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CRB AUTOMAT 

Omschrijving 

Compressorgestuurde drukeenheden, geclassificeerd als dynamisch drukverhogingssysteem voor verwarmings- en 
koelsystemen. Ze hebben voor hun werking een hulpvoeding nodig. 

Ze worden bestuurd door een besturingseenheid met compressor en maken het mogelijk om een constante druk 
te behouden in het systeem door volumetrische veranderingen die de vloeistof ondergaat als gevolg van 
temperatuurschommelingen in het systeem, te compenseren. 

De CRB AUTOMAT bestaat hoofdzakelijk uit een besturingseenheid (compressor en controller) en een 
expansievat. Het expansievat is uitgerust met een blaas om het reservoir op te delen in één zijde met lucht en de 
andere zijde met water. 

De CRB AUTOMAT biedt de volgende beveiligingsfuncties: 

• Optimalisatie van drukbehoud.
• Verminderde corrosieschade door zuurstof te verwijderen uit het vulwater.
• Er is geen directe luchtinlaat dankzij een drukregeling.
• Er worden geen circulatieproblemen veroorzaakt door vrije bellen in het circuitwater.
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Toepassing 

De volumes stijgen en dalen continu in de verwarmings- en koelsystemen als gevolg van 
temperatuurschommelingen. Wanneer de temperatuur stijgt, stijgt ook de druk in het systeem. Bijgevolg varieert 
het waterniveau aan de waterzijde van het expansievat. Deze volumestijging wordt geabsorbeerd door het 
expansievat. Het drukverschil wordt permanent weergegeven op het scherm van het apparaat. 

De druksensor meet de atmosferische druk en stuurt deze door naar de besturingseenheid. De besturingseenheid 
vergelijkt de gemeten waarde met de geprogrammeerde nominale waarde en als de druk toeneemt wordt de 
elektromagnetische klep geactiveerd om de druk te verlagen tot de gedefinieerde werkdruk. 

Omgekeerd, wanneer de druk in het systeem daalt varieert de druk aan de luchtzijde. De besturingseenheid 
vergelijkt de gemeten waarde met de werkdruk of de referentiewaarde en als de druk afneemt wordt de 
compressor geactiveerd tot de werkdruk wordt behaald. 

A. Systeem in evenwicht 
Het expansievat bevat een kleine hoeveelheid 
water. Het systeem is in rust. 

C. Systeem met totaal rendement 
Door toenemende hoeveelheden water in het 
expansievat op te slaan, behoudt de controller 
de druk in het systeem op een constant niveau 
of constante waarde. Wanneer het systeem 
volledig is opgewarmd zal het expansievat 
bijna volledig gevuld zijn. 

B. Temperatuurstijging 
Het watervolume en de druk in het systeem stijgen. De 
besturingseenheid werkt door de luchtafvoerklep te 
activeren wanneer er water in het expansievat komt.  

D. Koeling van het systeem 
Wanneer het watervolume en bijgevolg de druk van 
het systeem afnemen, regelt de besturingseenheid de 
toename van de luchtdruk in het expansievat 
waardoor het water naar het systeem wordt 
verplaatst. Dit herstelt de balans in de systeemdruk. 
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Samenstelling 

1  
Nr. Toebehoren 

1 Compressor 
5 2

2 Besturingseenheid 

3 Condensaatafvoer 
36 

4 Luchtinlaat/-uitlaat 4 

5 Kleppen 

5.1 Noodklep 

5.2 Elektromagnetische klep

8 5.3 Terugslagklep 

5.4 Druksensor 
7

6 Pneumatische buis 

10  9 Luchtinlaat/-uitlaat 

7 Expansievat 

8 Sticker met kenmerken

9 Membraan 

10 Kabel weegcel 11

11 Slang 1” 

12 Volumesensor -  

weegcel 
12  
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CRB AUTOMAT 

Compressor 

Wanneer het systeemwater opwarmt 
neemt de druk toe. Als de werkdruk 
in het systeem 
wordt overschreden, opent de elektromagnetische 
klep en komt de lucht uit het reservoir vrij. Hierdoor 
kan het water in het expansievat 
stromen en daalt de waterdruk 
in het systeem tot 
de werkdruk. 
Wanneer het water afkoelt neemt de 
waterdruk in het systeem af. Als 
de druk in het systeem daalt tot 
onder de werkdruk 
stuurt de compressor 
lucht naar het expansievat 
tot de waarde van de werkdruk 
is behaald. 

Expansievat 

Expansievat bestuurd door 
de compressor. 
Dit maakt het mogelijk om een constante 
druk te behouden in het systeem 
door de volumeschommelingen 
in de vloeistof  
als gevolg van temperatuurschommelingen 
in het systeem 
te compenseren. 
Het expansievat en de 
weegcel zijn aangesloten 
op de controller 
van het expansievat. 

Weegcel 
Controleert het 
waterniveau in het 
drukvat. Als het waterniveau 
een limiet overschrijdt 
of onder de laagste limiet 
daalt gaat er een 
alarm af. 

Besturingseenheid - 
Aanraakscherm 

Geïntegreerde besturing in het 
systeem.  
Druk 

Compressor, controller, 
aanraakscherm 
7” met elektromagnetische klep, 
Terugslagklep, veiligheidsventiel 
en druksensor. 

De elektromagnetische klep 
ontlucht het reservoir. 

De tergslagklep voorkomt dat de 
lucht 
in de tegengestelde richting gaat. 

De druksensor geeft de continue 
druk in het systeem 
aan. 

