
SERVAL regelaar Gebruikershandleiding  
 
 

INHOUD 
 

Introductie.......................................................................................................................................................................................2 
Omschrijving apparatuur...........................................................................................................................................................2 
Toepasbare ruimteregeling .......................................................................................................................................................2 
Regeling....................................................................................................................................................................................2 
Instelpunten ..............................................................................................................................................................................2 
Design.......................................................................................................................................................................................5 
Configuraties.............................................................................................................................................................................6 
Overzicht...................................................................................................................................................................................8 
Stap 1: Plannen van een systeem ............................................................................................................................................8 
Stap 2: Bepalen van overige apparatuur...................................................................................................................................8 
Stap 3: Voorbereiden communicatie en bedradingsloop...........................................................................................................8 
Stap 4: Voorbereiden bedradingschema’s ..............................................................................................................................11 
Stap 5: Bestellen apparatuur ..................................................................................................................................................14 
Stap 6: Configureren Regelaars met COACH.........................................................................................................................14 
Step 7: Troubleshooting CentraLine SERVAL Regelaars en Wandmodules ..........................................................................19 
Schema’s ................................................................................................................................................................................19 
Verwarming Voorregeling........................................................................................................................................................19 
Koeling Voorregeling...............................................................................................................................................................19 
Voorregeling en Schema Toekenning.....................................................................................................................................19 

Display en bediening bij gebruik van een arena werkstation ........................................................................................................20 
Herkenning van de regelaar....................................................................................................................................................20 
Scanning en tonen alle instellingen.........................................................................................................................................20 
Schema werking in ARENA ....................................................................................................................................................20 
Aanpassing van Ruimteregeling Parameters in ARENA.........................................................................................................20 
SERVAL Alarms in ARENA ....................................................................................................................................................20 
SERVAL Applicatie afbeeldingen in COACH en ARENA........................................................................................................21 

 
Merknamen 
Echelon, LON, LONMARK, LONWORKS, LonBuilder, NodeBuilder, LonManager, LonTalk, LonUsers, LonPoint, Neuron, 3120, 
3150, het Echelon logo, het LonMark logo, en het LonUsers logo zijn eigendom van de Echelon organisatie en geregistreerd in 
de Verenigde Staten en andere lenen. LonLink, LonResponse, LonSupport en LonMaker zijn eigendom van de Echelon 
organisatie. 
De merknaam CentraLine en de slogan "close tot you" zijn eigendom van Honeywell Inc. 
Windows2000, WindowsXP Professional en Word zijn geregistreerde merknamen van Microsoft. 
 
Softwarelicentie 
Dit document geeft ondersteuning aan software in eigendom van Honeywell en Honeywell-partners. Voordat deze software 
wordt uitgeleverd, dient de eindgebruiker een licentieovereenkomst te tekenen. Deze licentie geeft toestemming tot het 
gelimiteerde gebruik van software t.b.v. de aansturing van CentraLine apparatuur. Het illegaal verspreiden, kopiëren en opslaan 
van deze software is verboden. 
 

Copyright © 2005 Honeywell GmbH ! All Rights Reserved  NL2Z-0911GE51 R0705 



SERVAL REGELAAR – GEBRUIKERSHANDLEIDING 

INTRODUCTIE 
Omschrijving apparatuur 
De SERVAL regelaars CLSE1L230 en CLSE1L24 behoren tot 
de groep van CentraLine producten. SERVAL regelaars 
controleren de ruimtetemperatuur in een bepaalde ruimte 
door de verwarmings- en/of koelingsapparatuur te regelen. 
Ventilatoren (met luchtstroombewaking) en een  
naverwarming batterij zijn vaak gecombineerd in een 
behuizing wanneer een Fancoilunit wordt gebruikt. SERVAL 
regelaars kunnen stand-alone werken, maar een optimale 
functionaliteit wordt bereikt wanneer de netwerk 
communicatie functies worden gebruikt. 
Een reeks van direct-bedrade wandmodules uitgevoerd met 
een ruimtetemperatuursensor, instelschijf, 
overbruggingsknop, status LED, of LCD display kunnen 
worden gebruikt in samenwerking met SERVAL regelaars.  
De wandmodules zijn beschikbaar in verscheidene modellen 
waaronder verschillende combinaties met de volgende opties: 
• Instelschrijf 
• Dagverlengings drukknop en LED 
• Ventilator schakeling 
Zie tabel 8 voor een complete lijst wandmodules. 
SERVAL regelaars, die zijn aangesloten op een LonWorks 
netwerk, kunnen samenwerken met andere CentraLine 
producten, zoals PANTHER, COACH en ARENA. 
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Fig. 1. Overzicht systeem 

 

Toepasbare ruimteregeling 
De volgende applicaties worden ondersteund: 
• Radiator met verwarmingklep 
• Vloerverwarming met verwarmingklep 
• Vloerverwarming/koeling met wisselklep 
• Koelplafond met koelklep 
• Koelplafond met verwarming/koeling wisselklep 
• Radiator met verwarmingklep / gekoeld plafond met 

koelklep 
• Fancoil unit met verwarmingklep / koelklep 
• Fancoil unit met verwarmingklep / koelklep + 

elektrisch naverwarming relais 
• Fancoil unit met verwarming / koeling / wisselklep 
• Fancoil unit met verwarming / koeling / 

omschakelklep + elektrische naverwarming relais 
Individuele naregelingen in kantoorgebouwen regelen de 
ruimtetemperatuur door middel van warm en/of koud water 
kleppen. Met fancoil systemen kan ook de ventilator en de 
elektrische naverwarming worden gebruikt. De SERVAL 
regelaar kan geplaatst worden tussen een verlaagde plafond 
of in een unit en is verbonden met een CentraLine 
wandmodule voorzien van een temperatuurvoeler, instelpunt 
en ventilator toerenregeling, en een overbrugging- of 

overbruggingsknop. Fig. 2 toont een typische Fancoilunit 
regeltoepassing. 
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Fig. 2. Mogelijke ruimteregeling  

(hier: met een fancoil unit toepassing) 
 

Regeling 
SERVAL regelaars bieden een ruimtetemperatuur regeling 
voor twee- en vierpijp systemen met een extra mogelijkheid 
voor het aansturen van een elektrisch vewarmingsblok. De 
basis regelvolgorde wordt getoond in Fig. 3. Wanneer de 
ruimtetemperatuur onder het verwarmingsinstelpunt komt, 
wordt de verwarmmingsuitgang aangestuurd. Wanneer de 
ruimtetemperatuur boven het koelinginstelpunt komt, wordt de 
koeluitgang gemoduleerd tot 100%. Het schakelen van 
toerentallen bij ventilatoren worden gekoppeld aan de 
uitgangsniveaus. Wanneer de SERVAL zich in de ‘Dag’ 
modus bevindt, kan de ventilator stoppen of doordraaien 
binnen de nul-energie band afhankelijk van instellingen.  
De derde ventilatorstap start bij een instelbare waarde die 
standaard op 75% staat ingesteld. 
SERVAL regelaars gebruiken een PID-regelalgoritme waarin 
elk van de drie parameters kan worden geconfigureerd. Er is 
een extra boostfunctie, die het verwarming-/ koelinginstelpunt 
met een bepaalde waarde verhoogt of verlaagt om op die 
manier de verwarming-/koelinguitgang een snellere response 
te kunnen geven om volledig te openen. De regelaars worden 
standaard geleverd met 1 K als een standaard-waarde van 
voor deze functie. 
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Fig. 3. Regelvolgorde diagram 

Instelpunten 
Instelknop 
Aan de SERVAL regelaars dient een CentraLine COMMAND 
wandmodule aangesloten te zijn, die is voorzien van 
tenminste een ruimteopnemer. Andere wandmodules bieden 
bijvoorbeeld een instelknop, overwerkdrukker, 
overbruggingsknop, LED en ventilatorschakelaar. Wanneer 
de SERVAL is geconfigureerd (gebruik makend van 
COACH1.2 of hoger) om de waarde van de instelknop van de 
wandmodules te lezen, wordt deze instelwaarde gebruikt om 
het ‘Dag’ instelpunt te berekenen voor de verwarming- en 
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koelingmodus. Het instelpunt dat wordt gebruikt door het 
regelalgoritme wordt als volgt berekend: de instelknop is 
voorzien van een schaal van -5...+5 K, die wordt toegevoegd 
aan de geconfigureerde ‘Dag’ en ‘Standby" instelpunten voor 
de verwarming- en de koelingmodus. Het bereik van de ZEB 
(Zero-Energie Band) wordt bepaald door het verschil te 
nemen tussen de geconfigureerde verwarming- en koeling 
instelpunten ‘Dag’ of ‘Standby".  
Wanneer de SERVAL zich in de ‘Nacht’ modus bevindt, wordt 
de instelknop genegeerd en de geconfigureerde instellingen 
voor deze modus gebruikt. 
 

Instelpunt limieten 
Instellingen zijn gelimiteerd met een bereik van 10...35°C. De 
waarde van de instelknop is gelimiteerd tot het bereik dat 
bepaald wordt door de configuratie parameters. Het max. 
limiet en het min.limiet van het instelpunt. Het minimale 
ingestelde actuele "Dag" instelpunt is gelijk aan het ‘Dag’ 
instelpunt minus het min.limiet van het instelpunt, en de 
maximale toegestane instelling is gelijk aan het "Dag" koeling 
instelpunt plus het max.limiet van het instelpunt. De laagste 
en hoogste "Standby" instelpunten worden bepaald door de  
analoge regeling. 

