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Pos: 1 /TD/Einleitung/Überschrift - Einleitung 1 @ 0\mod_1167823212238_13011.doc @ 13209 @ 1 @ 1 
 

1 Inleiding 
Pos: 2 /TD/Einleitung/Controller B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320 @ 0\mod_1168855773334_13011.doc @ 13300 @  @ 1 
 

Geachte klant, 

 

Hartelijk dank dat u een kwaliteitsproduct van Nabertherm GmbH heeft gekocht. 

Met deze controller bent u in het bezit van een product dat precies afgestemd is op uw 
fabricage- en productievoorwaarden en waarop u terecht trots kunt zijn. 

Dit product onderscheidt zich door 

 eenvoudige bediening 

 LCD-display 

 robuuste opbouw 

 voor gebruik aan de machine 

 optioneel met een RS 422-interface 

 

Uw Nabertherm-team 
 

 

 
 

 
Opmerking 

Deze documenten zijn alleen bestemd voor de afnemers van onze producten en mogen 
zonder schriftelijke toelating nicht vermenigvuldigd worden of meegedeeld resp. 
toegankelijk gemaakt worden voor derden. 

(wet op auteursrecht en aanverwante octrooirechten, auteurswet van 09.09.1965) 

Rechten 

Alle rechten aan tekeningen en andere documenten alsook de beschikkingsbevoegdheid 
liggen bij Nabertherm GmbH, ook voor patentaanmeldingen. 

 
Pos: 3 /TD/Service/Zusatzschild „ETL“ @ 13\mod_1285827553648_13011.doc @ 99321 @  @ 1 
 
 

 

 
Pos: 4 /=== Seitenumbruch === @ 0\mod_1158819844943_0.doc @ 13782 @  @ 1 
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Pos: 5 /TD/Einleitung/Gewährleistung_Haftung/Überschrift - Gewährleistung und Haftung 1.1 @ 0\mod_1167822979492_13011.doc @ 13208 @ 2 @ 1 
 

1.1 Garantie en aansprakelijkheid 
Pos: 6 /TD/Einleitung/Gewährleistung_Haftung/Öfen und Schaltanlagen - Gewährleistung und Haftung @ 0\mod_1157536440972_13011.doc @ 13040 @  @ 1 
 

§ 

Inzake garantie en aansprakelijkheid gelden de Nabertherm-garantievoorwaarden 
resp. afzonderlijk geregelde garantiediensten. Bovendien geldt ook het volgende: 

Garantie- en aansprakelijkheid zijn uitgesloten als deze het gevolg zijn van één of meerdere 
van de volgende oorzaken: 

 Elke persoon die belast is met bediening, montage, onderhoud of reparatie van de 
installatie, moet de handleiding gelezen en begrepen hebben. Voor schade en 
bedrijfsstoringen die het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de handleiding 
aanvaardt de fabrikant geen aansprakelijkheid. 

 

 foutief gebruik van de installatie, 

 

 ondeskundige montage, inbedrijfstelling, bediening en onderhoud van de 
installatie, 

 

 gebruik van de installatie met defecte veiligheidsinrichtingen of niet correct 
aangebrachte resp. niet werkende veiligheids- en bescherminrichtingen, 

 

 het niet in acht nemen van aanwijzingen in de handleiding inzake transport, 
bewaring, montage, inbedrijfstelling, gebruik, onderhoud en uitrusting van de 
installatie, 

 

 eigenmachtig aangebrachte veranderingen aan de installatie, 

 

 eigenmachtige verandering van de bedrijfsparameters, 

 

 eigenmachtige veranderingen van parameterinstellingen en instellingen alsook 
programmawijzigingen, 

 

 originele onderdelen en accessoires zijn speciaal ontwikkeld voor Nabertherm-
oveninstallaties. Bij het vervangen van onderdelen mogen alleen originele 
Nabertherm onderdelen worden gebruikt. Anders vervalt de garantie. Nabertherm 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door het gebruik van 
niet originele onderdelen, 

 

 catastrofen door externe invloeden en overmacht. 

 
Pos: 7 /=== Seitenumbruch === @ 0\mod_1158819844943_0.doc @ 13782 @  @ 1 
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Pos: 8 /TD/Einleitung/Allgemeines/Controller/Überschrift - Allgemeines @ 0\mod_1168857771977_13011.doc @ 13301 @ 2 @ 1 
 

1.2 Algemeen 
Pos: 9 /TD/Einleitung/Allgemeines/Controller/Allgemeines @ 0\mod_1168875225840_13011.doc @ 13313 @  @ 1 
 

Voor de uitvoering van werkzaamheden aan elektrische installaties moet de netschakelaar 
op „0“ geschakeld en de stekker uit het stopcontact getrokken worden! 

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

Alleen deskundigen mogen werkzaamheden aan de elektrische installatie uitvoeren! 

De oven en de schakelinstallatie zijn vooraf ingesteld door de firma Nabertherm. Indien 
nodig moet een procesafhankelijke optimalisatie worden uitgevoerd om een optimaal 
regelgedrag te bereiken. 

De temperatuurcurve moet door de gebruiker zo worden aangepast dat producten, de oven 
of de omgeving niet beschadigd kunnen worden. Nabertherm GmbH kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor het proces. 

 

 
Opmerking 

Voor de uitvoering van werkzaamheden aan de programmagestuurde, geaarde contactdozen 
(optie serie L, HTC, N, LH) of het daarop aangesloten apparaat moet de oven uitgeschakeld 
worden via de netschakelaar en moet de stekker uit het stopcontact getrokken worden. 

Lees de handleiding van de controller zorgvuldig door om tijdens het gebruik van de 
controller/oven bedieningsfouten en storingen te vermijden. 

 
Pos: 10 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Sicherheit @ 0\mod_1169023764018_13011.doc @ 13355 @ 2 @ 1 
 

1.3 Veiligheid 

De controller beschikt over een reeks elektronische veiligheidsinrichtingen. Zodra er een 
storing optreedt, wordt de oven automatisch uitgeschakeld en verschijnt er een foutmelding 
op de display. 

 

 
Opmerking 

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

 

 

Waarschuwing - Algemene gevaren! 

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

 
Pos: 11 /=== Seitenumbruch === @ 0\mod_1158819844943_0.doc @ 13782 @  @ 1 
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Pos: 12 /TD/Betrieb_Bedienung/Überschrift - Betrieb @ 0\mod_1168951185590_13011.doc @ 13326 @ 1 @ 1 
Gebruik 

2 Gebruik 
Pos: 13 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Überschrift - Netzschalter/Steuerstromschalter @ 0\mod_1168874843173_13011.doc @ 13312 @ 2 @ 1 
 

2.1 Netschakelaar/stuurstroomschakelaar 
Pos: 14 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Netzschalter/Steuerstromschalter am Controller und Ofengehäuse @ 0\mod_1168874626267_13011.doc @ 13311 @  @ 1 
 

27x12,7
 

De netschakelaar/stuurstroomschakelaar bevindt zich onder of naast het toetsenblok. Sluit 
lopende verwarmingsprogramma's af voor u de oven uitschakelt met de netschakelaar. 

