           ** 
Run    24.10.2004 
BW-MMI     14:08 
Login Loguit 

PANTHER regelaar
Moet  aangeven

“run” modus  
Fig. 69. Opslaan (branden) van een applicatie 
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