Tabel 1. Voorbeeld instelwaarden gebaseerd op de 
standaard configuratie - relatieve instelpunt knop (°C) 

Dag modus 
 

Dag Standby Nacht 

geconfigureerd 
koeling instelpunt 23 25 28 

geconfigureerd 
verw, instelpunt 21 19 16 

nul-energie band 2 6 12 

instelpunt knop1 -2 -2 X 

effectief koeling 
instelpunt2,3 21 23 28 

effectief verw. 
instelpunt2,4 19 17 16 

1) Voorbeeldwaarde getoond. Gelimiteerd door standaard 
configuratie instellingen in een bereik van  -5...+5K. 
2) Gelimiteerd bereik van 10...35°C. 
3) Gelijk aan geconfig. koelinginstelling + knop instellling  
4) Gelijk aan geconfig. verwarminginstelling + knop instellling 

Bypass  
Bypass Modus 
Wanneer de SERVAL regelaar in de "Nacht" modus staat, 
kan de bypass drukknop van de CentraLine COMMAND 
wandmodule worden gebruikt om de SERVAL in de “Dag” 
modus te zetten. De SERVAL kan ook in de “Nacht” modus 
worden gezet door een LONWORKS netwerk commando 
(wanneer het toegekende tijdschema naar “Dag” schakelt). 
De regelaar blijft dan in de "Dag" modus totdat: 

• De overbruggingstijd is verstreken, of 
• De gebruiker weer op de overbruggingsdrukknop van de 

CentraLine COMMAND wandmodule drukt en daarmee de 
"overbrugging" modus weer uitschakelt, of 

• Het toegekende tijdprogramma schakelt de modus naar 
"Standby” of “Nacht". 

De CentraLine COMMAND wandmodule verwerkt de actuele 
status van de bypass modus (zie CentraLine COMMAND 
wandmodule literatuur voor verdere informatie). 
Overwerk timer 
Wanneer de ‘overbruggings’ modus is geactiveerd, wordt de 
overwerktimer gestart (standaard 180 minuten) aan het eind 
waarvan de modus terug zal keren naar de originele status.  
De overwerk tijd is instelbaar via de COACH en ARENA. 
Continue "Nacht" Modus 
De continue "Nacht" modus is geactiveerd: 
• Bij de CLCM4T111 of CLCM5T111: Indien de 

overbruggingsknop voor 4 tot 7 seconden wordt ingedrukt 
(totdat de LED brandt). 

• Bij de CLCM6T21N: Indien de overbruggingsknop wordt 
ingedrukt voor meer dan 5 seconden (totdat het 
knipperende maansymbool verschijnt). 

De SERVAL kan ook in de continue "Nacht" modus worden 
gebracht door middel van een LONWORKS netwerk commando 
(wanneer het toegekende tijdschema naar “Nacht” schakelt.). 
De SERVAL blijft dan in deze modus tot het volgende 
schakelpunt of totdat de overbruggingsknop wordt ingedrukt 
om uit de modus te gaan of een netwerk commando wordt 
gegeven om de modus wederom te wijzigen. 

LED/LCD  
LED Overbrugging 
De wandmodule LED meldt dat de SERVAL wordt overbrugd 
door of de overbruggingsknop of het LONWORKS netwerk. 
• LED AAN ⇒ "overbrugging door overwerk" 
• Knippert 1x per seconde ⇒ "overbrugging “Nacht" 
• Knippert 2x per seconde ⇒ "overbrugging Standby" of 

"Dag" 
• LED UIT ⇒ geen overbrugging actief 
• Knippert 4x per seconde ⇒ De regelaar reageert op een 

LONWORKS netwerk management commando. (Zie 
commissionering van LONWORKS systemen). 

LCD Display 
De modus wordt alleen gebruikt voor de CLCM6T21N 
wandmodules. De Dagmodus wordt weergegeven door de 
volgende symbolen: 

Tabel 2. Betekenis symbolen 

 Effectieve "Dag" of effectieve "Overwerk" 

 Effectieve "Standby" 

 Effectieve "Nacht" 

 regelaar UIT 

 en  regelaar UIT, vorstbeveiliging ingeschakeld 

Knipperende symbolen indiceren de "overbrugging" als volgt: 

 overbrugging "Dag" of "bypass" 

 overbrugging "Standby" 

 overbrugging "Nacht" 

 

De regelaar reageert op een LONWORKS 
netwerk management commando. (Zie 
 commissionering van LONWORKS 
systemen) 
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Energiebesparende kenmerken 
"Standby" Modus 
De digitale ingang voor het uitlezen van de ingang van een 
aanwezigheidssensor (normaliter een Infrarood sensor PIR) 
geeft de SERVAL de mogelijkheid om een 
energiebesparende standby modus te starten wanneer er 
geen mensen in een ruimte zijn. De "Standby" modus treedt 
in werking wanneer de actuele bezetmodus "Dag" is maar de 
sensor aan geeft dat er op het moment geen mensen in de 
betreffende ruimte zijn. De SERVAL kan ook in de "Standby" 
modus worden gebracht door middel van een LONWORKS 
netwerkcommando (wanneer het toegekende tijdprogramma 
naar “Standby” schakelt). Wanneer de "Standby" modus 
actief is, gebruikt de SERVAL de "Standby" instellingen die 
zijn geconfigureerd voor de verwarming en de koeling modus. 
Synchronisatie 
In geval van 3-punt servomotoren, zorgt een 
synchronisatiefunctie er voor dat alle aangesloten motoren 
parallel lopen. De synchronisatie stuurt de motor naar de 0% 
positie. Synchronisatie wordt uitgevoerd wanneer: 

• de regelaar wordt aangesloten op de voedingsspanning; 

• de Dagstatus zich wijzigt naar "Standby" of "Nacht";  

• de motor de laatste 24 uur niet in bedrijf is geweest; 

• het regelsignaal 0% wordt 
Na elke synchronisatie, keert de regelaar terug naar de 
normale regelmodus. 
 
Raam open detectie 
De digitale ingang voor de status van een raamcontact, geeft 
de SERVAL de mogelijkheid om de temperatuurregeling uit te 
schakelen wanneer iemand een raam of deur heeft geopend. 
De vorstbeveiliging blijft actief. De normale 
temperatuurregeling wordt weer ingeschakeld wanneer het 
raam weer wordt gesloten.  
 
Optimale Start Gradiënten 
Er zijn twee parameters, de Koeling terugwinning en 
Verwarming terugwinning, die kunnen worden ingesteld om 
de koeling en verwarming instelpunten op te hogen vanaf hun 
“Nacht” of “Standby” instellingen tot aan hun “Dag” 
instellingen voorafgaande aan de ingestelde Dagperiode. De 
SERVAL gebruikt deze geconfigureerde waarden om de 
optimale tijd voor het vroegtijdig starten van een vergrote 
warmte cq koelvraag. Zie de volgende figuren. De 
configuratieparameters zijn weergegeven in K/uur. 
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Dag Status 
De bezetting of “Dag” status wordt bepaals volgens Tabel 3. 
Handmatige overbrugging is mogelijk met de overwerkknop. 

Tabel 3. Effectieve Dag modus arbitratie 

Tijdschema 
Dag modus

Aanwezigheid 
sensor 

Handmatig 
overbrugt 

effectieve 
modus 

Dag Ruimte bezet n.a. Dag 
Dag Ruimte onbezet n.a. Standby 

"don't care" "don't care" Dag Dag 
"don't care" "don't care" Nacht Nacht 

Standby "don't care" n.a. Standby 
Nacht "don't care" n.a. Nacht 

 

Veiligheidskenmerken 
Vorsbeveiliging 
Indien de ruimtetemperatuur beneden de 8 °C komt, activeert 
de SERVAL het verwarmingscircuit en wordt er een alarm 
gegenereerd (zichtbaar op ARENA station). Wanneer de 
temperatuur boven de 9 °C is gestegen, wordt het 
verwarmingscircuit weer gesloten.  
Ventilator storingsbeveiliging 
Bij een configuratie met een luchtstroomschakelaar (fancoil 
unit met elektrische verwarming) beschermt de SERVAL de 
apparatuur door de verwarming-/koelinguitgangen uit te 
schakelen en een alarm te geven wanneer de ingang open 
staat. Deze luchtstroomschakelaar krijgt voorrang bij 
toepassingen met elektrische verwarming.  
Condensbeveiliging 
Bij een koelplafond regeling wordt de configureerbare digitale 
ingang 1 automatisch toegekend aan een condensatie 
schakelaar, die gemonteerd dient te worden op de 
gekoeldwater leiding. De condensatieschakelaar voorkomt 
hiermee condensatie op de koudwaterleidingen en 
koelingspanelen door de status van de regelaar op UIT te 
zetten. De schakelaar is van het type H7018A1003. Dit 
betekent dat de koelklep zal sluiten totdat de 
leidingtemperatuur boven het condensatiepunt komt. 
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Design 
De SERVAL is verkrijgbaar in twee basis modellen: 
De CLSE1L230 wordt gebruikt voor 230 Vac spanning en 
heeft 230 Vac triac uitgangen voor verwarming en koel-
kleppen. 
De CLSE1L24 wordt gebruikt voor 24 Vac spanning en heeft 
24 Vac triac uitgangen voor verwarming en koelkleppen. 
Beide modules zijn uitgerust met een vierde, hoog-vermogen 
relais voor toepassingen met elektrische naverwarming. 
Alle aansluitingen naar de regelaars worden gemaakt op 
toegankelijke aansluitklemmen met een kunststof 
veiligheidskap. Montage afmetingen worden getoond in Fig 6. 
 

 LET OP 
Indien SERVAL regelaars verticaal worden gemonteerd en 
thermische motoren worden gebruikt, mag deze niet onder de 
elektronica worden gemonteerd vanwege opverwarmings-
effecten. 
 