 

 
Pos: 15 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Überschrift - Controller/Ofen einschalten @ 0\mod_1168947051396_13011.doc @ 13324 @ 2 @ 1 
 

2.2 Controller/oven inschakelen 
Pos: 16 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Controller einschalten (alle Controller V 04:04) @ 18\mod_1313482096784_13011.doc @ 127564 @  @ 1 
 

Netschakelaar inschakelen op „I“. Op de display van de controller verschijnt eerst het 
controllertype en het versienummer en vervolgens de temperatuuraanduiding. Zodra de 
temperatuur verschijnt, is de controller klaar voor gebruik. 

 

Controller 
inschakelen 

   

   

 Display  Versienummer           Temperatuuraanduiding 

 

Alle instellingen die nodig zijn voor een probleemloze werking zijn reeds in de fabriek 
uitgevoerd. 

Bij B 130 en C 280 zijn reeds verwarmingsprogramma's voor ruw- en glazuurbranden (zie 
hoofdstuk „Vooringestelde programma's B 130/C 280“) ingesteld, bij de andere controllers 
moeten de verwarmingsprogramma's proces- of gebruikersspecifiek worden ingesteld. 

 

 
Opmerking 

Enkele nieuwe functies zijn afhankelijk van het versienummer. Schakel de controller even 
uit en weer in om het versienummer af te lezen. 

 
Pos: 17 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Überschrift - Controller ausschalten @ 0\mod_1169109234337_13011.doc @ 13387 @ 2 @ 1 
 

2.3 Controller/oven uitschakelen 
Pos: 18 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Controller ausschalten (alle Controller) @ 0\mod_1169108582644_13011.doc @ 13386 @  @ 1 
 

Netschakelaar uitschakelen op positie „O“. 

 
Pos: 19 /TD/Allgemeine Hinweise (für alle Anleitungen)/Hinweis - Beenden Sie laufende Heizprogramme, bevor Sie den Ofen am Netzschalter ausschalten ... @ 1\mod_1176291125332_13011.doc @ 13767 @  @ 1 
 

 Opmerking 

Sluit lopende verwarmingsprogramma's af voor u de oven met de netschakelaar uitschakelt, 
daar de controller anders bij het inschakelen een storing meldt. 
zie Storingen/foutmeldingen 

 
Pos: 20 /=== Seitenumbruch === @ 0\mod_1158819844943_0.doc @ 13782 @  @ 1 
 

27x12,7 U   04:04
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Pos: 21 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Bedienfelder/Überschrift - Bedienfelder und Anzeige (Display @ 0\mod_1168871157672_13011.doc @ 13309 @ 1 @ 1 
 

3 Bedieningsvelden en aanduiding 
Pos: 22 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Bedienfelder/B180 @ 5\mod_1209457499159_13011.doc @ 36125 @  @ 1 
 

B 180 
 

123

5 6

2132iEurotherm

27x12,7

Fig. 1: Bedieningsveld B 180 
 
Pos: 23 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Bedienfelder/P330 @ 5\mod_1209456948677_13011.doc @ 36109 @  @ 1 
 

P 330 
 

3

65

1

2132iEurotherm

27x12,7

2

Fig. 2: Bedieningsveld P 330 
 
Pos: 24 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Bedienfelder/Legende B 180 und P 330 @ 7\mod_1233845191857_13011.doc @ 49531 @  @ 1 
 
Pos: 25 /=== Seitenumbruch === @ 0\mod_1158819844943_0.doc @ 13782 @  @ 1 
 

1 = netschakelaar 

2 = toetsenblok 

3 = programma-LED 

4 = - - - 

5 = display 

6 = temperatuurkeuzebegrenzer (optioneel) 
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Pos: 26 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Bedienfelder/P 300 und P 310 @ 7\mod_1233845695184_13011.doc @ 49547 @  @ 1 
 

P 300/P 310 
 

wait time 3 time 4time 2time 1

T2

T1
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3

 

Fig. 3: Bedieningsveld P 300/P 310 
 
Pos: 27 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Bedienfelder/B130/B150C280 @ 7\mod_1233837787769_13011.doc @ 49451 @  @ 1 
 

B 150/B 130/C 280 
 

T3

wait time 3 time 4time 2time 1

T2

T1

wait time 2time 1

T1

Made
in 
Germany

Made
in 
Germany

5 5

3 3

22  

Afb. 1: Bedieningsveld B 150/B 130/C 280 

 
Pos: 28 /=== Seitenumbruch === @ 0\mod_1158819844943_0.doc @ 13782 @  @ 1 
 

1 = - - - 

2 = toetsenblok 

3 = programma-LED 

4 = - - - 

5 = display 

6 = - - - 

 
Opmerking: 
Extra functie's ( ) 
alleen bij controller C 280 
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Pos: 29 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Displays/Überschrift - Display @ 0\mod_1168867379777_13011.doc @ 13307 @ 2 @ 1 
 

3.1 Displays 
Pos: 30 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Displays/B130/B150/B170/B180/C280/C290/C295/P300/P310/P330 @ 0\mod_1168868366031_13011.doc @ 13308 @  @ 1 
 

83 4 7 95 6

21

 

Fig. 4: Display 

 

 
Pos: 31 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Tastaturblöcke/Überschrift - Tastaturblöcke @ 0\mod_1168858756210_13011.doc @ 13302 @ 2 @ 1 
 

3.2 Toetsenblokken 
Pos: 32 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Tastaturblöcke/B130/B150 und Legende @ 7\mod_1233838025910_13011.doc @ 49467 @  @ 1 
 

B 130/B 150 
 

4 5

1
2

6

7

8
 

Fig. 5: Toetsenblok B 130/B 150 

 
Pos: 33 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Tastaturblöcke/C280 und Legende @ 7\mod_1233843516307_13011.doc @ 49491 @  @ 1 
 

C 280 
 

3 4 5 3

6

7

8
1

2  

Fig. 6: Toetsenblok C 280 

 
Pos: 34 /=== Seitenumbruch === @ 0\mod_1158819844943_0.doc @ 13782 @  @ 1 
 
 
Pos: 35 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Tastaturblöcke/B180 und Legende @ 7\mod_1233850588652_13011.doc @ 49617 @  @ 1 
 

1 = programmaselectie 

2 = +/- 

3  = extra functies 

4 = bladeren 

5 = programma start/stop 

6 = infomenu 

7 = toetsvergrendeling 

8 = opslaan 

1 = programmaselectie 

2 = +/- 

3 = - - - 

4 = bladeren 

5 = programma start/stop 

6 = infomenu 

7 = toetsvergrendeling 

8 = opslaan 

1 = oventemperatuur 

2 = temperatuureenheid °C/°F 

3 = verwarming Aan 

4 = extra-relais 1 AAN 

5 = extra-relais 2 AAN 
      (resp. luchtcirculatiemotor AAN) 

6 = toetsvergrendeling (alleen B 130/C 280/P 300) 

7 = foutmelding 

8 = programma-einde 

9 = PC-communicatie (optioneel) 
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B 180 
 

6

2

4 5 8

1

 

Fig. 7: Toetsenblok B 180 
 
Pos: 36 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Tastaturblöcke/P300 und Legende @ 7\mod_1233846166420_13011.doc @ 49563 @  @ 1 
 

P 300 
 

3 2

4 58 1
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Fig. 8: Toetsenblok P 300 