Het veiligheidsventiel beschermt 
het drukontsnappingssysteem tegen  
eventuele overdruk. 

Verwisselbaar systeem 

In de blaas 
à zit water. Deze scheidt 
de luchtzijde en de 
waterzijde van het 
expansievaat. 

Slang 1” 
Expansielijn 
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Hoofdkenmerken 

- Automatische expansievaten met massa-overdracht voor drukbehoudsystemen in gesloten verwarmings- en 
koelcircuits 

- Verwisselbaar membraan volgens EN13831 (niet drinkbaar) 
- Afvoer aan membraan
- Elektronische eenheid om de druk en het watervolume te regelen, met: 

7” gekleurd aanraakscherm voor weergave en regeling van het systeem 
Standaardcompressor met maximale bedrijfsdruk van 8 bar. Zonder olie 
Eenfasevoeding 220V / 50 Hz 
Weegcel met kabel en connector voor aansluiting op de besturingseenheid 
Druksensor 4-20 mA 
Elektromagnetische klep met geluiddemper 
Terugslagklep 
Pneumatische beveiligingsklep 
Schroefdeksel bovenaan voor inspectie 

- Buitenafwerking met blauwe verf RAL-5012 
- Gefabriceerd in overeenstemming met richtlijn 2014/68/EU 
- Optioneel: automatische wateraanvulling 
- Optioneel: COMM.tions RS-485, Ethernet Condensaatafvoer 
- Aansluiting van water via slang 1” G.F. 
(*) Compressor van 10 bar, neem contact op met de fabriek 

TYPE 200 CRB 300 CRB 500 CRB 700 CRB 
AUTOMAT AUTOMAT AUTOMAT AUTOMAT 

Referentie VEICRB0200 VEICRB0300 VEICRB0500 VEICRB0700
Gewicht 70 kg 85 kg 150 kg 192 kg 
Max. werkdruk 8 bar 8 bar 8 bar 
Volume 200 liter 300 liter 500 liter 700 liter 
Diameter 600 mm 600 mm 700 mm 800 mm 
Hoogte 1.225 mm 1.475 mm 1.795 mm 1.955 mm 
Verbinding 1” 1” 1” 1” 
Membraan Verwisselbaar Verwisselbaar Verwisselbaar Verwisselbaar
Temperatuur 70 ºC 70 ºC 70 ºC 70 ºC 
Geluidsniveau 52 dB 52 dB 52 dB 52 dB 
Spanning 220 V 220 V 220 V 220 V 
Uitgangsvermogen 0.75Kw 0.75Kw 0.75Kw 0.75Kw 
Frequentie 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 
Voedingsbron Stopcontact Stopcontact Stopcontact Stopcontact
Beschermingsgraad IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 
Compressor F114-8Bar F114-8Bar F114-8Bar F114-8Bar 

NB: Andere volumes beschikbaar tot 5000 L. 
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Onderdelen 

Compressor 
l /min  CFM m3/h Bar ps i HP KW Min ‐1

LxDxH  K
gmm 

  

105  3 .7 6 ,3 8 116 1 0 ,75 1 .450  340x185x315
1
0 

Besturingseenheid - Weegcel 
Besturingseenheid - Aanraakscherm 

- Aanraakscherm 7” - Kleurenscherm 
- Elektronische kaart 
- ABS-behuizing voor elektronica. 
- Permanente weergave van de 
werkingsparameters in het systeem. 
- Druk en volume 
- Grafische gebruikersinterface. 
- Geïntegreerde controle van de systeemdruk. 
- Evaluatie en opslag van de belangrijkste 
gegevens. 
- Interfaces: 
- RS-485 (optioneel) 
- Ethernet (optioneel) 

Kleppen 

Terugslagklep 
Voorkomt de terugstroom van lucht in het 
expansievat 
Noodklep 
Bescherming tegen overdruk 
Elektromagnetische klep 
Het werkt in het geval dat de druk in het 
expansievaat groter is dan de werkdruk of 
ingestelde druk. 
Druksensor 
Detecteert de druk in het expansievat 
Luchtbuis 
Bestaande luchtbuis tussen de compressor en 
de distributeur van het expansievat 

Weegcel - Niveausensor  
Hiermee kan het watervolume 
in het reservoir worden 
bepaald  
Technische gegevens 
Voeding: 5…15V 
Uitgangssignaal: 0-10 
mV Gevoeligheid: 2 
mV/V±1%  
Kabellengte: 4 meter 
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Besturingseenheid 

De besturingseenheid bevat de volgende onderdelen: 

• ABS-behuizing voor onderdelen
• Aanraakscherm
• Elektronische kaart

Aanraakscherm 

Gekleurd aanraakscherm van 7”. De werkingsgegevens van het systeem worden ingevoerd via het 
aanraakscherm. Er bestaan 6 verschillende schermen waarop u kunt navigeren door een toegangscode in te 
voeren. Dit zijn de schermen: 

PRINCIPAL CONFIGUR TEST COMM. ÉVÉNEMENT INFO 
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Besturingseenheid 