 WAARSCHUWING 
Gevaar op elektrische schok 
De aansluitspanning op het klemmenblok kan 
verwonding of de dood tot gevolg hebben. Om 
toegang door onbevoegden te voorkomen, dienen alle 
SERVAL regelaars te worden gemonteerd in een 
afgesloten plafond, kast of in een ventilator unit. Het is 
raadzaam om kunststof afdekplaten over de 
aansluitklemmen te gebruiken. 
Om het risico op brand of elektrische schok te 
reduceren, dient er een bedrijfsomgeving te worden 
gecreëerd die vrij is van vocht, vuil en stof. 
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Fig. 6. SERVAL afmetingen (in mm) 

Technische specificaties  
Voedingsspanning 
CLSE1L230: 230 Vac +10%, -15%, 50/60 Hz; 
stroomverbruik: < 6 VA (uitgangen onbekrachtigd) 

CLSE1L24: 24 Vac ±20%, 50/60 Hz; 
stroomverbruik: < 3 VA (uitgangen onbekrachtigd) 
 
Temperatuurbereik 
0° tot 40°C 
 
Omgevingcondities 
Bedrijfstemperatuur: 0...50°C 
Opslagtemperatuur: -40...+70°C 
Relatieve vochtigheid: 5% tot 95% niet-

condenserend 
Ingangen voor: 
CentraLine COMMAND wandmodule, met ingebouwde: 

• temperatuuropnemer (20kΩ NTC) 

• instelpunt potentiometer (10kΩ) 

• twee digitale ingangen (gesloten ≤ 400 Ω; open ≥ 10 kΩ) 
 
Uitgangsrelais 1, 2, en 3 
Permanent geconfigureerd om een uitgang naar een bedrade 
3-toeren ventilator te verzorgen. 
Schakelspanning = 24...230 Vac. 
Schakelstroom = 0.05...3 A (max. 3 A voor alle drie relais 
samen). 
 
Uitgangsrelais 4 
Permanent geconfigureerd om een uitgang naar een bedrade 
elektrische naverwarmingbatterij te verzorgen. 
Schakelspanning = 24...230 Vac. 
Schakelstroom = 0.05...10 A. 
 
Triac uitgangen 
Permanent geconfigureerd om de uitgang te verzorgen voor 
UIT1 en UIT2. 
Schakelspanning = 230 Vac (CLSE1L230) of 24 Vac 
(CLSE1L24). 
Max. belasting per triac = 0.5 A. 
Max. piekbelasting (10 sec) = 1 A. 
Continue stroom voor alle triac uitgangen samen: Max. 1 A. 
cos ϕ > 0.8. 
 
BELANGRIJK:  

Wanneer apparatuur van door een triac wordt 
geschakeld, dient de stroom door deze apparatuur 
tot een mimimum van 15 mA te mogen dalen. Indien 
geen Honeywell motoren of transducers worden 
gebruikt in combinatie met de SERVAL regelaars, 
dient de toepasbaarheid van deze apparatuur te 
worden bepaald. 
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Configuraties 
Algemeen 
De volgende hoofdstukken geven een overzicht van de opties 
van de SERVAL regelaar in relatie tot de diverse 
toepassingen.  
 

Applicatie ruimteregelingen 
De volgende ruimte-applicaties kunnen worden gekozen met 
het configuratie pakket COACH: 

• Hydraulische verwarming/ koeling regeling (HYD) 

• Koelplafond regeling (CHU) 

• Fancoil-unit regeling (FCU) 
 

FCU Ventilator uitvoering 
Elke fancoil unit regeling met een SERVAL kan een ventilator 
hebben met max. drie snelheden of uitgevoerd zijn zonder 
ventilator. Meer toeren ventilatoren worden geschakeld zoals 
gedefinieerd in de regelaar (zie Fig. 7). Bijvoorbeeld, een 
drietoeren ventilator schakelt zijn eerste stap in bij een 
regelniveau van 5% van de verwarming of koel- uitgang. De 
tweede stap schakelt aan bij 50% van de verwarming of koel-
uitgang. Een tweetoeren ventilator schakelt gelijk aan de drie 
toeren ventilator. Zo zal ook een aan/uit ventilator 
aanschakelen bij de eerste stap van een ventilator met meer 
standen. De derde stap wordt ingeschakeld bij een standaard 
klepstand van 75%. 
 

Schakeldifferentiaal 
Het schakeldifferentiaal (standaard op 10%) voor de 
ventilatorsnelheid wordt vergroot tot het volgende laagste 
toerental (of een regelingniveau van 0) zoals getoond wordt in 
Fig. 7. Bijvoorbeeld, de tweede ventilatorsnelheid blijft AAN 
totdat het niveau van de regeling beneden het schakelpunt 
van de eerste stap komt. Minimum AAN- en UIT-tijden 
kunnen worden geconfigureerd en toegepast worden op alle 
ventilatorschakelpunten. 
 

 
Fig. 7. Drietoeren ventilatorschakeling en schakeldiff, 

koelingmodus (standaards schakelniveaus) 
 

Type verwarming en koeling apparatuur 
SERVAL regelaars kunnen werken met zowel twee- als 
vierpijp systemen. Een tweepijp systeem gebruikt een 
omschakel-ingang voor het regelcircuit.  

SERVAL regelaars kunnen werken met verschillende 
servomotoren voor verwarming- en koelregelafsluiters. 
Driepunts motoren kunnen worden toegepast, waarvan de  
specifieke looptijd van de motor kan worden ingegeven 
tijdens de configuratie van de regelaar in COACH. De 
klepactie kan worden geconfigureerd als direct of omgekeerd. 
Thermische motoren kunnen worden aangesloten en 
geconfigureerd als direct of omgekeerde actie. De looptijd 
dient tijdens de configuratie te worden gespecificeerd.  

Naverwarmer uitgang 
De SERVAL regelaar heeft een extra  uitgangrelais voor een 
groot vermogen (10A max.) om een elektrische naverwarming 
te regelen. Deze naverwarmer uitgang heeft zijn eigen 
schakelpunt en schakeldifferentiaal instellingen (zie Fig. 8). 
De uitgang kan slechts worden gebruikt en geconfigureerd bij 
de fancoil toepassingen. 
 

 
Fig. 8. Naverwarming schakeling en hysteresis 

(standaards getoond) 
 

Digitale ingangen 
SERVAL regelaars zijn voorzien van twee digitale ingangen; 
Ingang 1 kan worden geconfigureerd voor het aansluiten van 
een aanwezigheidssensor, een raam open/dicht contact of 
een bewegingssensor. Het is mogelijk deze ingang te 
configureren voor een normaal-open of normaal-gesloten 
contact voor elk van deze schakelingen. 
De tweede digitale ingang is vast toegekend voor de 
raamfunctie en is een normaal open contact. (raam open= 
contact gesloten) Deze functie kan worden uitgeschakeld 
door een dip switch, indien niet gebruikt. 
Het SERVAL regelalgoritme gebruikt de 
aanwezigheidssensor (mits geconfigureerd) om de effectieve 
modus vast te stellen (zie Tabel 1). Indien het 
regelaarschema een “Dag” status aangeeft en het contact van 
de aanwezigheidssensor is gesloten, zal de effectieve modus 
"Dag" aangeven. Indien het tijdschema echter een “Dag” 
status aangeeft en het contact van de aanwezigheidssensor 
is geopend, zal de effectieve bezettingsmodus "Standby" 
aangeven. Het regelalgoritme zal dan regelen volgens de 
"Standby" instelpunten die zijn geconfigureerd voor de 
verwarming- en koelingmodus. 
De registratie van een beweging (afhankelijk van normaal-
open of een normaal-gesloten contact) geeft een vertraging 
van 15 minuten aan de aanwezigheidssensor zodat de ruimte 
wordt verondersteld bezet te zijn tot 15 minuten nadat de 
laatste beweging werd geregistreerd.  
Indien de digitale ingang wordt geconfigureerd voor de status 
van een raam open/gesloten contact, wordt verwarming, 
koeling, en ventilatorregeling uitgeschakeld zolang het raam 
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open staat. Vorstbeveiliging is gedurende deze status 
geactiveerd. Meerdere raamcontacten kunnen in serie 
worden geschakeld om de functie op meerdere ramen te 
registreren. 
De digitale ingang is automatisch geconfigureerd voor het 
aansluiten van een luchtstroomschakelaar bij toepassing 
van elektrische verwarming, de verwarmingsregeling 
(inclusief elektrische verwarming) wordt uitgeschakeld bij een 
ventilatorstoring (ventilatorstatus is “AAN” zonder 
luchtstroming). 
De digitale ingang wordt automatisch geconfigureerd voor 
een dauwpuntschakelaar bij een applicatie voor een 
gekoeld plafond. De regelaar schakelt naar “Nacht” indien 
dit contact actief is. 
 

Wandmodule Opties 
Een individuele ruimteregeling zal gebruik maken van een 
CentraLine COMMAND wandmodule met een 20kΩ NTC 
ruimtetemperatuur sensor en extra functionaliteit, afhankelijk 
van hetgekozen type wandmodule (zie CentraLine 
COMMAND wandmodule literatuur voor meer informatie). 
SERVAL regelaars kunnen input lezen van elke andere 
sensor (niet uitgerust met een handmatige overbrugging) of 
van een complete wandmodule (uitgerust met een sensor). 
Instelpunt verstellingen zijn altijd relatief (-5, 0, +5), en 
maximaal- en minimaal limieten kunnen worden ingesteld. 
Met de selectie mogelijkheid voor alle wandmodulen in 
COACH is een eenvoudige keuze en configuratie mogelijk. 
De overbruggingsknop kan worden gebruikt om de 
regelmodus tijdelijk te overbruggen naar "Dag" voor een 
instelbare tijd of de regelmodus continu naar “Nacht" te 
schakelen buiten het tijdprogramma om. De knop kan tevens 
worden gebruikt om weer terug te schakelen naar de 
automatische modus en de overbrugging te beëindigen.
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Applicatie stappen 
Overzicht 
Stap 1 tot 7 (zie Tabel 4) geven u een leidraad voor het 
engineeren van een SERVAL systeem. Deze stappen zijn 
richtlijnen ter ondersteuning.  
 