 
Pos: 37 /=== Seitenumbruch === @ 0\mod_1158819844943_0.doc @ 13782 @  @ 1 
 

1  = programmaselectie 

2  = cijferblok 

3  = extra functies 

4  = bladeren 

5  = programma start/stop 

6  = infomenu 

7  = segmentsprong 

8  = opslaan 

1  = programmaselectie 

2  = cijferblok 

3  = - - - 

4  = bladeren 

5  = programma start/stop 

6  = infomenu 

7  = - - - 

8  = opslaan 
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Pos: 38 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Tastaturblöcke/P310 und Legende - HTC 01/15-Renishaw @ 7\mod_1233846249883_13011.doc @ 49579 @  @ 1 
 

P 310 
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4 58
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7
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Fig. 9: Toetsenblok P 310 

 
Pos: 39 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Tastaturblöcke/P330 und Legende @ 7\mod_1233850309077_13011.doc @ 49601 @  @ 1 
 

P 330 
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Fig. 10: Toetsenblok P 330 

 
Pos: 40 /=== Seitenumbruch === @ 0\mod_1158819844943_0.doc @ 13782 @  @ 1 
 

1  = programmaselectie 

2  = cijferblok 

3  = extra functies 

4  = bladeren 

5  = programma start/stop 

6  = infomenu 

7  = segmentsprong 

8  = opslaan 

9  = pauze 

10  = tijd 

1  = programmaselectie 

2  = cijferblok 

3  = extra functies 

4  = bladeren 

5  = programma start/stop 

6  = infomenu 

7  = segmentsprong 

8  = opslaan 

9  = verwarmingscircuit 
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Pos: 41 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Überschrift - Eigenschaften der Controller @ 0\mod_1168946054727_13011.doc @ 13322 @ 1 @ 1 
 

4 Eigenschappen van de controller 
Pos: 42 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Eigenschaften/Funktionen der Controller (alle Controller) @ 7\mod_1233915567692_13011.doc @ 49671 @ 2 @ 1 
 

4.1 Functies 

                                           Controller 

Functie 

B 130 B 150 B180 C 280 P 300 P 310 P 330 

Overtemperatuurbeveiliging 1) √ √ √ √ √ √ √ 

Extra-relaisfunctie - - - 2 2 4) 2 4) 2 4) 

Manuele instelling van de 
verwarmingscircuits 

- - - - - √ - 

Circulatiemotorbesturing 2)  √ √ √ √ √ √ 

Wachttijd √ √ √ √ √ √ √ 

Aantal programma's 2 1 1 9 9 9 9 

Aantal segmenten 4 2 2 4 40 40 40 

Zelfoptimalisatie √ √ √ √ √ √ √ 

KW/h-teller 3) √ √ √ √ √ √ √ 

Bedrijfsurenteller √ √ √ √ √ √ √ 

Realtime-klok  - - - - - - √ 

Akoestisch signaal - - - - - - √ 5) 

Data-interface RS 422 Optie Optie Optie Optie Optie Optie Optie 

Permanente verwarmingsuitgang - - - - - √ - 

Toetsenbord met 10 toetsen - - √ - √ √ √ 

 
Pos: 43 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/1) Mit Programmstart wird die höchste im Programm eingestellte Temperatur ermittelt ... @ 1\mod_1176292760467_13011.doc @ 13768 @  @ 1 
 

1) Met Programmastart wordt de hoogste in het programma ingestelde temperatuur bepaald. Als de oven tijdens het 
programma gedurende 3 minuten 30°C warmer is dan de hoogste programmatemperatuur, schakelt de controller de 
verwarming uit en verschijnt er een foutmelding. 
 
Pos: 44 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/2) Voreingestellte Funktion bei Umluftöfen: Sobald ein Programm am ... @ 1\mod_1176292979087_13011.doc @ 13769 @  @ 1 
 

2) Vooringestelde functie bij circulatieluchtoven: zodra een programma op de controller gestart is, wordt de 
luchtcirculatiemotor ingeschakeld. Deze blijft lopen tot het programma afgesloten is of geannuleerd wordt en de 
oventemperatuur weer onder 80°C gedaald is. Met deze functie is de extra-functie 2 niet meer beschikbaar. 
 
Pos: 45 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/3) Der kW/h Zähler berechnet über die Einschaltzeit der Heizung, den theoretisch ... @ 1\mod_1176293183301_13011.doc @ 13770 @  @ 1 
 

3) De kW/h-teller berekent aan de hand van de inschakeltijd van de verwarming de theoretisch verbruikte stroom voor 
een verwarmingsprogramma bij nominale spanning. In werkelijkheid kunnen er echter afwijkingen optreden: bij 
onderspanning wordt een te hoog stroomverbruik aangegeven, bij overspanning is het aangegeven stroomverbruik te 
laag. 

 
Pos: 46 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/4) Bei Öfen mit einem Luftumwälzmotor steht in der Regel nur eine Extra-Funktion zur Verfügung .. @ 4\mod_1200563059435_13011.doc @ 30611 @  @ 1 
 

4) Bij ovens met een luchtcirculatiemotor staat in de regel slechts één extra-functie ter beschikking (zie handleiding van 
de oven). 
 
Pos: 47 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/5) Voreingestellte Funktion, dadurch keine 2. Extrafunktion @ 11\mod_1266324947085_13011.doc @ 72365 @  @ 1 
 

5) Aangezien de functie vooraf ingesteld is, is er geen tweede extra functie (zie hoofdstuk 7.7 "Programmering van de 
extra functies") 

 
Pos: 48 /=== Seitenumbruch === @ 0\mod_1158819844943_0.doc @ 13782 @  @ 1 
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Pos: 49 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Überschrift - Neue Funktionen der Nabertherm Controller @ 1\mod_1173192128446_13011.doc @ 13641 @ 1 @ 1 
 

5 Nieuwe functies van de Nabertherm-controllers 
Pos: 50 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Programmeingabe mit/ohne Gradient ab Controller Version 3.xx @ 5\mod_1210665723438_13011.doc @ 36641 @ 2 @ 1 
 

5.1 Programma-ingave met/zonder gradiënt vanaf controller versie 3.xx 

Vanaf controller versie 3.xx kunnen hellingen als gradiënt (bijv. 120 °C/h) of via een 
gecombineerde „tijd en doeltemperatuur“ worden ingevoerd. 

Schakel de controller even uit en weer in om het versienummer af te lezen. 

De invoermodus kan in de confguratie-instelling worden aangepast aan de specifieke 
procesvereisten van de gebruiker. Om de invoermodus te wijzigen, zie „Configuratie“ 

De ingestelde modus is bij de programma-ingave in een segment, bijv. „time 1“, als volgt 
herkenbaar: 

Bij de ingave van „tijd en doeltemperatuur“ wordt telkens alleen °C/°F of tijd h getoond als 
invoereenheid. Bij de ingave van gradiënten verschijnen °C/°F en h tegelijk als eenheid. De 
maximale gradiënt bedraagt 6000 °C (snelle verwarming). 
 

Pos: 51 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Die Zeiteinheit für die Gradienteneingabe ist fest auf Stunde (h) eingestellt ... @ 5\mod_1210666214044_13011.doc @ 36653 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

De tijdeenheid voor de ingave van gradiënten is vast ingesteld op uur (h) en kan niet 
worden omgeschakeld op minuten. 
Voorbeeld: 100 °C/h 

 

 
Pos: 52 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Programmstartverhalten bei warmen Ofen ab Controller Version 3.xx @ 1\mod_1173192896751_13011.doc @ 13643 @ 2 @ 1 
 

5.2 Programmastartgedrag bij warme ovens vanaf controller versie 3.xx 

Als de oventemperatuur   bij de programmastart hoger is dan de doeltemperatuur  van 
het eerste segment „T 1“, wordt de programmastart vertraagd tot de temperatuur in de 
ovenruimte afgekoeld is op een waarde van T1 + 10 °C . D.w.z. segment „Time 1“ wordt 
overgeslagen en de programmastart vindt plaats in het volgende segment „Time 2“. 
 