Elektronische kaart 

De elektronische kaart bevat de volgende onderdelen: 
 Klemmen voor invoer met voeding 230Vac.
 Magnetothermische bescherming 10A serie C
 Microcontroller voor het beheer en de controle van apparatuur.
 Relais voor het activeren van de compressor 230Vac 10A met werkingscontrole
 Relais voor het activeren van de elektromagnetische luchtklep 230Vac 10A met werkingscontrole
 Relais voor het activeren van de automatische elektromagnetische vulklep 230Vac 10A met

werkingscontrole
 Spanningsalarmrelais 230Vac 10A, potentiaalvrij
 Drukrelais 230Vac 10A, potentiaalvrij
 Analoge ingang 4 - 20 mA drukmeting.
 Analoge ingang 4 - volume-/gewichtsmeting (weegcel) 20 mV
 Drukuitgang 4 - 20 mA spiegel van drukinvoer.
 Volume-uitgang 4 - Volume-ingang / Gewicht 20 mA
 Verbinding met aanraakscherm
 RS485 (optioneel, neem contact op met de fabriek)
 Ethernet (optioneel, neem contact op met de fabriek)
 Lithiumbatterij

Connectoren: 
 Elektrische voedingsconnector (fase, neutraal, aarding)
 Connector DB9 voor de COMM.tion RS45 (A, B, GND)
 Vrouwelijke connector RJ45 Ethernet
• Connector met 30 contacten in dubbele rij:

01: Analoog in druk 
-> +24VDC 

16: Auxiliary in 
-> Ref(GND)

02: Analoog in druk 
-> A 

17: Druk alarm uit 
-> A 

03: Analoog in druk 
-> B 

18: Druk alarm uit 
-> B

04: Analoog in volume/gewicht -> 
19: Volume/gewicht alarm uit 

-> A 

+24VDC
20: Volume/gewicht alarm uit 

-> B

05: Analoog in volume/gewicht 
-> A 

21: Alarm uit CPU 
-> A 

06: Analoog in volume/gewicht 
->B 

22: Alarm uit  CPU 
-> B 

07: Analoog uit druk 
-> Vref 

23: Auxiliary uit
-> A 

08: Analoog uit druk 
-> A 

24: Auxiliary uit
-> B

09: Analoog uit druk 
-> B 

25: Compressor uit 
-> Fase

10: Analoog uit volume/gewicht 
-> Vref 

26: Compressor uit 
-> Nul 

11: Analoog uit volume/gewicht 
-> A 

27: Elektromagnetische klep lucht uit 
-> Fase

12: Analoog uit volume/gewicht 
-> B 

28: Elektromagnetische klep lucht uit 
-> Nul 

13: Digitaal in water 
-> Signaal 

29: Elektromagnetische klep automatisch vullen 
-> Fase

14: Digitaal in water 
-> Ref (GND) 

30: Elektromagnetische klep automatisch vullen 
-> Nul 

15: Auxiliary in 
-> Signaal

www.detandt.com 
9



Schoorstenen - Ventilatie - Thermische accumulatoren - Waterbehandeling  

CRB AUTOMAT 

Connectoren:

1 3 5 7 9

2 4 6
8 

1. - Zekeringhouder.
2.- P3. Voeding. 

- 1 Fase. 
- 2 Neutraal. 
- 3 Aarding. 

3.-S3. Compressor. 
- 1 Fase. 
- 2 Neutraal. 

4.-S4. EV lucht en water. 
- 1 Fase luchtuitlaat. 
- 2 Neutraal luchtuitlaat. 
- 3 Fase waterinlaat. 
- 4 Neutraal waterinlaat. 

5.-P9. Relais Aux en Digital IN 
- 1 Relais Aux 1 (LP). 
- 2 Relais Aux 1 (LP). 
- 3 Relais Aux 2 (LP). 
- 4 Relais Aux 2 (LP). 
- 5 Relais Aux 3 (LP). 
- 6 Relais Aux 3 (LP). 
- 7 Digital In 1 (+). 
- 8 Digital In 2 (+). 
- 9 Digital In Commun 1 et 2 (-). 

6.-S7. Weegcel 
- 1 Weegcel (-). 
- 2 Weegcel (A). 
- 3 Weegcel (B). 
- 4 Weegcel (+). 
- 5 Lucht IN (+). 
- 6 Lucht IN (S). 
- 7 Lucht IN (-). 

7.-S6. Uitgang 4/20 mA 
- 1 Volume UIT (+). 
- 2 Volume UIT (S). 
- 3 Volume UIT (-). 
- 4 Druk UIT (+). 
- 5 Druk UIT (S). 
- 6 Druk UIT (-). 

8.-S3. RS485. 
- 1 RS485 (A). 
- 2 RS485 (B). 
- 3 RS485 (GND). 

9.-Ethernet. 

www.detandt.com 
10



Schoorstenen - Ventilatie - Thermische accumulatoren - Waterbehandeling  

CRB AUTOMAT 
Vóór ingebruikname 

Plaatsing van het expansievat: bepaal de positie van het expansievat. Het moet op een vlakke vloer of effen 
oppervlak worden geplaatst. Bij gebrek hieraan moet het correct waterpas worden geplaatst om de goede 
werking te verzekeren. Het is belangrijk dat u dit doet zodat de volumetransducer een derde van de containers en 
het gewicht kan detecteren om het correcte volume aan te geven. Als er meer dan één container wordt geleverd, 
heeft de “secundaire” container geen volumetransducer. 

Controleer of de gegevens op het etiket op het expansievat overeenkomen met de aankoopspecificatie en 
geschikt zijn voor de installatie. Controleer vóór de installatie of het expansievat werd berekend door bevoegd 
personeel. Controleer of het technisch personeel over het juiste profiel en een opleiding voor dit type apparatuur 
beschikt. Ze moeten in ieder geval worden beschouwd als de lokale voorschriften voor de werking van het 
expansievat. De installatie en de bediening moeten in overeenstemming met de goede praktijken worden 
uitgevoerd door professionele installateurs en gekwalificeerde technici. 