Tabel 4. Applicatie stappen 
stap omschrijving 

1 Planning van het systeem 
2 Andere benodigde bus apparatuur bepalen 
3 Voorbereiden van communicatie en 

bedradingsloop 
4 Bedradingschema’s voorbereiden 
5 Apparatuur bestellen 
6 Regelaars configureren  
7 Probleemoplossing 

 

Stap 1: Plannen van een systeem 
Plan het gebruik van het aantalSERVAL regelaars volgens de 
wensen en eisen van de eindgebruiker. Bepaal locatie, 
functionaliteit en gebruik. Verifieer het aantal te monteren 
SERVAL regelaars en wandmodules die nodig zijn voor elk 
type modus. Check tevens het aantal en type uitgang voor de 
servomotoren en andere benodigde veldapparatuur. 
Neem bij het plannen van het systeem de mogelijke 
uitbreiding in acht voor toekomstig gebruik. Planning is heel 
belangrijk om gereed te zijn voor het mogelijk in de toekomst 
toevoegen van HVAC-systemen en regelaars. 
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Fig. 9. Aansluiten van COACH op het LONWORKS netwerk 

 
De LONWORKS communicatie tussen regelaars dient te 
worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van de gekozen 
topologie. SERVAL en PANTHER regelaars gebruiken FTT 
(Free Topology Twisted Pair Transceiver) technologie die een 
daisy chain, star, loop of combinaties van busconfiguraties 
toestaat. Zie hoofdstuk "Stap 3: Voorbereiden communicatie 
en bedrading" voor meer informatie van de bus bedrading 
layout, en zie Fig. 10 en Fig. 16 in hoofdstuk "Stap 4: 
Voorbereiden " voor bedrading details. 
Het is belangrijk de relatie tussen de SERVAL en PANTHER 
regelaars op het LONWORKS netwerk te begrijpen, zodat het 
implementatieproces juist wordt uitgevoerd. (Zie hoofdstuk 
"Stap 6: Configureren Regelaars" voor informatie over de 
verschillende SERVAL regelaar parameters.) 
 

Stap 2: Bepalen van overige apparatuur 
Maximaal 60 CentraLine regelaars kunnen communiceren op 
een enkelvoudig LONWORKS segment. Indien meer regelaars 

benodigd zijn, is een versterker nodig. Gebruik van een 
versterker maakt een uitbreiding mogelijk naar 120 regelaars, 
gescheiden tussen twee LONWORKS segmenten. De 
versterker telt voor twee van deze nodes (een node aan elke 
kant van de versterker). Tabel 5 vat de LONWORKS segment 
configuratieregels samen. 

Tabel 5. LonWorks configuratieregels 

een LONWORKS segment 
(voorbeeld) max. aantal nodes = 60 

max. aantal CentraLine 
regelaars 

60 nodes (wandmodules gelden 
niet als LONWORKS nodes!) 

totaal 60 nodes 

twee LONWORKS segmenten 
(voorbeeld) max. aantal nodes = 120 

max. aantal CentraLine 
regelaars in segment no. 1 

60 nodes (wandmodules gelden 
niet als LONWORKS nodes!) 

max. aantal CentraLine 
regelaars in segment no. 2 

60 nodes (wandmodules gelden 
niet als LONWORKS nodes!) 

totaal 120 nodes 

 
De max. lengte van een FTT LONWORKS segment is 1400 m 
(dubbele afsluiting met niveau IV kabel) voor een “in-lijn” 
configuratie of 500 m totale bedradinglengte (enkelvoudige 
afsluiting en vrije busconfiguratie, standaard kabel) en 400 m 
node-tot-node voor elk ander type configuratie. 
OPM.: In geval van FTT LONWORKS segmenten, dient de 

afstand van elke deelnemer naar alle ontvangers 
niet langer te zijn dan de max. node-tot-node 
afstand. Indien er meervoudige paden bestaan, dient 
de langste te worden gebruikt voor de calculatie. 

Indien er langere kabel nodig is, dient een versterker te 
worden geplaatst teneinde het systeem in twee segmenten te 
verdelen.  
Daarbij is het noodzakelijk dat in alle LONWORKS segmenten 
een Bus Terminatie Module is geïnstalleerd. Voor een FTT 
LONWORKS segment, kunnen één of twee Terminatie Modules 
noodzakelijk zijn, afhankelijk van de busconfiguratie. Zie 
hoofdstuk "Uitstippelen communicatie en bedrading" en de 
LONWORKS Terminatie Module alinea in hoofdstuk 
"Bedradingschema’s voorbereiden" voor meer details. 
 

Stap 3: Voorbereiden communicatie en 
bedradingsloop 
LonWorks Bedrading 
De communicatiebus, LONWORKS, is een 78-kilobit seriële link 
die gebruik maakt van een transformer isolatie en differentiële 
Manchester encodering. Bedraad LONWORKS met de 
gespecificeerde kabels in Tabel 4. Een FTT LONWORKS kan 
worden bedraad in “in-line”bus, ster, cirkel of elke combinatie 
zolang als dat de max. bedradinglengte wordt aangehouden, 
zie Stap 2. 
OPM.: Dankzij de transformer isolatie, heeft de bus 

bedrading geen polariteit; het is niet belangrijk welke 
van de twee LONWORKS terminals wordt aangesloten 
op welke kabel of  twisted pair. 

LONWORKS netwerken kunnen op veel manieren worden 
geconfigureerd, maar de regels zoals omschreven in tabel 5. 
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Fig. 10 en Fig. 11 dienen altijd te worden gevolgd. Er worden 
twee typische daisy chain LONWORKS netwerk layouts 
getoond; één als een enkelvoudig bussegment met 60 nodes 
of minder, en één met twee segmenten. Fig. 12 en Fig. 15 
tonen voorbeelden van de vrije topologie bus layouts. De 
busconfiguratie is ingesteld op het gebruik van COACH. 
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Fig. 10. LONWORKS bedrading layout voor PANTHER, 

SERVAL, en versterker 
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Fig. 11. LONWORKS bedrading layout voor twee “in-lijn” 

netwerken 
 

LONWORKS bedrading uitgevoerd voor twee “in-lijn” 
netwerk delen 
In het algemeen dienen de TP/FT-10 communicatiekabels 
gescheiden te worden van voedingskabels met een hoge 
belasting. Volg de elektrische voorschriften met betrekking tot 
het uitvoeren van de communicatie netwerken. 
De aanbevolen configuratie is een “in-lijn” met dubbele 
afsluitweerstanden. Dit geeft een maximale lengte voor de 
LONWORKS bus, vereenvoudigt de structuur en geeft het 
minste problemen, vooral bij uitbreiding op een bestaande 
bus. 

Tabel 6. Specificaties van dubbel-afgesloten bussen 

kabel type max. bus lengte voor segmenten met 
FTT-10 / FTT-10A ontvangers, alleen

Belden 85102 2,700 m 

Belden 8471 2,700 m 

Niveau IV, 22AWG 1,400 m 

JY (St) Y 2x2x0.8, 
twisted pair 900 m 

TIA568A Categorie 5 
24AWG, twisted pair 900 m 

 
Vrije topologie kan worden uitgevoerd met één 
afsluitweerstand en staat een gemengde bus-configuratie toe. 
 

afsluitmodule device

device device 

device devicedevice 

enkel afsluiting 

 
Fig. 12. Configuratie met enkelvoudige afsluiting 

 

afsluitmodule 

device device

devicedevice

ster configuration 

 
Fig. 13. Ster configuratie 

 

afsluitmodule 

device

devicedevice

device

device
device 

kring configuration 

 
Fig. 14. Kring configuratie 

 

Gemengde configuratie 

device device

device

device

device

device

device

device
device 

device 

afsluitmodule 
 

Fig. 15. Gemengde configuratie 
 
In geval de limieten op het aantal deelnemers of totale 
bedradingafstand overschreden worden, kan één FTT 
versterker worden toegevoegd om twee delen aan elkaar te 
verbinden, en dus de algemene systeemcapaciteit te 
verdubbelen. 

 9 NL2Z-0911GE51 R0705 



SERVAL REGELAAR – GEBRUIKERSHANDLEIDING 

 
Richtlijn afstanden 
De vrije topologie transmissie (FTT) specificatie vermeld twee 
eisen die moeten worden opgevolgd voor een juiste bediening 
van het systeem. De afstand van elke deelnemer  (device) 
naar alle andere deelnemers en tot de afsluitmodule mag de 
max. node-tot-node afstand niet overschrijden. Indien 
meerdere paden bestaan, is de max. kabellengte het totaal 
van de gebruikte kabellengte (zie Tabel 7). 

Tabel 7. Specificaties van vrije topologie (enkelvoudig-
afgesloten) bussen 

kabel type max. node-tot-
node afstand 

max. totale 
bedradinglengte

Belden 85102 500 m 500 m 
Belden 8471 400 m 500 m 
Niveau IV, 22AWG 400 m 500 m 
JY (St) Y 2x2x0.8, 
twisted pair 320 m 500 m 

TIA568A Categorie 5 
24AWG, twisted pair 250 m 450 m 

 
BELANGRIJK 

Gebruik geen verschillende typen kabels of 
standaard op hetzelfde deel van de LONWORKS bus. 
De veranderingen in kabel impedantie 
karakteristieken kan onvoorspelbare schade en 
reacties van de bus veroorzaken. 