 

T 1

1

2

3

Time 1 Time 2  

Fig. 11: Programmastartgedrag 

 

Dit programmastartgedrag is bij alle controllers vanaf versienummer 3.xx vast 
geprogrammeerd en kan niet gewijzigd worden. Schakel de controller even uit en weer in 
om het versienummer af te lezen. 

 
Pos: 53 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Spanungsausfallverhalten @ 1\mod_1173193408926_13011.doc @ 13644 @ 2 @ 1 
 

5.3 Spanningsuitvalgedrag 

Vanaf controller versie 3.xx kan het spanningsuitvalgedrag ingesteld worden. 
Schakel de controller even uit en weer in om het versienummer af te lezen. Meer informatie 
over het wijzigen van het spanningsuitvalgedrag in hoofdstuk 
„Configuratie/klantspecifieke instelling“. 

 
Pos: 54 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Überschrift - Controller B130/C280 @ 7\mod_1233921605957_13011.doc @ 49697 @ 1 @ 1 
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6 Controller B 130/C 280 
Pos: 55 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Kurzanleitung/Überschrift - Kurzanleitung @ 0\mod_1169544239740_13011.doc @ 13421 @ 2 @ 1 
 

6.1 Korte handleiding 
Pos: 56 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Kurzanleitung/Controller einschalten B130/C280 (V 04:04) @ 18\mod_1313482584902_13011.doc @ 127587 @  @ 1 
 

Controller 
inschakelen 

   

   

Display  Versienummer       Temperatuurweergave 
Voorbeeld: Controllertype 

 
Pos: 57 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Kurzanleitung/Programm aufrufen B130/B150/C280/C290/C295 @ 1\mod_1173193921396_13011.doc @ 13645 @  @ 1 
 

Programma 
oproepen 

                   

                  Programmakeuze met  bevestigen 

 
Pos: 58 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Kurzanleitung/Programm eingeben/kontrollieren B130/B150/C280 @ 7\mod_1234361168010_13011.doc @ 50233 @  @ 1 
 

  

Programma 
invoeren / 
controleren 

                                                                                . . . 

  

 

 

 
Pos: 59 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Kurzanleitung/Programm starten B130/B150/B170/B180/C280/C290/C295/P230/P330 @ 1\mod_1173194624787_13011.doc @ 13647 @  @ 1 
 

Programma starten 

                      

       Display 
Pos: 60 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Hinweis - Taste start/stop ca. 2 sek gedrückt halten @ 18\mod_1313408168640_13011.doc @ 127468 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

Houd de toets  ca. 2 seconden ingedrukt. 
 

 
Pos: 61 /=== Seitenumbruch === @ 0\mod_1158819844943_0.doc @ 13782 @  @ 1 
 

Tijd segment 1 
invoeren 

Temperatuur 1 
invoeren 

Tijd segment 2 
invoeren 

time 1 time 2T 1

Display 

27x12,7 U   04:04
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Pos: 62 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Überschrift - Programme/Wartezeit einstellen oder verändern @ 1\mod_1174634424831_13011.doc @ 13735 @ 2 @ 1 
 

6.2 Programma's/houdtijd instellen of wijzigen 
Pos: 63 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Programme/Wartezeit einstellen oder verändern B130/C280 - 1 @ 0\mod_1169026202596_13011.doc @ 13360 @  @ 1 
 

Voor een automatisch gebruik van de oven moet voor de start van de controller een 
temperatuurcurve ingesteld worden, die het gewenste temperatuurverloop beschrijft. Dit 
ingestelde temperatuurverloop wordt ook verwarmingsprogramma genoemd. 

Elk verwarmingsprogramma bij B 130 en C 280 beschikt over twee hellingen, een houdtijd 
en een afkoelhelling. 

 
 

T3

wait time 3 time 4time 2time 1

T2

T1

 

Fig. 12: Programmagrafiek B 130/C 280 

 

 In de hellingen wordt via een segmenttemperatuur „T“ en een segmenttijd „time 
1“ en „time 2“ een lineaire temperatuurstijging (langzaam opwarmen) ingesteld.  

 In de houdtijd „time 3“ wordt ingesteld hoe lang de in „T 2“ ingestelde 
temperatuurwaarde behouden moet blijven.  

 In de afkoelhelling kan de natuurlijke afkoeling verlangzaamd worden door de in 
„T 3“ en „time 4“ ingestelde waarden. Als er geen instelling is in  „T 3“ en 
„time 4“, wordt het programma reeds afgesloten na afloop van de houdtijd „time 
3“. 

Programma invoeren 

Met de bladertoets    gaat u naar de invoermodus. Met elke druk op de toets wordt de 
volgende segment- of tijdwaarde gekozen. De gekozen waarde wordt telkens aangegeven 
door de knipperende LED „T“ of „time“. 

 
Pos: 64 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Kurzanleitung/Programm eingeben/kontrollieren B130/B150/C280 @ 7\mod_1234361168010_13011.doc @ 50233 @  @ 1 
 

  

Programma 
invoeren / 
controleren 

                                                                                . . . 

  

 

 

 
Pos: 65 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Programme/Wartezeit einstellen oder verändern B130/C280/ - 2 @ 1\mod_1174639619097_13011.doc @ 13737 @  @ 1 
 

Op de display wordt de bij de knipperende LED horende temperatuurwaarde „T“ of de 
tijdwaarde „time“ aangegeven. 

 
Pos: 66 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Programme/Wartezeit einstellen oder verändern B130/B150/C280 @ 7\mod_1234362060765_13011.doc @ 50265 @  @ 1 
 

Als de aangegeven waarde niet gewijzigd moet worden, bladert u met de toets    naar de 
volgende temperatuur- of tijdwaarde. 

Op de display verschijnt telkens de eenheid van de verwachte waarde: 

- verwachte temperatuurwaarden met °C/°F  

- verwachte tijdwaarden met h:min 

Tijd segment 1 
invoeren 

Temperatuur 1 
invoeren 

Tijd segment 2 
invoeren 

time 1 time 2T 1
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- verwachte gradiënten met °C/h:min of °F/h:min 

Als u een waarde wenst te wijzigen, kunt u deze instellen met de toets  . 

Als u op de toets    tipt, verandert de waarde met 1 °C resp. één minuut. 

Als u de toets    ingedrukt houdt, wordt de waarde eerst in stappen van 10 gewijzigd, 

als u de toets    langer ingedrukt houdt, wordt de waarde in stappen van 100 gewijzigd, 

Tijdwaarden worden ingevoerd in uren en minuten, bijv. 6 h en 30 min als 06:30. 

Als de waarde 99:59 wordt ingevoerd als houdtijd, wordt het programma oneindig 
voortgezet. 
Zodra de waarde ingevoerd is, kan het programma gestart worden (zie Programmastart). 

Als in hellingen de waarde 00:00 wordt ingevoerd, probeert de besturing de in „T“ 
ingestelde temperatuurwaarde zo snel mogelijk te bereiken. 