De apparatuur moet worden geïnstalleerd op een plaats die is afgeschermd van de weersomstandigheden en met 
de vereiste toegangsafmetingen om de inspectie van het expansievat langs alle kanten, de besturingseenheid, de 
luchthuls van de vulklep en de verbinding van de installatie te vergemakkelijken en om te controleren of het 
etiket toegankelijk is. De apparatuur moet zich in de stookruimte bevinden, bij een geventileerde 
kamertemperatuur van 5 tot 40 °C. Controleer of er voldoende ruimte is rond de containers en of de druk wordt 
behouden om het onderhoud van de eenheid en toekomstige handelingen te vergemakkelijken. Het is onmogelijk 
om een deel van de apparatuur te isoleren. 

Zorg ervoor dat het reservoir geen markeringen, bulten of tekens van hantering vertoont. 

Plaats geen klepping waarvan de sluiting per ongeluk de werking van het expansievat zou kunnen overschrijden. 
Wij raden aan om klemmen en/of luchtafscheiders te installeren om luchtophoping te voorkomen. 

Voorkom directe zonnestralen op het expansievat om het membraan te beschermen tegen mogelijk extreme 
temperaturen. 

Let op: De buizen moeten worden gedimensioneerd en geïnstalleerd in overeenstemming met de 
specifieke vereisten van de lokale en nationale voorschriften. Vergeet niet dat het aansluiten van buizen 
of apparatuur op het systeem kan leiden tot extra beperkingen voor het apparaat. Zorg ervoor dat de 
buisverbindingen tussen het expansievat en het systeem correct zijn geïnstalleerd. 

In de gesloten verwarmingssystemen moet er een waarschuwing zichtbaar zijn aan de zijde van het expansievat 
om aan te geven dat personen in gevaar zijn en zich bevinden in de buurt van oppervlakken die zijn onderworpen 
aan hoge temperaturen. 

Montage buis of luchtslang: Als de apparatuur een extra of secundaire container bevat, monteert u de 
meegeleverde T-buis met de slangkit in de hoofdcontainer en de gebogen koppeling in de mof aan de bovenkant 
van de extra of secundaire container (luchtzijde). De luchtslang van beide containers moet worden doorgesneden 
met behulp van schaar of een scherp mes. Als u een zaag of ander afscheurgereedschap gebruikt loopt u het 
risico plastic spaanders te genereren die in de elektromagnetische klep of andere gevoelige plaatsen kunnen 
indringen en onnodige storingen kunnen veroorzaken. 
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Let op: Als u naast het hoofdvat een secundair expansievat gebruikt, moet u ervoor zorgen dat alle 
vaten van hetzelfde type zijn en dat ze dezelfde afmetingen hebben. 

Wanneer de omloopklep, die het expansievat verbindt met het gesloten verwarmingssysteem, gesloten is, 
bevestigt u het expansievat aan het systeem of aan het verwarmings- en/of koelcircuit met behulp van de 
meegeleverde gebogen slang. Het gebogen uiteinde van de slang wordt vastgeschroefd in de inlaat / uitlaat of 
onderaan het expansievat, gesitueerd in het onderste deel van het reservoir en het rechterdeel van de slang aan 
het systeem of het circuit. 

Sluit de onderste waterklep. Controleer of de handmatige ontluchtingsklep aan de bovenkant van het reservoir is 
afgesloten door de slang op de bovenklep. Controleer ook of de klep in het onderste deel van het reservoir 
(condenswater) is gesloten. Het is aanbevolen om het systeem te vullen met de klep gesloten. De 
inbedrijfstelling is gemakkelijker wanneer de container leeg is. 
Alvorens de besturingseenheid in te stellen, controleert u of: 
- het waterreservoir leeg is, 
- het verwarmingssysteem volledig is gevuld met water, 
- de besturingseenheid is aangesloten op het expansievat, 
- de wateraansluitingen van de tanks naar het installatiesysteem tot stand zijn gebracht, 
- de aftapkleppen van de reservoirs open zijn, 
- de elektrische aansluiting tot stand werd gebracht in overeenstemming met de toepasselijke nationale en lokale 

voorschriften. 
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Ingebruikname 

Gebruik de contactconnector om de controller van spanning te voorzien (230 V). 

Als dit de eerste keer is dat de besturingseenheid wordt gebruikt, wordt gevraagd om het aanraakscherm op 3 
punten te kalibreren. 

Eenmaal gekalibreerd, verschijnt het volgende symbool 

Druk gedurende 2 seconden op het bovenstaande pictogram om de besturingseenheid in te schakelen en toegang 
te krijgen tot het scherm MAIN. 

De eenheid heeft 6 menu’s. 

PRINCIPAL CONFIGUR TEST COMM. ÉVÉNEMENT INFO 

PRINCIPAL CONFIGUR

TEST COMM. 

EVENTO INFO 
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Taalkeuze: Hiervoor is het menu COMM toegankelijk. Als het menu COMM wordt geselecteerd, wordt er 
gevraagd om een MOT DE PASSE (wachtwoord) in te voeren en op ENTRER (enter) te drukken om de toegang 
tot het menu te valideren. Het menu COMM is opgedeeld in drie secties. 

- LANGUE (taal): Klik op het raster onder de taal en kies de gewenste taal uit SPAANS (ESP), ENGELS 
(ENG), ZWEEDS (SE) en FRANS (FRA). 

Als u de volgende gegevens wilt instellen: 

- DATE (datum): Klik op het raster onder DATE en voer de gewenste datum in volgens het formaat JJMMDD 
(jaar, maand, dag). Dit wordt gevalideerd door op de knop ENTER te drukken. 