Voorbeelden van toegestane en niet-toegestane vrije 
topologie layouts voor kabel JY (St) Y 2x2x0.8 worden 
getoond in Fig. 16 tot Fig. 18. 
 

Toegestaan: 
node-to-node = 200 m, totale kabellengte = 400 

device
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panther

device 

afsluitmodule 

100m 

400m 

100 m 

 
Fig. 16. Toegestane vrije topologie layout (voorbeeld) 

 

NOT ALLOWED:
node-to-node = 400 m, total wire length = 500 m
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Fig.17. Niet toegestane vrije topologie layout  

(voorbeeld 1) 
 

NOT ALLOWED:
node-to-node = 200 m, total wire length = 600 m
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Fig. 18. Niet toegestane vrije topologie layout  

(voorbeeld 2) 
 
OPM: In het geval dat de limiet van de totale 

bedradinglengte wordt overschreden, kunnen er FTT  
versterkers (FTT 10A) worden opgenomen om 
busdelen op elkaar aan te sluiten en de totale lengte 
te vergroten door een aanta delen, die gelijk zijn aan 
de specificatie voor dat kabel- en bustype voor elke 
versterker te gebruiken. Bijvoorbeeld: het toevoegen 
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van versterkers met een dubbele aansluitklemmen 
voor JY (St) Y 2x2x0.8 kabel met bus, verhoogt de 
maximum lengte met 900 m voor elke versterker. 

BELANGRIJK 
De LONWORKS ontvanger kan worden aangetast 
door elektromagnetische velden die worden 
gegenereerd door frequentieregelaars. Indien 
mogelijk dienen deze frequentieregelaars in een 
andere kast geplaatst te worden of op een minimum 
afstand van 50 cm tussen de omvormers en hun 
bekabeling te worden geplaatst. 

OPM: Zie hoofdstuk "LONWORKS " op page 11 voor 
additionele details. 

BELANGRIJK 
Opmerkingen bij de bedrading: 
Alle veldbedrading dient te worden uitgevoerd 
volgens de lokaal geldende bepalingen. 
Gebruik geen verschillende typen kabels of 
standaard op hetzelfde deel van de LONWORKS bus. 
De veranderingen in kabel impedantie 
karakteristieken kan onvoorspelbare schade en 
reacties van de bus veroorzaken. 
Gebruik geen afgeschermde kabel voor LONWORKS 
bedradingen. De hoge capaciteit van de 
afgeschermde kabel kan vertraging geven op de 
tansmissiesnelheid. Voorkom, in installatiedelen met 
een verhoogde elektromagnetische straling, of bij 
toepassing van lichtdimmers een parallel lopen van 
de LONWORK-kabel en houdt een minimale afstand 
aan van 80 mm vanaf deze kabels. Verzeker u ervan 
dat geen van de draden van de LONWORKS netwerk 
met de aarde is verbonden. 

Bedrading 
BELANGRIJK 

Opmerkingen bij de  bedrading: 
Alle bedrading tussen de veldapparatuur moet 
voldoen aan de voorgeschreven kleurcode en 
installatie voorschriften. 

Gebruik de maximale draaddoorsnede, tot 2.0 mm,2 
maar niet kleiner dan 1.0 mm2 voor alle 
voedingskabels en Aard-aansluiting. 
Om invloed van EMI tot een minimum te beperken is 
het niet wenselijk om metingen of LonWorks 
communicatie te combineren met voedingsaders in 
een zelfde kabel. 
Om te voldoen aan CE voorschriften voor apparatuur 
in een spanningsbereik van 50 tot 1000Vac of 75 tot 
1500Vdc en dat niet is uitgevoerd met een 
voedingskabel en steker om van het voedingsnet te 
ontkoppelen moet een afstand van tenminste 3mm 
hebben tussen de polen. Dit betekend dat 
afschakelen van het voedingsnet moet gebeuren in 
de vaste bedrading. 

Stap 4: Voorbereiden bedradingschema’s 
Algemene regels en bedrading vanuit COACH 
documenten  
Het doel van deze stap is de CentraLine PARTNER te helpen 
bij het ontwikkelen van tekeningen om aan de specificaties te 
kunnen voldoen.  

Alle aansluitingen worden opgenomen in de, door COACH 
gegenereerde projectdocumentatie. Refereer aan dit 
automatisch aangemaakte document. 
OPM: Let op dat er bij veldbedrading, wanneer er twee of 

meer draden bij elkaar worden aangesloten op 
hetzelfde klemmenblok, ze in elkaar worden 
gedraaid. Afwijking van deze regel kan resulteren in 
een niet goed werkend elektrisch contact. 

SERVAL Klemmenblok toekenning en bedrading 
Tabel 8 geeft een lijst van klemmen en hun functies m.b.t. de 
SERVAL regelaar. Tabel 9 geeft informatie over de bedrading 
voor alle mogelijke typen motoren. 

LONWORKS bus-afsluiting 
Een of twee LONWORKS afsluitingen zijn benodigd, afhankelijk 
van de gegeven LonWorks bus uitvoering. Dubbele afsluiting 
is gewenst wanneer het netwerk een “in-line” bus configuratie 
is en de totale bus lengte groter is dan 500 m. De max. 
lengten, omschreven in Stap, van 2mtr dient te worden 
gevolgd voor zowel een “in-line” als vrije topologie LONWORKS 
uitvoering.  
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Er zijn twee verschillende LONWORKS afsluitmodules 
beschikbaar: 
• LONWORKS afsluitmodule, ordernummer: 209541B 
 

 
Fig. 19. Afsluitmodule aansluitingen voor dubbel-

afgesloten FTT netwerk 
 
 

 
Fig. 20. Afsluitmodule aansluitingen voor een 

enkelvoudig FTT netwerk 
• LONWORKS aansluiting / afsluitmodule (monteerbaar op 

DIN rails ), ordernummer: XAL-Term 
 

3 4

L
O
N

Honeywell
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L
O
N

removable screw-type
3-pole terminal block

1 5

3 4

0 6
shield shield

LON
Termination

FTT/LPT Bus
FTT/LPT Free
Park Position

plug-in
jumper

 
 

Fig. 21. LONWORKS aansluiting van afsluitmodule 
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Tabel 8. Overzicht van SERVAL aansluitklemmen en functies 
term. 

# Functie CLSE1L230 CLSE1L24 

1+2 Aansluiten van het LONWORKS netwerk; verwijderbare aansluiting.   

3 Digitale ingang, configureerbaar (met gebruik van de LNS plug-in) voor het 
aansluiten van b.v. van een raamcontact, een aanwezigheidsdetector, etc.   

4 Analoge ingang, permanent geconfigureerd voor de temperatuur instelknop van de 
wandmodule.   

5 Analoge ingang, permanent geconfigureerd voor de ruimtetemperatuur opnemer   
6 GND voor de klemmen 4, 5, 9, 10, en 11   
7 Niet in gebruik -- -- 
8 GND voor klem 3   

9 Digitale uitgang, permanent geconfigureerd voor het aansturen van de 
wandmodule's LED AAN/UIT   

10 
Analoge ingang, permanent geconfigureerd voor het aansturen van de 3-toeren 
ventilatorregeling afhankelijk van de stand van de wandmodule's AUTO, UIT, LAAG, 
MIDDEN of HOOG en of de "dagverlenging" toets is ingedrukt geweest. 

  

11 (1) Digitale ingang, permanent geconfigureerd voor het aansluiten van een  
raamcontact om te bepalen of deze "open" of "gesloten" is.   

12 Niet in gebruik -- -- 
13+1
4 

Relais 4, permanent geconfigureerd voor het aansturen van een elektrische 
naverwarming, schakelt AAN/UIT   

15 Een algemene aansluitklem voor de klemmen 16, 17, en 18   

16 (2) Relais 3, permanent geconfigureerd voor het aansturen van een drietoeren 
ventilator, ingesteld op HOOG toerental   

17 (2) Relais 2, permanent geconfigureerd voor het aansturen van een drietoeren 
ventilator, ingesteld op MIDDEN toerental   

18 (2) Relais 1, permanent geconfigureerd voor het aansturen van een drietoeren 
ventilator, ingesteld op LAAG toerental   

19 Triac uitgang, permanent geconfigureerd voor UIT1, sluiten   
20 Triac uitgang, permanent geconfigureerd voor UIT1, openen   
21 Triac uitgang, permanent geconfigureerd voor UIT2, sluiten   
22 Triac uitgang, permanent geconfigureerd voor UIT2, openen   
23 Algemene klem voor aansluiting 19 en 20   
24 Algemene klem voor aansluiting 21 en 22   
25 "N" Aansluiting voedingspanning (24 Vac of 230 Vac); Aansluitblok 230 24 
26 "L" Aansluiting voedingspanning (24 Vac of 230 Vac); Aansluitblok 230 24 
 
Bij gebruik van CentraLine COACH 1.2 of hoger, kunt u de triac- en relaisuitgangen van de regelaar configureren voor 
verschillende functies. B.v. de triac uitgangen kunnen worden geconfigureerd voor aansluiting op zowel een driepunts- of een 
thermische motor. Wanneer de utgangen zijn geconfigureerd, kan de corresponderende apparatuur direct worden aangesloten. 
 

Tabel 9. SERVAL uitgang toekenning voor verschillende motor types 
OUT1 OUT2 

uitgang type 
terminal 19 terminal 20 terminal 21 terminal 22 

Droepunts sluiten openen sluiten openen 
PWM -- PWM -- PWM 
thermische -- AAN/UIT -- AAN/UIT 
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XAL-Term is een LONWORKS aansluitpunt en  een 
afsluitmodule welke kan worden gemonteerd op een DIN rails 
in een schakel- of zekeringkast . Zie Fig. 21 voor details. 
Voordelen in vergelijk met andere LONWORKS afsluitingen, 
b.v. 209541B: 

• Verwijderbare klemmen voor aansluiting van, b.v. 
COACH, ARENA, op het LONWORKS netwerk zonder de 
LONWORKS communicatie te storen. 