Als gedurende 60 seconden geen toets wordt ingedrukt, springt de display automatisch 
terug naar de temperatuuraanduiding. Gewijzigde instellingen worden eerst opgeslagen in 
het werkgeheugen. Als u een gewijzigd of nieuw programma voor herhaald programma 
vast in de controller wenst op te slaan, zie „Programma's opslaan“. 

 

 
Opmerking 

Niet alle segmenten moeten geprogrammeerd worden. Voor niet benodigde segmenten 
moeten temperatuur- en tijdwaarden op „0“ ingesteld worden. De controller sluit het 
programma dan automatisch af na het laatste geprogrammeerde segment. 

 
Pos: 67 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Wartezeit einstellen oder verändern B150/B180/P300/P310 @ 7\mod_1233926255573_13011.doc @ 49739 @ 2 @ 1 
 

6.3 Wachttijd instellen of wijzigen 

Wachttijd B 150/B 180/P 300/P 310 

Om een verwarmingsprogramma op een later tijdstip automatisch te starten, bijv. na afloop 
van een droogperiode, kan een wachttijd „Wait“ worden geprogrammeerd. 

Om de wachttijd te selecteren, drukt u meermaals op de toets    tot de LED wait  
knippert. 

De tijd wordt ingevoerd in uren en minuten, bijv. 6 h en 30 min als 06:30. Bij de start van 
een verwarmingsprogramma verstrijkt dus eerst de wachttijd, pas daarna wordt begonnen 
met segment 1 en het verwarmingsbedrijf. 
 

Pos: 68 /=== Seitenumbruch === @ 0\mod_1158819844943_0.doc @ 13782 @  @ 1 
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Pos: 69 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Programmierung der Extrafunktionen B130/B150/C280/C290/C295 @ 1\mod_1173260029266_13011.doc @ 13654 @ 2 @ 1 
 

6.4 Programmering van de extra functies 

Met de controllers van het type „C“ en „P“ kunnen maximaal twee optionele aanvullende 
functies (extra functies) „Extra 1“ en „Extra 2“ afhankelijk van het programma in de 
segmenten in- en uitgeschakeld worden.  

Extra functies zijn bijv. ventilatiekleppen, ventilators, magneetventielen, optische en 
akoestische signalen, die voor de oven besteld zijn (zie evt. de handleiding van de extra 
functies). 

Deze extra functies kunnen bij het invoeren van het programma in alle segmenten, bijv. 
„time 1“ , geprogrammeerd worden met de toetsen „Extra 1“ of „Extra 2“.  

D.w.z. dat de extra functies automatisch ingeschakeld en in het volgende segment bijv. 
weer uitgeschakeld worden zodra de controller het geprogrammeerde segment bewerkt.  

De programmering van een extra functie gebeurt bij het invoeren van het programma. 

Het gewenste segment moet net als in „Programma's/houdtijd instellen“ geselecteerd 
worden, zodat de desbetreffende LED, bijv. „time 1“, knippert. 

Als u op de toets „Extra 1“ of „Extra 2“ drukt, is de extra functie in dit segment 
geprogrammeerd, op de display verschijnt de statusaanduiding „REL 1“ voor “Extra 1“ 
rep. „REL 2“ voor „Extra 2“. Tijdens het programma wordt in dit segment automatisch de 
geprogrammeerde extra functie ingeschakeld. 

Om de programmering van een extra functie uit te schakelen, drukt u nogmaals op de 
desbetreffende „Extra“-toets – op de display verdwijnt de aanduiding „REL 1“ resp. 
„REL 2“ – de extra functie wordt nu niet meer automatisch ingeschakeld. Beide extra 
functies kunnen ook tegelijk geactiveerd worden. 

 

time 1 T1
 

Fig. 13: Selectie „Extra 1-functie“ in het segment „time 1“, LED „time 1“ knippert 

 
 

wait time 1

 

Fig. 14: op de display staat „REL 1“ voor de geselecteerde „functie Extra 1“ 

Bij het doorbladeren van het programma met    worden geprogrammeerde extra functies 
in elk segment (LED „time“ knippert) met de aanduiding „REL 1“ resp. „REL 2“ 
aangegeven op de display – als deze statusaanduiding niet verschijnen, zijn de extra 
functies niet geprogrammeerd. 

 

 
Opmerking 

De programmering van de extra functies wordt bij het opslaan van 
verwarmingsprogramma's mee opgeslagen!  

 
Pos: 70 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Programmierung der Extrafunktionen in „T3“ (nur C 280) @ 1\mod_1174385526182_13011.doc @ 13719 @ 2 @ 1 
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6.5 Programmering van de extra functies in „T3“ (alleen C 280) 

Bij de programmering van de extra functies in de programmawaarde „T3“ (alleen C 280) 
blijft de extra functie ook na het programmaeinde ingeschakeld, bijv. om de oven verder af 
te koelen met een koelventilator.  

Extra functies die door „T3“ tijdens het programma automatisch ingeschakeld worden, 
moeten eventueel met de hand worden uitgeschakeld. 

 
Pos: 71 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Extrafunktionen im Programmablauf manuell ein- und ausschalten @ 11\mod_1266244456772_13011.doc @ 72308 @ 2 @ 1 
 

6.6 Extra functies tijdens het programmaverloop manueel in- en uitschakelen 

Extra functies kunnen tijdens een lopend programma voor het actieve segment of na afloop 

van het programma met de desbetreffende -toets in- resp. uitgeschakeld worden. 

Als een extra functie tijdens een lopend programma wordt ingeschakeld, blijft deze actief 
tot de segmentwissel naar het volgende segment wordt uitgevoerd. 

 
Pos: 72 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Hinweis - Taste P ca. 4 sek gedrückt halten bis der Hinweis „key„ im Display ... @ 11\mod_1266326637040_13011.doc @ 72382 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

Houd de toets  ca. 4 sec. ingedrukt totdat de aanduiding „key“ van de display 
verdwijnt. De toetsblokkering wordt opgeheven. Als binnen ca. 30 sec. niets wordt 
ingevoerd en de invoermodus niet wordt gewijzigd, wordt deze modus automatisch 
verlaten. Op de display verschijnt de aanduiding „key“. De toetsblokkering wordt weer 
geactiveerd. 

 

 
Pos: 73 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Programme speichern B130/B150/C 280 @ 7\mod_1234362375876_13011.doc @ 50281 @ 2 @ 1 
 

6.7 Programma's opslaan 

Gewijzigde instellingen worden eerst opgeslagen in het werkgeheugen. Programma's in het 
werkgeheugen worden overschreven zodra een ander programma wordt opgeroepen. Als u 
een gewijzigd of nieuw programma voor herhaald gebruik permanent wenst op te slaan in 
de controller, kunt u het als volgt op een vaste programmaplaats leggen: 

Geheugentoets    indrukken – op de display verschijnt een programmanummer. 

Het nummer kan met  
+
-   worden aangepast. 

Als u nogmaals op de geheugentoets    drukt, wordt het programma definitief 
opgeslagen op de gekozen programmaplaats. 