- TIME (tijd): druk op het raster onder TIME. Het toetsenbord verschijnt en het gewenste uur kan in het formaat 
UUMMSS (uur, minuut, seconde) worden ingevoerd. Dit wordt gevalideerd door op de knop ENTER te 
drukken. 

- ÉCRAN DE VEILLE (slaapstand): als u een tijdstip wilt instellen voor het activeren van de SCREENSAVER, 
drukt u op het raster onder ÉCRAN DE VEILLE. Het toetsenbord verschijnt en het gewenste activeringstijdstip 
wordt ingevoerd. Tijdstip tussen 1 minuut en 60 minuten. O betekent ÉCRAN DE VEILLE uitgeschakeld. Dit 
wordt gevalideerd door op de knop ENTER te drukken. 

Selecteer de grootte van het expansievat: Om dit te doen moet het menu CONFIGUR (configuratie) worden 
geselecteerd. Als het menu RÉGLAGES (instellingen) wordt geselecteerd, wordt er gevraagd om een MOT DE 
PASSE (wachtwoord) in te voeren en op ENTRER (enter) te drukken om de toegang tot het menu te valideren. 
Het scherm CONFIGUR is opgedeeld in drie subschermen, namelijk DISPOSITIF (apparatuur), PRESSION 
(druk) en VOLUME. 
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Apparatuur: Instelling van de waarden die overeenkomen met het geselecteerde model expansievat. 

Selecteer de grootte van het expansievat: 

- MODÈLE (model): Druk op het raster onder het model. Het toetsenbord verschijnt en het gekochte model 
wordt ingevoerd, namelijk 200, 300, 500, 700, 1000, 1400, 2000, 3000, 5000, 200X2, 300x2, 500x2, 700x2, 
1000x2, 1400x2, 2000x2, 3000x2 en 5000x2. Standaard is het gekozen model NoDef “Niet gedefinieerd”. 

- V.SENS : druk op het raster onder V.SENS. Het toetsenbord verschijnt en de gebruikte sensor voert RES 
VOLUME (resistief) en 4-20mA. Standaard wordt RES door de V.SENS geselecteerd. 

- T.CELL: druk op het raster onder T.CELL. Het toetsenbord verschijnt en het toegestaan gewicht van de 
weegcel wordt geselecteerd. Selecteer de waarden van 500 kg / 1000 kg. De standaard ingevoerde waarde is 
500 kg. 

- COMP (compressor): Druk op het raster onder COMP. Het toetsenbord verschijnt en het gebruikte type 
compressor wordt geselecteerd. De mogelijke waarden om te selecteren zijn 6/10. De standaard 
ingevoerde waarde is 8 bar. 

- RELAIS1: druk op het raster onder relais1. Het toetsenbord verschijnt en het gewenste alarmtype 
uit de onderstaande keuzes wordt geselecteerd: NoDef (niet gedefinieerd), ALARME PRESSION D'AIR 
HAUTE (AlrPH, alarm hoge luchtdruk), ALARME PRESSION D'AIR BASSE (AlrPB, alarm lage 
luchtdruk), ALARME VOLUME HAUT D'EAU (AlrVH, alarm hoog watervolume), ALARME VOLUME 
BAS D’EAU (AlrVB, alarm laag watervolume), ALARME VOLUME (AlVol, alarm volume), ALARME 
PRESSION (AlPrs, alarm druk), ALARME COMPRESSEUR (AlCmp, alarm compressor), ALARME 
REMPLISSAGE AUTOMATIQUE (ALAUT, alarm automatisch vullen), ALARME MANUEL (AlrMan, 
handmatig alarm). Het standaard geselecteerde alarm is “NoDef”. 

- RELAIS2: druk op het raster onder relais2. Het toetsenbord verschijnt en het gewenste alarmtype 
uit de onderstaande keuzes wordt geselecteerd: NoDef (niet gedefinieerd), ALARME PRESSION D'AIR 
HAUTE (AlrPH, alarm hoge luchtdruk), ALARME PRESSION D'AIR BASSE (AlrPB, alarm lage 
luchtdruk), ALARME VOLUME HAUT D'EAU (AlrVH, alarm hoog watervolume), ALARME VOLUME 
BAS D’EAU (AlrVB, alarm laag watervolume), ALARME VOLUME (AlVol, alarm volume), ALARME 
PRESSION (AlPrs, alarm druk), ALARME COMPRESSEUR (AlCmp, alarm compressor), ALARME 
REMPLISSAGE AUTOMATIQUE (ALAUT, alarm automatisch vullen), ALARME MANUEL (AlrMan, 
handmatig alarm). Het standaard geselecteerde alarm is “NoDef”. 

- RELAIS3: druk op het raster onder relais3. Het toetsenbord verschijnt en het gewenste alarmtype 
uit de onderstaande keuzes wordt geselecteerd: NoDef (niet gedefinieerd), ALARME PRESSION D'AIR 
HAUTE (AlrPH, alarm hoge luchtdruk), ALARME PRESSION D'AIR BASSE (AlrPB, alarm lage 
luchtdruk), ALARME VOLUME HAUT D'EAU (AlrVH, alarm hoog watervolume), ALARME VOLUME 
BAS D’EAU (AlrVB, alarm laag watervolume), ALARME VOLUME (AlVol, alarm volume), ALARME 
PRESSION (AlPrs, alarm druk), ALARME COMPRESSEUR (AlCmp, alarm compressor), ALARME 
REMPLISSAGE AUTOMATIQUE (ALAUT, alarm automatisch vullen), ALARME MANUEL (AlrMan, 
handmatig alarm). Het standaard geselecteerde alarm is “NoDef”. 
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Druk: de waarden die overeenkomen met de sectie van het expansievat worden ingesteld. 