• Eenvoudige montage op een DIN rail. 

• Eenvoudige afsluit configuratie via een jumper (drie 
mogelijke instellingen: geen afsluiting; vrije-topologie 
bedrading; “in-line” bus bedrading) die toegankelijk is van 
buitenaf de behuizing – geen herbedrading nodig wanneer 
de afsluiting moet worden aangepast. 

• Eenvoudige aansluiting – het is niet nodig om polariteit of 
kleurcodes te checken. 

• De apparatuur heeft ingang- en uitgangterminals voor het 
LONWORKS netwerk en een verwijderbaar aansluitblokje 
voor de LONWORKS tool. 

 

Stap 5: Bestellen apparatuur 
Nadat u de lijst van benodigde apparatuur heeft 
samengesteld via de voorafgaande applicatiestappen, kunt u 
refereren aan Tabel 10 voor orderinformatie.  
 

Tabel 10. SERVAL orderinformatie 
part no. omschrijving / commando’s 

SERVAL 
CLSE1L230 230 Vac versie 
CLSE1L24 24 Vac versie 

COMMAND 
CLCM1T11N, 
CLCM2T11N, 
CLCM4T111, 
CLCM5T111, 
CLCM6T111, 
CLCM6T21N 

Zie CentraLine COMMAND wandmodule 
literatuur voor details. 

PANTHER 
CLPA21LC11 24 Vac regelaar met user interface 
CLPA21LC01 24 Vac regelaar zonder user interface 

Honeywell componenten en onderdelen 
209541B FTT terminatie module 
XALTHERM FTT terminatie en aansluitmodule 

H7018A1003 Dauwpuntsmelder (schakelaar voor CHC 
applicaties) 

CRT6 6 A, 24 Vac transformer 
CRT12 12 A, 24 Vac transformer 

Onderdelen van derden 
PCLTA21 PCI LONWORKS interface kaart (Echelon) 

PCC10 PCMCIA LONWORKS interface kaart 
(Echelon) 

FT10 U10/U20 USB Network interface (Echelon) 

Materialen van derden (kabel voor LONWORKS bedrading) 
Belden 85102 
Belden 8471 
Niveau IV, 22AWG 
JY (St) Y 2x2x0.8, twisted pair 
TIA568A Categorie 5 24AWG, twisted pair 
 

Stap 6: Configureren Regelaars met COACH 
Dit hoofdstuk geeft informatie over de COACH configuratie 
mogelijkheden voor SERVAL regelaars. 
Het configuratieproces wordt primair uitgevoerd in een serie 
schermafbeeldingen die als tabs worden weergegeven onder 
het menuoptie Applicatie Selectie en eenvoudig te volgen is 
door gebruik te maken van de tabellen in dit hoofdstuk. 
  1. modus type (zie Tabel 11) 
  2. ruimteregeling configuratie (zie Tabel 12) 
  3. handmatige overbrugging (zie Tabel 13) 
  4. toekenning voorrageling (zie Tabel 14) 
 
Tabel 11. Systeem instellingen voor SERVAL met COACH 

(functie: modus type) 
selectie instellingen 

230V CLSE1L230 
24V CLSE1L24 
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Tabel 12. Systeeminstellingen voor SERVAL met COACH (functie: ruimteregeling configuratie) 

selectie instellingen bereik standaard 
waarde Unit 

verwarming Dag instelpunt 21 
verwarming Standby instelpunt 19 
verwarming onbezet instelpunt 

10 tot 34°C 
16 

°C 

verwarming proportionele band 2..100 K, 0=deactiveren 4 K 
verwarming integrale tijd 300 

verwarming differentiële tijd 
10..3200 s, 0=deactiveren 

0 
Seconden 

radiator met 
vewarmingsklep 

Verwarming rec ramp (verwarming optimale 
start gradiënt) 0 tot +20 K/h 4 K/h 

verwarming Dag instelpunt 21 
verwarming Standby instelpunt 19 
verwarming onbezet instelpunt 

10 tot 34°C 
16 

°C 

verwarming proportionele band 2..100 K, 0=deactiveren 4 K 
verwarming integrale tijd 300 

verwarming differentiële tijd 
10..3200 s, 0=deactiveren 

0 
Seconden 

vloerverwarming 
met 

verwarmingsklep 

Verwarming rec ramp (verwarming optimale 
start gradiënt) 0 tot +20 K/h 4 K/h 

verwarming Dag instelpunt 21 
verwarming Standby instelpunt 19 
verwarming onbezet instelpunt 

10 tot 35°C 
16 

°C 

verwarming proportionele band 2..100 K, 0=deactiveren 4 K 
verwarming integrale tijd 300 

verwarming differentiële tijd 
10..3200 s, 0=deactiveren 

0 
Seconden 

Verwarming rec ramp (verwarming optimale 
start gradiënt) 0 tot +20 K/h 4 K/h 

koeling Dag instelpunt 23 
koeling Standby instelpunt 25 
koeling onbezet instelpunt 

10 tot 35°C 
28 

°C 

koeling proportionele band 2..100 K, 0=deactiveren 4 K 
koeling integrale tijd 300 

koeling differentiële tijd 
10..3200s, 0=deactiveren 

0 
seconden 

vloerverwarming / 
koeling 

omschakelklep 

Koeling rec ramp (koeling optimale start 
gradiënt) -20 tot 0 K/h 0 K/h 

koeling Dag instelpunt 23 
koeling Standby instelpunt 25 
koeling onbezet instelpunt 

11 tot 35°C 
28 

°C 

koeling proportionele band 2..100 K, 0=deactiveren 4 K 
koeling integrale tijd 300 

koeling differentiële tijd 
10..3200 s, 0=deactiveren 

0 
Seconden 

Gekoeld plafond 
met koelklep  

Koeling rec ramp (koeling optimale start 
gradiënt) -20 tot 0 K/h 0 K/h 

verwarming Dag instelpunt 21 
verwarming Standby instelpunt 19 
verwarming onbezet instelpunt 

10 tot 35°C 
16 

°C 

verwarming proportionele band 2..100 K, 0=deactiveren 4 K 
verwarming integrale tijd 300 

verwarming differentiële tijd 
10..3200 s, 0=deactiveren 

0 
Seconden 

Verwarming rec ramp (verwarming optimale 
start gradiënt) 0 tot +20 K/h 4 K/h 

koeling Dag instelpunt 23 
koeling Standby instelpunt 25 
koeling onbezet instelpunt 

10 tot 35°C 
28 

°C 

koeling proportionele band 2..100 K, 0=deactiveren 4 K 
koeling integrale tijd 300 

koeling differentiële tijd 
10..3200 s, 0=deactiveren 

0 
Seconden 

Gekoeld plafond 
met verwarming / 

koeling / 
omschakelklep 

Koeling rec ramp (koeling optimale start 
gradiënt) -20 tot 0 K/h 0 K/h 
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Systeem instellingen voor SERVAL met COACH (functie: ruimteregeling configuratie) (vervolg) 

selectie instellingen bereik standaard 
waarde unit 

verwarming Dag instelpunt 21 
verwarming Standby instelpunt 19 
verwarming onbezet instelpunt 

10 tot 35°C 
16 

°C 

verwarming proportionele band 2..100 K, 0=deactiveren 4 K 
verwarming integrale tijd 300 

verwarming differentiële tijd 
10..3200 s, 0=deactiveren 

0 
seconden 

Verwarming rec ramp (verwarming optim. start 
gradiënt) 0 tot +20 K/h 4 K/h 

koeling Dag instelpunt 23 
koeling Standby instelpunt 25 
koeling onbezet instelpunt 

10 tot 35°C 
28 

°C 

koeling proportionele band 2..100 K, 0=deactiveren 4 K 
koeling integrale tijd 300 

koeling differentiële tijd 
10..3200 s, 0=deactiveren 

0 
seconden 

radiator met 
verwarming klep / 
gekoeld plafond 

met koelklep 

Koeling rec ramp (koeling optim. start gradiënt) -20 tot 0 K/h 0 K/h 
verwarming Dag instelpunt 21 

verwarming Standby instelpunt 19 
verwarming onbezet instelpunt 

10 tot 35°C 
16 

°C 

verwarming proportionele band 2..100 K, 0=deactiveren 20 K 
verwarming integrale tijd 250s 

verwarming differentiële tijd 
10..3200 s, 0=deactiveren 

0 
seconden 

Verwarming rec ramp (verwarming optimale 
start gradiënt) 0 tot +20 K/h 4 K/h 

koeling Dag instelpunt 23 
koeling Standby instelpunt 25 
koeling onbezet instelpunt 

10 tot 35°C 
28 

°C 

koeling proportionele band 2..100 K, 0=deactiveren 20 K 
koeling integrale tijd 250 

koeling differentiële tijd 
10..3200 s, 0=deactiveren 

0 
seconden 

Fan coil unit met 
verwarming klep / 

koelklep 

Koeling rec ramp (koeling optim. start gradiënt) -20 tot 0 K/h 0 K/h 
verwarming Dag instelpunt 21 

verwarming Standby instelpunt 19 
verwarming onbezet instelpunt 

10 tot 35°C 
16 

°C 

verwarming proportionele band 2..100 K, 0=deactiveren 20 K 
verwarming integrale tijd 250 

verwarming differentiële tijd 
10..3200 s, 0=deactiveren 

0 
seconden 

Verwarming rec ramp (verwarming optim. start 
gradiënt) 0 tot +20 K/h 4 K/h 

koeling Dag instelpunt 23 
koeling Standby instelpunt 25 
koeling onbezet instelpunt 