 
 

+ +
 

 

Fig. 15: Programma opslaan op programmaplaats nr. 9 

 
Pos: 74 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Programme speichern B130/B150/C 280/C290/C295/P320 - 2 @ 1\mod_1174405559639_13011.doc @ 13727 @  @ 1 
 

Het programma kan van deze geheugenplaats nu steeds opnieuw opgeroepen worden (zie 
Programmstart) 

 

 
Opmerking 

Bestaande verwarmingsprogramma's die reeds opgeslagen zijn op een geheugenplaats 
worden zonder melding/waarschuwing overschreven. Opgeslagen 
verwarmingsprogramma's blijven ook na het uitschakelen van de controller bewaard. 
Ingestelde houdtijden worden niet opgeslagen maar moeten voor elk proces opnieuw 
ingesteld worden! 
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De controller keert bij het opslaan zonder tweede bediening van de opslagtoets    na ca. 
10 seconden automatisch terug naar de oventemperatuuraanduiding. Het programma ligt in 
dit geval slechts in het werkgeheugen. 

 
Pos: 75 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Voreingestellte Programme B 130/C 280 @ 1\mod_1174386532079_13011.doc @ 13722 @ 2 @ 1 
 

6.8 Vooringestelde programma's B 130/C 280 

De volgende programma's zijn vooringesteld en kunnen direct gestart worden. 

Ruwbranden zijn geschikt voor het branden van klei- en glazuurbranden voor het inbranden van glazuren. 

 

 
Opmerking 

Neem in elk geval de gegevens en instructies van de grondstoffabrikanten in acht, waardoor 
een aanpassing van de vooringestelde programma's nodig zou kunnen zijn. Wij kunnen niet 
garanderen dat met de vooringestelde programma's optimale resultaten worden bereikt. De 
ingestelde programma's kunnen voor eigen doeleinden worden overschreven (zie 
Programma's/houdtijd instellen). 

 

B 130 

 T1 Time1 T2 Time2 Time3 Time4 T3  

P1 650 6:00 900 0:00 0:20 0:00 0 Ruwbrand 

P2 500 3:00 1050 0:00 0:20 0:00 0 Glazuurbrand 

 

C 280 

 T1 Time1 T2 Time2 Time3 Time4 T3  

P1 650 3:00 900 0:00 0:20 0:00 0 Ruwbrand 1 

P2 650 6:00 900 0:00 0:20 0:00 0 Ruwbrand 2 

P3 650 5:00 1100 0:00 0:30 0:00 0 Ruwbrand 3 

P4 320 2:00 1050 0:00 0:20 0:00 0 Glazuurbrand 1 

P5 500 3:00 1050 0:00 0:20 0:00 0 Glazuurbrand 2 

P6 500 3:00 1200 0:00 0:20 0:00 0 Glazuurbrand 3 

P7        Vrij 

P8        Vrij 

P9        Vrij 

 

 
Opmerking 

Bij ovenmodellen met lagere maximumtemperatuur worden de voornoemde programma's 
in de fabriek aangepast aan de maximumtemperatuur van de oven. 

 
Pos: 76 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Überschrift - Programme aufrufen @ 1\mod_1174648969015_13011.doc @ 13738 @ 2 @ 1 
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6.9 Programma's oproepen 
Pos: 77 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Programme aufrufen B130/B150/C 280 @ 7\mod_1234362533901_13011.doc @ 50297 @  @ 1 
 

Opgeslagen programma's roept u op met de toets  P . Kies met de toets  
+
-   het gewenste 

programmanummer en controleer het programma met de toets . 

 
 

+ +
 

Fig. 16: Verwarmingsprogramma nr. 9 oproepen 

 
Pos: 78 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Programme aufrufen (Hinweis) B130/B150/B170/C280/C290/C295/P320 - 2 @ 1\mod_1174407235343_13011.doc @ 13730 @  @ 1 
 
 

 
Opmerking 

Controleer voor de start van het programma of u het juiste verwarmingsprogramma heeft 
opgeroepen. 

Vanaf versie 3 worden de verwarmingsprogramma's na het programma-einde teruggeladen. 
D.w.z. dat het verwarmingsprogramma na afloop van een proces opnieuw gestart kan 
worden zonder dat het nogmaals moet worden ingevoerd. Schakel de controller even uit en 
weer in om het versienummer af te lezen. 

 
 
Pos: 79 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Programmstart B130/B150/C280/C290/C295 @ 0\mod_1169026395783_13011.doc @ 13361 @ 2 @ 1 
 

6.10 Programmastart 

Na het invoeren of oproepen van een verwarmingsprogramma, kan het gestart worden met 

de toets 
start
stop

. 

Vanaf versie 3: als de oventemperatuur op het starttijdstip nog hoger ligt dan de in „T 1“ 
ingestelde temperatuur, wacht de controller tot de temperatuur van de warme oven gedaald 
is op de eerste segmenttemperatuur T1, pas daarna wordt het proces voortgezet. (zie ook 
hoofdstuk „Nieuwe functies van de Nabertherm-controllers“). Bij een koude oven wordt het 
verwarmingsprogramma onmiddellijk gestart. 

Zodra het verwarmingsprogramma gestart is, branden gedurende het programmaverloop de 
LED's van de actieve segmenten „time 1 – time 4“. De controller regelt volledig 
automatisch de ingestelde temperatuurprofielen en het statusveld „heat“ brandt tijdens de 
verwarmingscyclus. 

Als er een houdtijd ingesteld is, brandt eerst de LED „wait“ en wordt op de display de 
resterende houdtijd afgeteld. Het statusveld „heat“ brandt pas vanaf het programmabegin in 
segment „time 1“, als de verwarming wordt ingeschakeld. Na afloop van het laatste 
segment wordt de verwarming uitgeschakeld en het programma afgesloten. Op de display 
wordt het programmaeinde aangegeven met de melding “end”. 
 

Pos: 80 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Hinweis - Taste start/stop ca. 2 sek gedrückt halten @ 18\mod_1313408168640_13011.doc @ 127468 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

Houd de toets  ca. 2 seconden ingedrukt. 
 

 
Pos: 81 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Programmänderung im Programmablauf B130/B150/C 280 @ 7\mod_1234362637073_13011.doc @ 50313 @ 2 @ 1 
 

6.11 Programmawijziging tijdens lopend programma 

Tijdens het programmaverloop kunnen wijzigingen als volgt worden aangebracht: 

Met de bladertoets    gaat u naar de invoermodus. Met elke druk op de toets wordt de 
volgende segment- of tijdwaarde gekozen. De gekozen waarde wordt telkens aangegeven 
door de knipperende LED „T“ of „time“. 
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Op de display wordt de bij de knipperende LED horende temperatuurwaarde „T“ of de 
tijdwaarde „time“ aangegeven. Houdtijden kunnen in stappen van 5 min. en 
temperatuurwaarden telkens met +/- 1 °C/°F aangepast worden. Als de aangegeven waarde 
niet gewijzigd moet worden, bladert u met de toets    naar de volgende segment- of 
tijdwaarde. Alle temperatuur- en tijdwaarden en de extra functies kunnen gewijzigd 
worden; enige uitzondering is de segmenttijd van de helling die actueel wordt afgewerkt. 

 

 
Opmerking 

Wijzigingen van afzonderlijke waarden tijdens het programma moeten met    bevestigd 
worden, anders wordt de wijziging niet aangenomen. Als u alleen het actieve 

houdtijdsegment wilt wijzigen, dan hoeft u daarvoor niet de bladertoets    te gebruiken. 

U kunt de houdtijd met de toets  
+
-   direct verhogen of verlagen in stappen van 5 minuten. 