- NOMINAL (nominaal): Waarde van de werkdruk of de ingestelde druk of de rustdruk van de compressor. 
Druk op het raster en voer de gewenste waarde van de NOMINALE DRUK of de INGESTELDE DRUK in, 
tussen MIN 0,5 bar en MAX 5,0 bar. Dit wordt gevalideerd door op de knop ENTER te drukken. Standaard is 
de geselecteerde NOMINALE waarde 
1,5 bar. 

Instelling van drukwaarden. De waarden die 
moeten worden ingevoerd in het automatisch 
reservoir: 

P NOMINAL E≤ PST /10 + 0,6 Bar 
PST is de statische hoogte van het systeem in mca. 

Let er op dat de maximale werkdruk van het expansievat, 
die wordt vermeld op de sticker op het reservoir, nooit 
wordt overschreden. 

- HYSTER.: Drukverschil in bar waaronder de compressor start tot de NOMINALE waarde of 
INGESTELDE DRUK is bereikt of het drukverschil waarboven de elektromagnetische klep wordt 
geactiveerd op de lucht uit het expansievat te verdrijven tot de NOMINALE waarde of de INGESTELDE 
druk is bereikt. Klik op het raster en voer de gewenste waarde voor HYSTERESIS (hysterese) in, tussen MIN 
0,1 bar en MAX 1,0 bar. Dit wordt gevalideerd door op de knop ENTER te drukken. De standaard 
geselecteerde waarde is 0,0 bar. 

- ALR. HAUT (alarm hoog): waarde van de druk waarbij de led van het hoofdscherm rood oplicht, wat 
aanleiding geeft tot een hogedrukalarm. RELAIS1, RELAIS2, RELAIS3 kunnen eventueel worden gebruikt 
als configuratie van dit type alarm om de monitoring ervan mogelijk te maken. Als de screensaver is 
geactiveerd, zal deze ROOD KNIPPEREN. Klik op het raster en voer de gewenste waarde van de 
NOMINALE DRUK of de INGESTELDE DRUK in, tussen 0,5 bar en 5,0 bar. Dit wordt gevalideerd door 
op de knop ENTER te drukken. De standaard geselecteerde waarde is 5,9 bar. 

- ALR.BAS (laag alarm): waarde van de druk waarbij de led van het hoofdscherm rood oplicht, wat aanleiding 
geeft tot een lagedrukalarm. RELE1, RELE2, RELE3 kunnen eventueel worden gebruikt als configuratie van 
dit type alarm om de monitoring ervan mogelijk te maken. Als de screensaver is geactiveerd, zal deze ROOD 
KNIPPEREN. Klik op het raster en voer de waarde voor de DRUK in. 
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DRUK of de INGESTELDE DRUK, tussen 0,5 bar en 5,0 bar. Dit wordt gevalideerd door op de knop 
ENTER te drukken. De standaard geselecteerde waarde is 1,0 bar. 

- BLK.TIM: Waarde in seconden voor de BLOKKEERTIJD van de compressor. Boven de geselecteerde tijd 
stopt de compressor, wat leidt tot een controleerbaar alarm wanneer RELAIS1, RELAIS2 of RELAIS3 is 
geselecteerd. Als de screensaver is geactiveerd, zal deze ROOD KNIPPEREN. Druk op het raster en voer de 
gewenste waarde voor BLOCAGE COMPRESSEUR (blokkering compressor) in, tussen 0 en 999 seconden. 
Dit wordt gevalideerd door op de knop ENTER te drukken. De standaard geselecteerde waarde is 0 
seconden. 

Volume: de waarden die overeenkomen met het watergedeelte van het expansievat worden ingesteld. 

- NOMINAL (nominaal): Waarde van het NORMAAL watervolume in %. Klik op het raster en voer de 
gewenste waarde van het NOMINAAL VOLUME in, tussen de waarden MIN 20 % en MAX 80 %. Dit wordt 
gevalideerd door op de knop ENTER te drukken. Standaard is de geselecteerde NOMINALE waarde 30 %. 

- ALR. HAUT (alarm hoog): Waarde van het watervolume waarboven de led op het hoofdscherm rood oplicht, 
wat aanleiding geeft tot een alarm HOOG WATERVOLUME. RELAIS1, RELAIS2, RELAIS3 kunnen 
eventueel worden gebruikt als configuratie van dit type alarmen om de monitoring ervan mogelijk te maken. 
Als de screensaver is geactiveerd, zal deze ROOD KNIPPEREN. Klik op het raster en voer de gewenste 
waarde van ALARM HOOG WATERVOLUME in, tussen de waarden MIN 1 % en MAX 99 %. Dit wordt 
gevalideerd door op de knop ENTER te drukken. Standaard is de geselecteerde waarde voor ALR HAUTE 
99 %. 

- ALR.BAS (alarm laag): Waarde van het watervolume waaronder de led op het hoofdscherm rood oplicht, wat 
aanleiding geeft tot een alarm LAAG WATERVOLUME. RELAIS1, RELAIS2, RELAIS3 kunnen eventueel 
worden gebruikt als configuratie van dit type alarmen om de monitoring ervan mogelijk te maken. Als de 
screensaver is geactiveerd, zal deze ROOD KNIPPEREN. Klik op het raster en voer de gewenste waarde van 
ALARM LAAG WATERVOLUME in, tussen de waarden MIN 1 % en MAX 99 %. Dit wordt gevalideerd 
door op de knop ENTER te drukken. Standaard is de geselecteerde waarde voor ALR BASSE 1 %. 