10 tot 35°C 
28 

°C 

koeling proportionele band 2..100 K, 0=deactiveren 20 K 
koeling integrale tijd 250 

koeling differentiële tijd 
10..3200 s, 0=deactiveren 

0 
seconden 

Fan coil unit met 
verwarming klep / 

koelklep + 
elektrisch 

naverwarming 
relais 

Koeling rec ramp (koeling optim. start gradiënt) -20 K/h tot 0 0 K/h 
verwarming Dag instelpunt 21 

verwarming Standby instelpunt 19 
verwarming onbezet instelpunt 

10 tot 35°C 
16 

°C 

verwarming proportionele band 2..100 K, 0=deactiveren 20 K 
verwarming integrale tijd 250 

verwarming differentiële tijd 
10..3200 s, 0=deactiveren 

0 
seconden 

Verwarming rec ramp (verwarming optimale 
start gradiënt) 0 tot +20 K/h 4 K/h 

koeling Dag instelpunt 23 
koeling Standby instelpunt 25 
koeling onbezet instelpunt 

10 tot 35°C 
28 

°C 

koeling proportionele band 2..100 K, 0=deactiveren 20 K 
koeling integrale tijd 250 

Fan coil unit met 
verwarming / 

koeling / 
omschakelklep 

koeling differentiële tijd 
10..3200 s, 0=deactiveren 

0 
seconden 
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 Koeling rec ramp (koeling optim. start gradiënt) -20 tot 0 K/h 0 K/h 

 
Systeem instellingen voor SERVAL met COACH (functie: ruimteregeling configuratie) (vervolg) 

verwarming Dag instelpunt 21 
verwarming Standby instelpunt 19 
verwarming onbezet instelpunt 

10 tot 35°C 
16 

°C 

verwarming proportionele band 2..100 K, 0=deactiveren 20 K 
verwarming integrale tijd 250 

verwarming differentiële tijd 
10..3200 s, 0=deactiveren 

0 
seconden 

Verwarming rec ramp (verwarming optimale 
start gradiënt) 0 tot +20 K/h 4 K/h 

koeling Dag instelpunt 23 
koeling Standby instelpunt 25 
koeling onbezet instelpunt 

10 tot 35°C 
28 

°C 

koeling proportionele band 2..100 K, 0=deactiveren 20 K 
koeling integrale tijd 250 

koeling differentiële tijd 
10..3200 s, 0=deactiveren 

0 
seconden 

Fan coil unit met 
verwarming / koel 
omschakel klep + 

naverwarming 
relais 

Koeling rec ramp (koeling optimale start 
gradiënt) -20 tot 0 K/h 0 K/h 

 
 
 

Tabel 13. Systeem instellingen voor SERVAL met 
COACH (functie: handmatige overbrugging) 

selectie geactiveerde apparatuur 
nee (= standaard) alleen ruimteopnemer 

ja Zie Tabel 15 

 
Tabel 14. Systeem instellingen voor SERVAL met 

COACH (functie: voorregeling toekenning) 
selectie 

voorregeling circuit 1 
voorregeling circuit 2 
voorregeling circuit 3 
voorregeling circuit 4 
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Tabel 15. Apparatuur instellingen voor SERVAL met COACH 

apparatuur type instellingen bereik Stand. 
waarde unit 

uitgang 1 klep richting direct / omgekeerd direct -- 3-punts motor 
uitgang 1 klep loop tijd 20…600 s 150 seconden

thermische motor klep richting direct / omgekeerd direct -- 
uitgang 1 

PWM PWM loop tijd 20…600 s 150 seconden
uitgang 2 klep richting direct / omgekeerd direct -- 3-punts motor 
uitgang 2 klep loop tijd 20…600 s 150 secondenuitgang 2 

thermische motor klep richting direct / omgekeerd direct -- 
min. limiet instelpunt potentiometer -5 tot 5 K -5 CLCM2T11N 
max. limiet instelpunt potentiometer -5 tot 5 K 5 
min. limiet instelpunt potentiometer -5 tot 5 K -5 
max. limiet instelpunt potentiometer -5 tot 5 K 5 

K 

CLCM4T111 

bypass tijd 0…1080 min 180 minuten 
min. limiet instelpunt potentiometer -5 tot 5 K -5 
max. limiet instelpunt potentiometer -5 tot 5 K 5 

K 
CLCM5T111 

bypass tijd 0…1080 min 180 minuten 
min. limiet instelpunt potentiometer -5 tot 5 K -5 
max. limiet instelpunt potentiometer -5 tot 5 K 5 

K 
CLCM6T111 

bypass tijd 0…1080 min 180 minuten 
min. limiet instelpunt potentiometer -5 tot 5 K -5 
max. limiet instelpunt potentiometer -5 tot 5 K 5 

K 

wandmodule 

CLCM6T21N 

bypass tijd 0…1080 min 180 minuten 
geen ventilator 

1-TOEREN 
2-TOEREN 

ventilator stappen 

3-TOEREN 

3-toeren -- 

verwarming trap schakel niveau 3 
koeling trap schakel niveau 3 

0…100% 75 % 

ventilator (verschijnt alleen met 
fan coil applicaties) ventilator trappen 

ventilator bediening continue / 
automatisch automatisch -- 

naverwarming hysteresis 0…100% 5 % elektrische naverwarming 
(verschijnt alleen met fan coil 
applicaties) 

elektrische 
naverwarming naverwarming schakel niveau 0…100% 100 % 

contact gesloten = ruimtebezet aanwezigheid 
contact open = ruimtebezet 

contact gesloten = venster open venster 
contact open = venster open 
contact gesloten = beweging beweging 

contact open = beweging 
contact open=actief monitoring input 

contact gesloten =actief 
contact open= geen luchtstroom Luchtstroom 

contact  contact gesloten= geen luchtstroom 
contact open=dauwpunt 

overschreden 

digitale ingang 
OPM.: De luchtstroom melder 
wordt automatisch toegekend 
wanneer een elektrische 
naverwarming applicatie wordt 
geselecteerd. De dauwpunt 
schakelaar wordt automatisch 
geselecteerd wanneer een  
Koelplafond applicatie wordt 
geselecteerd. 

dauwpunt 
schakeling  contact gesloten= dauwpunt 

overschreden 

-- 
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Commissionering 
Commissionering is het proces van het schrijven van de 
LONWORKS® adressen, de aansluitinformatie en de 
configuratie naar alle CentraLine regelaars in het systeem. Dit 
dient te gebeuren met COACH na de offline configuratie van 
alle regelaars, inclusief SERVAL. 

ID Nummer 
Elke CentraLine Regelaar is uitgerust met een intern 
identificatienummer vanuit de fabriek, genaamd de Neuron 
ID®. De Neuron ID® kan zowel handmatig in COACH worden 
ingevoerd of kan worden ontvangen via het netwerk. Door het 
indrukken van de servicepin op de SERVAL regelaars (en alle 
andere CentraLine regelaars) wordt er een servicemelding 
gegeven die de Neuron ID® bevat. Deze Neuron ID® is tevens 
weergegeven op de verwijderbare stickers op de behuizing 
van de regelaar.  
 

Step 7: Troubleshooting CentraLine SERVAL 
Regelaars en Wandmodules 
Alarmen  
Alarmen voor SERVAL regelaars worden alleen 
geïdentificeerd door het ARENA werkstation. Zie SERVAL 
alarmen in ARENA. 
 

Schema’s 
Omdat SERVAL regelaars geen klokfunctie bezitten, zullen 
PANTHER regelaars in hetzelfde systeem tot tien 
onafhankelijke tijdprogramma’s verschaffen voor de aan hun 
toegekende ruimteregeling groepen. 
De toekenning wordt gedefinieerd in COACH gedurende het 
configuratieproces. Zie de COACH literatuur voor de details. 
Maximaal 60 ruimteregelaars kunnen aan één tijdschema 
worden toegekend. 
 

Verwarming Voorregeling 
Om een voorregeling aan de ruimteregelaars aan te kunnen 
bieden, verschaft de PANTHER regelaar AH03 tot vier 
onafhankelijke en weersafhankelijke voorregelcircuits, die de 
warmtevraag van de individuele ruimteregelaars zullen 
ontvangen. Deze functie verzekert u er van dat, wanneer de 
warmtevraag hoger is dan gemeten, de voorregeling van de 
verwarming de klep opent en de hogere warmtevraag 
doorgeeft naar de ketelregeling. 
Het warmtevraag signaal van de voorregelcircuits hangt af 
van de actuele verwarmingsuitgang van elke individuele 
ruimteregelaar en is als volgt gedefinieerd: 
Indien één of meer regelaars een verwarming uitgangsignaal 
tussen 20% en 80% hebben, wordt het standaard ruimte 
instelpunt (20°C) aangehouden. Indien een of meer 
ruimteregelaars een uitgang hoger dan 80% hebben, wordt 
het ruimte instelpunt verhoogd met een maximum van 3 K (bij 
100%). Indien alle ruimteregelaars een uitgang lager dan 20% 
hebben, wordt het ruimte instelpunt verlaagd met een aan te 
passen 3K. 
 

SERVAL Warmtevraagdiagram Voorregeling 
adj. voorreg.
Ruimteinstelling

Verw. uitgang100200

Voorreg. min = 17 °C

Voorreg. midden = 20 
°C

Voorreg. max = 23 °C

3 parameters:

Condities:
ALs een SERVAL verwarmingsuitgang >80% is, wordt de ruimteinstelpunt verhoogt tot Voorreg. max.
ALs een SERVAL verwarmingsuitgang <20% is, wordt de ruimteinstelpunt verlaagt tot Voorreg. min.