 

Extra functies kunnen tijdens een lopend programma voor het actieve segment of na afloop 
van het programma met de desbetreffende „Extra“-toets in- resp. uitgeschakeld worden. 

 
Pos: 82 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Hinweis - Taste P ca. 4 sek gedrückt halten bis der Hinweis „key„ im Display ... @ 11\mod_1266326637040_13011.doc @ 72382 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

Houd de toets  ca. 4 sec. ingedrukt totdat de aanduiding „key“ van de display 
verdwijnt. De toetsblokkering wordt opgeheven. Als binnen ca. 30 sec. niets wordt 
ingevoerd en de invoermodus niet wordt gewijzigd, wordt deze modus automatisch 
verlaten. Op de display verschijnt de aanduiding „key“. De toetsblokkering wordt weer 
geactiveerd. 

 

 
Pos: 83 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Programmabbruch (alle Controller) @ 12\mod_1275037465904_13011.doc @ 76591 @ 2 @ 1 
 

6.12 Programma annuleren 

Druk opnieuw op de toets  om een programma te annuleren (deze toets ca. 4 seconden 
ingedrukt houden). 
De verwarming wordt uitgeschakeld en op de display verschijnt de melding “end” 

. Een programma kan op elk moment geannuleerd worden. 

 

 
Opmerking 

Een programma kan niet kortstondig onderbroken worden! 

 
Pos: 84 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Tastenverriegelung B130/B150/C280 @ 12\mod_1275037754703_13011.doc @ 76608 @ 2 @ 1 
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6.13 Toetsvergrendeling 

 

Om onbedoeld of onbevoegd ingrijpen in een actief programma te voorkomen, kan het 
toetsenbord nadat het programma is gestart door middel van de “toetsvergrendeling” 
geblokkeerd worden (aangeduid met een knipperend symbool op de display). De 
toetsvergrendeling kan alleen opgeheven worden door de controller uit en in te schakelen. 
Wordt de oven uitgeschakeld terwijl een programma actief is, zie hoofdstuk 
“Spanningsuitvalgedrag” -> bevestig de foutmelding door een willekeurige toets in te 
drukken. 

 
Pos: 85 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Hinweis - Taste P ca. 4 sek gedrückt halten bis der Hinweis „key„ im Display ... @ 11\mod_1266326637040_13011.doc @ 72382 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

Houd de toets  ca. 4 sec. ingedrukt totdat de aanduiding „key“ van de display 
verdwijnt. De toetsblokkering wordt opgeheven. Als binnen ca. 30 sec. niets wordt 
ingevoerd en de invoermodus niet wordt gewijzigd, wordt deze modus automatisch 
verlaten. Op de display verschijnt de aanduiding „key“. De toetsblokkering wordt weer 
geactiveerd. 

 

 
Pos: 86 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Infomenü B130/B150/C280/C290/C295 - 1 @ 0\mod_1169470892509_13011.doc @ 13407 @ 2 @ 1 
 

6.14 Infomenu 

In het infomenu kunnen de actuele programmastatus, programmarelevante informatie en 
foutmeldingen worden afgelezen. 

 

 

Met de toets „Info“ opent u het infomenu. 

Blader met de toets „Info“ door het volledige infomenu tot de oventemperatuur weer 
verschijnt. 

 
Pos: 87 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Infomenü B130/B150/C280/C290/C295/P320 - 2 @ 1\mod_1174894342983_13011.doc @ 13742 @  @ 1 

 

Pr geselecteerd programma 
SP temperatuurdoelwaarde 
Pt programmalooptijd van het actieve/laatste programma in minuten 
E stroomverbruik van het actieve/laatste programma in kWh 
tt som bedrijfsuren 
OP verwarmingsuitgangsvermogen in % 
F1 foutgeheugen laatste fout 
F2 foutgeheugen voorlaatste fout 
Ht hoogste programmatemperatuur van het actieve/laatste programma 
tA maximale oventemperatuur 

 

 
Opmerking 

Het infomenu keert niet automatisch terug naar de temperatuuraanduiding, zodat de 
waarden langer geobserveerd kunnen worden. 
Blader met de toets „Info“ door het volledige infomenu tot de oventemperatuur weer 
verschijnt. 
Enkele waarden worden na de start van een verwarmingsprogramma terug op nul gezet. 
De bedrijfsurenteller kan niet op nul worden gezet. 

 

 
Pos: 88 /=== Seitenumbruch === @ 0\mod_1158819844943_0.doc @ 13782 @  @ 1 
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Pos: 89 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Überschrift - Controller B150/B180/P300/P310/P330 @ 7\mod_1234162979838_13011.doc @ 49777 @ 1 @ 1 
 

7 Controller B 150/B 180/P 300/P 310/P 330 
Pos: 90 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Kurzanleitung/Überschrift - Kurzanleitung B 150 @ 11\mod_1266318605125_13011.doc @ 72331 @ 2 @ 1 
 

7.1 Korte handleiding B 150 
Pos: 91 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Kurzanleitung/Controller einschalten B150/C290/C295 (V 04:04) @ 18\mod_1313482659038_13011.doc @ 127610 @  @ 1 
 

Controller 
inschakelen 

   

   

   

Display  Versienummer      Temperatuurweergave 
Voorbeeld: Controllertype 

 
Pos: 92 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Kurzanleitung/Programm aufrufen B130/B150/C280/C290/C295 @ 1\mod_1173193921396_13011.doc @ 13645 @  @ 1 
 

Programma 
oproepen 

                   

                  Programmakeuze met  bevestigen 

 
Pos: 93 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Kurzanleitung/Programm eingeben/kontrollieren B130/B150/C280 @ 7\mod_1234361168010_13011.doc @ 50233 @  @ 1 
 

  

Programma 
invoeren / 
controleren 

                                                                                . . . 

  

 

 

 
Pos: 94 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Kurzanleitung/Programm starten B130/B150/B170/B180/C280/C290/C295/P230/P330 @ 1\mod_1173194624787_13011.doc @ 13647 @  @ 1 
 

Programma starten 

                      

       Display 
Pos: 95 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Hinweis - Taste start/stop ca. 2 sek gedrückt halten @ 18\mod_1313408168640_13011.doc @ 127468 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

Houd de toets  ca. 2 seconden ingedrukt. 
 

 
Pos: 96 /=== Seitenumbruch === @ 0\mod_1158819844943_0.doc @ 13782 @  @ 1 
 

Tijd segment 1 
invoeren 

Temperatuur 1 
invoeren 

Tijd segment 2 
invoeren 

time 1 time 2T 1

Display 

27x12,7 U   04:04



 

27 

 
Pos: 97 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Kurzanleitung/Überschrift - Kurzanleitung B180/P300/P310/P330 @ 11\mod_1266318687842_13011.doc @ 72348 @ 2 @ 1 
 

7.2 Korte handleiding B 180/P 300/P 310/P 330 
Pos: 98 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Kurzanleitung/Controller einschalten B180/P300/P310/P330 (V 04:04) @ 18\mod_1313482746702_13011.doc @ 127633 @  @ 1 
 

Controller 
inschakelen 27x12,7

      

    Display  Versienummer           Temperatuuraanduiding 

 
Pos: 99 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Kurzanleitung/Programm eingeben-Startzeit eingeben-start- B180/P330 @ 5\mod_1209462365500_13011.doc @ 36237 @  @ 1 
 

  

Houdtijd invoeren 

        
wait

     

  

 

 

  

 

Programma 
invoeren 

                                                   

  

 

 

Ingave met      bevestigen. 