- AUTOREM (automatisch vullen): In het geval dat automatisch vullen wordt gebruikt, drukt u op OUI/NON (ja/nee). 

- TEMPS.ACT. (activeringstijd) Als AUTOREM is ingesteld op OUI, is de activeringstijd de tijd gedurende 
welke ALR.BAS actief blijft, op voorwaarde dat automatisch vullen is geactiveerd. Waarden tussen 1 seconde 
en 60 seconden. Dit wordt gevalideerd door op de knop ENTER te drukken. De standaard geselecteerde 
waarde is 0. 

- BLK.TIM (blokkeertijd): waarde in seconden van de blokkeertijd voor automatisch vullen. 

- BLK.N: aantal blokken. 
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Als het reservoir correct is geïnstalleerd, gelijkmatig wordt ondersteund door de drie voetjes van het reservoir en 
er geen water/lucht in het reservoir aanwezig is, kan de kalibratie van de weegcel worden uitgevoerd. Het is 
belangrijk om deze handeling correct uit te voeren zodat de volumetransducer een derde deel van het gewicht 
van de container kan detecteren en bijgevolg het juiste volume kan aangeven. 

Kalibratie van de weegcel: Om dit te doen gaat u naar het menu TEST en drukt u op het tabblad CALIBRER 
(kalibreren). Op dit moment verschijnt er 0 %. De weegcel geeft pas later aan dat het watervolume in het 
reservoir is gekalibreerd. 

Na de vulmethode te hebben gekozen, zal de sluitklep worden geopend zodat het water van de installatie naar het 
expansievat kan stromen tot er een nominale waarde in % wordt bereikt die wordt weergegeven op de regel 
VOLUME (%) op het aanraakscherm. Wanneer het water wordt bijgevuld zal de druk toenemen waardoor de 
elektromagnetische klep aan de luchtzijde kan opengaan om de druk te verlagen. Daarom is het tijdens het vullen 
noodzakelijk om tegelijkertijd ook de handmatige ontluchtingsklep in het bovenste gedeelte van het reservoir te 
openen om de onnodige lucht in het membraan (waterzijde) af te voeren. Sluit de ontluchtingsklep wanneer er 
water naar buiten begint de komen. Wanneer de gewenste nominale waarde in % is behaald, wordt de vul- of 
omloopklep gesloten. De afsluitklep in de container wordt ook gesloten. 

Bij automatisch vullen, kunt u als volgt te werk gaan, 
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In het menu TEST kunt u de status van de compressor, de elektromagnetische klep, de beveiligingsklep en de 
configuratie van de alarmen controleren via RELAIS 1, RELAIS 2 en RELAIS 3. 

Eenmaal getest wordt de knop MAN ingedrukt en schakelt het reservoir over naar de modus AUT. 

Via het hoofdscherm kunt u de werking van de eenheid alsook de status van de aangegeven alarmen 
controleren. Als er een alarm actief is, licht de bijbehorende led op. 

Als het aanraakscherm niet wordt geactiveerd gedurende de periode die is ingesteld voor de slaapstand, wordt 
er een alarm geactiveerd en wordt dit rood knipperend weergegeven. 
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Événement, alle evenementen of incidenten die zijn opgetreden tijdens de werking van de eenheid worden op 
het volgende scherm met de datum en het uur weergegeven. 

RS-485, als COMM.tion via R-485 optioneel is, moet u het menu COMM openen en dit activeren. 

In het geval dat het noodzakelijk is om de gegevens die overeenkomen met de processor, de bedrijfsstatistieken, 
bijvoorbeeld van de compressor, en de COMM.tions op afstand te analyseren, is het menu INDO toegankelijk. 
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Onderhoudsinstructies 

Het onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door bevoegd personeel. 

De apparatuur is ontworpen en gebouwd voor een lange levensduur en een hoge operationele veiligheid met een 
minimum aan onderhoud en reparaties. We raden u echter aan om minstens één keer per jaar de volgende 
operationele controles uit te voeren om onnodige afwijkingen in de werking te voorkomen. Dit is ook bijzonder 
belangrijk voor de geldigheid van de aansprakelijkheidsvereisten en de overeengekomen garantieverplichtingen. 

Controleer of de apparatuur met de juiste werkdruk werkt. 

Controleer of het vloeistofvolume in het reservoir correct is aangepast aan de betreffende handeling. 

Lage temperatuur in de installatie, bijvoorbeeld in de zomer: presentatie van het volume tussen 25 % en 50 %. 
Hogere temperatuur, bijvoorbeeld in de winter: presentatie van het volume tussen 50 % en 75 %. 

Controleer of de slangen en aansluitingen goed vastzitten. 

Open de condensaatkraan voorzichtig om eventueel condenswater af te voeren. Het hoopt zich na een tijd aan de 
luchtzijde op aan de onderkant van de container omdat de atmosferische lucht die door de compressor wordt 
geleverd een bepaalde hoeveelheid vocht bevat. Het is heel normaal dat er een kleine hoeveelheid water naar 
binnen komt. 

De periodieke controles moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van de 
drukapparatuurrichtlijn. 

Wat reserveonderdelen betreft, mogen alleen de originele componenten van de fabrikant van het expansievat 
worden gebruikt. 