80 

 
Fig. 22. Warmtevraagsignaal van SERVAL naar 
voorregelcircuit in PANTHER regelaars (AH03) 

 
De voorregeling zal daarom het uitgangsignaal van de 
verwarming nodig hebben van elke ruimteregelaar. Dit signaal 
wordt automatisch verzonden vanaf alle ruimteregelaars en 
definieert de vraag volgens het bovenstaand diagram. 
Bij een hydraulische uitvoering als 2-pijp systeem zal de 
voorregeling ook een omschakel signaal als een hardware-
matige ingang nodig hebben. Dit signaal wordt automatisch 
verzonden naar alle aangesloten ruimteregelaars teneinde de 
regelactie van de uitgangen goed te laten functioneren. Een 
maximum van 60 ruimteregelaars kan worden toegekend 
aan één voorregelcircuit. 
 

Koeling Voorregeling 
Elke ruimteregelaar met koeluitgang zendt zijn koelvraag naar 
de AH03 koeling voorregeling. 
Dit is een eenvoudige digitale uitgang, welke zal sluiten 
wanneer de koeluitgang van tenminste één van de 
toegekende ruimteregelaars boven de 10% stijgt. Deze 
uitgang is verantwoordelijk voor het in- of uitschakelen van 
een koelsysteem met een eigen regeling.  
De voorregeling voor koeling zal daarom het uitgangsignaal 
van elke ruimteregelaar nodig hebben. 
Dit signaal wordt automatisch verzonden vanaf alle 
toegekende ruimteregelaars. 
Er vindt een uitschakelvertraging op de koelvraag plaats 
wanneer de PANTHER parameter standaard = 0 min, een 
instelling heeft in een bereik 0…60 min. 
Een maximum van 60 ruimteregelaars kan worden 
toegekend aan één voorregeling circuit. 
Bij een twee-pijp systeem, zal de toegekende koelklep in het 
voorregelcircuit tijdens de ‘koeling’ 100% open staan.  
 

Voorregeling en schema toekenning 
Het volgende overzicht toont de mogelijke tijdprogramma’s en 
voorregelingen voor één PANTHER regelaar. Zoals 
aangegeven, kan er een maximum van 10 tijdprogramma’s 
door PANTHER worden ondersteund. 
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Fig. 23. Overzicht van voorregelingen en 

Tijdprogramma’s 
 
Alle ruimtegroepen worden standaard toegekend aan 
voorregeling 1. Afwijkende toekenning kan worden 
gerealiseerd gedurende het opstartproces met COACH. 
 

DISPLAY EN BEDIENING BIJ GEBRUIK 
VAN EEN ARENA WERKSTATION 
Herkenning van de regelaar  
Alle aangesloten regelaars van een gecommissioniseerd 
CentraLine systeem worden automatisch herkend door het 
ARENA werkstation. 
Gedurende de setup met COACH, zijn de parameters 
gedefinieerd en ingeladen in de regelaars. 
 

Scannen en alle instellingen tonen 
Wanneer ARENA wordt opgestart op een gecommissioneerd 
systeem, scant deze alle aangesloten regelaars met hun 
datapunten, schema’s en parameters. Indien gewenst, 
kunnen regelaars, voor de eindgebruiker, onzichtbaar blijven. 
 

Schema werking in ARENA  
Schema’s van SERVAL regelaars zijn eenvoudig toegankelijk 
met de grafische regelaar applicatie pagina. Er is een knop 
met een directe link naar het schema. Fysiek zal dit schema 
zich bevinden in de aangesloten PANTHER regelaar en kan 
tevens worden bereikt via de programma instelling van de 
regelaar. 
 

Aanpassing van Ruimteregeling Parameters 
in ARENA 
Alle SERVAL regelaarinstellingen (gedaan in COACH) zijn 
ook zichtbaar in ARENA. Hoewel, alleen een aantal 
instellingen kunnen worden aangepast (zie Tabel 16). 

Tabel 16. Aanpastabel wandmodule en ruimteregeling 
configuratie instellingen 

parameter / instelling bereik standaard 
min. limiet instelpunt -5…5 K -5 K 
max. limiet instelpunt -5…5 K -5 K 
bypass tijd 0…1080 min 180 min 
verwarming stap 3 
schakelniveau 0…100% 75% 

koeling stap 3 schakelniveau 0…100% 75% 
verwarming Dag instelpunt 10…35 °C 21 °C 
verwarming Standby instelpunt 10…35 °C 19 °C 
verwarming onbezet instelpunt 10…35 °C 16 °C 

verwarming proportionele band 
2…100 K, 

0 = 
deactiveren 

20 K 

verwarming integrale tijd 
10…3200 s, 

0 = 
deactiveren 

250 s 

verwarming differentiële tijd 
10…3200 s, 

0 = 
deactiveren 

0 s 

Verwarming rec ramp 
(verwarming optimale start 
gradiënt) 

0…+20 K/h 4 K/h 

koeling Dag instelpunt 10…35 °C 23 °C 
koeling Standby instelpunt 10…35 °C 25 °C 
koeling onbezet instelpunt 10…35 °C 28 °C 

koeling proportionele band 
2…100 K, 

0 = 
deactiveren 

20 K 

koeling integrale tijd 
10…3200 s, 

0 = 
deactiveren 

250 s 

koeling differentiële tijd 
10…3200 s, 

0 = 
deactiveren 

0 s 

Koeling rec ramp (koeling 
optimale start gradiënt) -20…0 K/h 0 K/h 

 

SERVAL Alarmen in ARENA 
SERVAL alarmen zijn afhankelijk van de in ARENA 
gedefinieerde alarmcondities. D.w.z. dat ARENA nodig voor 
het kenbaar maken van alarmen vanuit SERVAL regelaars. 
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Tabel 17. Gedefineerde alarmcondities 
conditie alarm 

ruimtetemperatuur< 8°C vorstbeveiliging 

ruimtetemperatuur>40°C Ruimte te warm / voeler 
defect 

ruimtetemperatuur, ruimte 
instelpunt, verwarming- of 
koeling-uitgang zijn niet 
gedefinieerd 

communicatie alarm 

regelafwijking is > 5 K en V/K 
uitgang = 100% voor 1 h 

Storing motor / ventilator / 
pomp / verwarming, koeling 
storing / systeem capaciteit 
te gering 

Ingang  meet geen luchtstroom 
hoewel SERVAL de ventilator 
stuurt. (FCU met elektrische 
verwarming) 

Geen luchtverplaatsings 
alarm 

SERVAL alarmen worden alleen opgeslagen in ARENA. De  
alarmhistorie kan worden teruggevonden in dagelijkse 
bestanden op de ARENA hard-disk. 
 

SERVAL Applicatie afbeeldingen in COACH 
en ARENA 
Tijdens de definitie van de applicatie in COACH verschijnen 
er afbeeldingen, die de SERVAL functie voor de gekozen 
ruimteregeling weergeven. Dezelfde afbeeldingen worden 
weergegeven door de gedownloade informatie voor de 
regelaar in ARENA. 
In ARENA en COACH online vindt u tevens knoppen naar 
links voor schema’s en instellingen. Iconen tonen de actuele 
status van de digitale ingangen, ventilator stappen en de 
uitgangen voor  verwarming / koeling. Ook de actuele 
temperatuur, het actuele instelpunt en de nul-energie band 
worden in de afbeelding getoond.  
 

 
Fig. 24. Voorbeeld applicatie afbeelding 

 (actuele afbeelding kan afwijken) 
 

Tabel 18. Terminologie 
PANTHER CentraLine universele regelaar. 
COACH 1.2 CentraLine configuratie software. 

ARENA 1.2 

Een CentraLine HVAC, op Windows ® 
gebaseerd softwarepakket die een 
eenvoudig te gebruiken grafische interface 
verschaft om de status van HVAC-systemen 
te actiefren, te monitoren en data op te 
slaan.  

ARENA Editor Grafische editor voor ARENA werkstation. 
LONWORKS Bussysteem met LonTalk protocol. 
werkstation Op een PC gebaseerde centrale. 

Koelplafond Statische ruimtekoeling apparatuur, 
normaliter gemonteerd op het plafond. 

Commissioning 

Het downloaden van applicatiesoftware in 
een regelsysteem bestaande uit één of 
meerdere CentraLine regelaars, en het 
tegelijkertijd managen en definiëren van 
busadressen voor die regelaar. 

2-pijp systeem 

Hydraulisch systeem welke heet water bevat 
voor verwarming (normaliter in de winter) en 
koud water voor koeling (normaliter in de 
zomer). 

4-pijp systeem 
Twee onafhankelijke hydraulische systemen: 
één voor verwarming (met heet water) en 
één voor koeling (met gekoeld water). 

Omschakel 
signaal 

Digitaal signaal dat definieert wanneer het 
omschakelpunt van verwarming naar koeling 
en vice versa plaatsvindt. Bevat ingang voor 
de voorregeling circuits. 

verwarming 
uitgang 

Regelaar uitgang; representeert de % 
opening van de verwarmingsklep. 

koeling uitgang Regelaar uitgang; representeert de % 
opening van de koelklep. 

effectief 
instelpunt 

Instelpunt als resultaat van de actuele  
verwarming of koeling instelpunt plus of 
minus de instelpuntcorrectie van de 
wandmodule + invloed van de handmatige 
overbrugging. 

actuele 
ruimtetemp. Temperatuur van de ruimte. 

nul-energie 
band 

Neutrale zone waar geen verwarming of 
koeling plaatsvindt. 

Versterker Apparatuur die de lengte van het LONWORKS 
netwerk vergroot. 

dauwpunt 
schakelaar 

Sensor voor montage op de "koude" pijp of 
een gekoeld plafond systeem. 

Luchtstroom 
schakelaar 

Voeler die de luchtstroom, in samenverwing 
met elektrische verwarming, detecteert 
teneinde oververhitting te voorkomen in 
geval van een ventilator storing. 
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