Controle van de werking 

De compressor wordt frequent en voor korte intervallen geactiveerd. Het reservoir is gevuld met vloeistof. Het 
membraan of de blaas vult het reservoir vanbinnen volledig en bijgevolg blijft er bijna geen ruimte over aan de 
luchtzijde. Ledig het reservoir tot het volume zakt tot ongeveer 60 %. Tijdens het ledigen start de compressor en 
werkt deze aan steeds langere intervallen, wat volledig normaal is. 

Er komt geen lucht of vloeistof uit de condenskraan. Het reservoir bevat veel vloeistof waardoor het 
binnenmembraan kan werken als afdichting die de aansluiting van de condensafvoerklep bedekt. Dit is niet echt 
een storing. Wacht tot de inhoud van de tank is afgenomen alvorens deze te ledigen. 

www.detandt.com 
21



Schoorstenen - Ventilatie - Thermische accumulatoren - Waterbehandeling  

CRB AUTOMAT 
De druk in de installatie komt niet overeen met de werkdruk die is aangegeven in de eenheid voor drukbehoud. 
Het reservoir is volledig gevuld met vloeistof. De koppeling van de buis in het bovenste deel van het reservoir is 
geblokkeerd omdat het membraan aan de binnenkant werkt als een afdichting tegen de koppeling. 

Dit betekent dat de apparatuur niet communiceert met de installatie. Ledig het reservoir (tot ongeveer 60 %). 
Vervolgens wordt het membraan samengedrukt en wordt de COMM.tion tussen de container en de eenheid 
“geopend”. Nu zijn de druk in de installatie en de druk die wordt aangegeven in de eenheid voor drukbehoud 
opnieuw identiek. 

Wanneer het condenswater aan de luchtzijde wordt afgevoerd stopt het water niet met stromen, zelfs niet als de 
kraan al enkele minuten open staat. Het membraan is beschadigd en dus niet waterdicht zodat de vloeistof naar 
de luchtzijde kan stromen. Ledig eerst het reservoir, ten minste tot 40 %. De apparatuur kan nog een korte 
periode blijven werken maar het membraan moet zo snel mogelijk worden vervangen. De eenheid voor 
drukbehoud is waarschijnlijk intact en kan worden behouden. Het is echter noodzakelijk om het membraan te 
vervangen. 

Voorzorgsmaatregelen 

Het drukvat bevat perslucht met een overdruk van maximaal 8 bar. Het is daarom belangrijk om de werking 
van de pneumatische beveiligingsklep in de eenheid voor drukbehoud regelmatig te controleren. 

Alvorens het onderhoud uit te voeren en met de werken te starten, moet de druk worden vrijgelaten om te 
garanderen dat de druk op het drukvat volledig weg is. De veiligste procedure om de druk vrij te laten is om dit 
handmatig te doen door de elektromagnetische luchtklep te openen. Hiervoor moet u, 

De elektromagnetische klep wordt open gehouden door op de knop “Air” (lucht) te drukken. De container is 
volledig leeg als de druk die op het scherm wordt weergegeven nul is en als er geen lucht meer vrijkomt. Om 
grotere onderhoudswerken uit te voeren die een intern onderzoek vereisen, moeten ook alle vloeistoffen worden 
verwijderd. 

De eenheid voor drukbehoud bevat elektrische componenten (compressor, elektromagnetische klep en 
besturingseenheid) met eenfase spanning van 230V - 50 Hz. Voordat u werken aan de container uitvoert moet u 
daarom de spanningseenheid volledig loskoppelen, het geaarde deel loskoppelen van de stekker of de voeding 
uitschakelen met behulp van de aangesloten veiligheidsschakelaar. 
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Om veiligheidsredenen is het belangrijk om wettelijke controles zoals inspectie van de installatie en periodieke 
inspecties uit te voeren. Normaal gezien worden deze inspecties uitgevoerd door een erkende organisatie. 

Ontvangst van het materiaal 

Controle bij ontvangst: Controleer onmiddellijk of de apparatuur overeenkomt met de bestelling, dat alle 
onderdelen in perfecte staat zijn en of de juiste gebruiksinstructies zijn bijgevoegd. Het is met name belangrijk 
om het drukvat te controleren op eventuele vervormingen die de weerstand zouden kunnen beïnvloeden. Neem 
onmiddellijk contact op met de fabrikant als er defecten of beschadigingen worden gevonden. 

In het drukvat bevindt zich een fabricageplaatje met alle nodige gegevens. Controleer of deze gegevens voldoen 
aan de specificatie en geschikt zijn voor installatie. Er is ook een fabricage-eenheid met alle nodige gegevens 
beschikbaar in de eenheid voor drukbehoud. Het is ook belangrijk om te controleren of deze gegevens voldoen 
aan de specificaties en geschikt zijn voor installatie. 

Hantering 

Ga uiterst voorzichtig te werk bij het hanteren van de apparatuur; in het bijzonder bij het gebruik van 
hefwerktuigen. Het drukvat is uitgerust met oogbouten om het hanteren te vergemakkelijken. Eén voet van de 
volumetransducer is op een van de poten van de container gemonteerd en op de twee andere poten zijn 
verstelbare voetjes voor de machine geïnstalleerd. In het geval van een zijdelingse verplaatsing is het belangrijk 
om de voetjes van de machine niet te onderwerpen aan onnodige schuifspanningen, waardoor ze gemakkelijk 
beschadigd raken. Verplaats de eenheid voor drukbehoud, die op de verpakking is geplaatst, tot op de 
montageplaats. 
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