 

 
Pos: 100 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Kurzanleitung/Programm starten B130/B150/B170/B180/C280/C290/C295/P230/P330 @ 1\mod_1173194624787_13011.doc @ 13647 @  @ 1 
 

Programma starten 

                      

       Display 
Pos: 101 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Hinweis - Taste start/stop ca. 2 sek gedrückt halten @ 18\mod_1313408168640_13011.doc @ 127468 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

Houd de toets  ca. 2 seconden ingedrukt. 
 

 
Pos: 102 /=== Seitenumbruch === @ 0\mod_1158819844943_0.doc @ 13782 @  @ 1 
 

Display 

Temperatuur 1 
invoeren 

Tijd segment 1 
invoeren 

Tijd segment 2 
invoeren 

Houdtijd 
invoeren 

Ingave met      bevestigen. 

U   04:04
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Pos: 103 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Tag/Uhrzeit einstellen und anzeigen P330 @ 5\mod_1209471331954_13011.doc @ 36301 @ 2 @ 1 
 

7.3 Dag/tijd instellen en weergeven P 330 

De P 330 beschikt over een realtime-klok die al in de fabriek ingesteld is. De tijd wordt 

aangegeven met de toets   . Als de tijd fout wordt aangegeven, kan de klok als volgt 
worden ingesteld: de tijdinstelling gebeurt met een cijfercombinatie uit weekdag en tijd. De 
instelling van de weekdag stemt overeen met het eerste cijfer van de cijfercombinatie. Elke 
weekdag heeft een eigen nummer. 

1=ma, 2=di, 3=wo, 4=do, 5=vr, 6=za, 7=zo. 

De tijd wordt met vier cijfers ingevoerd op het einde van de combinatie. 

bijv. 0735 voor 7:35, 1700 voor 17:00 enz. 
 

Voorbeeld: stel de tijd „woensdag (dag 3) 7:35 
 

 

Bijv. 17: Voorbeeld voor het instellen van de klok 

Met de toets    worden dag en tijd opgeslagen. Met de symbooltoets     kunnen 
datum en tijd worden opgeroepen. 

Deze klok is een realtime-klok, d.w.z. dat de tijdinstelling dankzij een ingebouwde batterij 
ook behouden blijft als de controller uitgeschakeld is. De levensduur van de batterij 
bedraagt ca. 3 jaar. Bij een wissel van de batterij gaan de opgeslagen gegevens (ingestelde 
tijd) verloren. Batterijtype zie hoofdstuk „Technische gegevens“. 

De tijd kan alleen in het 24 h-formaat worden ingevoerd en weergegeven, d.w.z. dat een 
weergave in het formaat 12 h am/pm niet mogelijk is. De controller is na het instellen van 
de klok volledig klaar voor gebruik. 
 

Pos: 104 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Programme einstellen oder verändern B150/B180 @ 7\mod_1234163504356_13011.doc @ 49793 @ 2 @ 1 
 

7.4 Programma's instellen of wijzigen 

Voor een automatisch gebruik van de oven moet voor de start van de controller een 
temperatuurcurve ingesteld worden, die het gewenste temperatuurverloop beschrijft. Dit 
ingestelde temperatuurverloop wordt ook verwarmingsprogramma genoemd. 

 

B 150/B 180 

Het verwarmingsprogramma bij B 150/B 180 beschikt over één helling en één houdtijd. 

 
 

wait time 2time 1

T1

 

Fig. 18: Programmagrafiek B 150/B 180 

 

 In één helling wordt via een segmenttemperatuur „T“ en een segmenttijd, bijv. 
„time 1“ een lineaire temperatuurstijging (langzaam opwarmen) ingesteld. 

 In één houdtijd, bijv.„time 2“ wordt ingesteld hoe lang de in „T 1“ ingestelde 
temperatuurwaarde behouden moet blijven. 
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Programma invoeren B 150/B 180 

Met de bladertoets    gaat u naar de invoermodus. Met elke druk op de toets wordt de 
volgende segment- of tijdwaarde gekozen. De gekozen waarde wordt telkens aangegeven 
door de knipperende LED „T“ of „time“. 

 
Pos: 105 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Kurzanleitung/Programm eingeben/kontrollieren B130/B150/C280 @ 7\mod_1234361168010_13011.doc @ 50233 @  @ 1 
 

  

Programma 
invoeren / 
controleren 

                                                                                . . . 

  

 

 

 
Pos: 106 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Kurzanleitung/Hinweis - Beim Controller B180 erfolgt die Eingabe der Werte über den Zahlenblock @ 18\mod_1313485557613_13011.doc @ 127675 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

Bij de controllers B 180 worden de waarden ingevoerd via het cijferblok . 

 
Pos: 107 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Programme/Wartezeit einstellen oder verändern B130/B150/C280/C290/C295 - 2 @ 1\mod_1174639305804_13011.doc @ 13736 @  @ 1 
 

Op de display wordt het bijbehorende segmentblok A-I en de bij de knipperende LED 
horende temperatuurwaarde „T“ of tijdwaarde „time“ aangegeven. 

 
Pos: 108 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Programme/Wartezeit einstellen oder verändern B130/B150/C280 @ 7\mod_1234362060765_13011.doc @ 50265 @  @ 1 
 

Als de aangegeven waarde niet gewijzigd moet worden, bladert u met de toets    naar de 
volgende temperatuur- of tijdwaarde. 

Op de display verschijnt telkens de eenheid van de verwachte waarde: 

- verwachte temperatuurwaarden met °C/°F  

- verwachte tijdwaarden met h:min 

- verwachte gradiënten met °C/h:min of °F/h:min 

Als u een waarde wenst te wijzigen, kunt u deze instellen met de toets  . 

Als u op de toets    tipt, verandert de waarde met 1 °C resp. één minuut. 

Als u de toets    ingedrukt houdt, wordt de waarde eerst in stappen van 10 gewijzigd, 

als u de toets    langer ingedrukt houdt, wordt de waarde in stappen van 100 gewijzigd, 

Tijdwaarden worden ingevoerd in uren en minuten, bijv. 6 h en 30 min als 06:30. 

Als de waarde 99:59 wordt ingevoerd als houdtijd, wordt het programma oneindig 
voortgezet. 
Zodra de waarde ingevoerd is, kan het programma gestart worden (zie Programmastart). 

Als in hellingen de waarde 00:00 wordt ingevoerd, probeert de besturing de in „T“ 
ingestelde temperatuurwaarde zo snel mogelijk te bereiken. 

Als gedurende 60 seconden geen toets wordt ingedrukt, springt de display automatisch 
terug naar de temperatuuraanduiding. Gewijzigde instellingen worden eerst opgeslagen in 
het werkgeheugen. Als u een gewijzigd of nieuw programma voor herhaald programma 
vast in de controller wenst op te slaan, zie „Programma's opslaan“. 

 

 
Opmerking 

Niet alle segmenten moeten geprogrammeerd worden. Voor niet benodigde segmenten 

Tijd segment 1 
invoeren 

Temperatuur 1 
invoeren 

Tijd segment 2 
invoeren 

time 1 time 2T 1
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moeten temperatuur- en tijdwaarden op „0“ ingesteld worden. De controller sluit het 
programma dan automatisch af na het laatste geprogrammeerde segment. 

 
Pos: 109 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Kurzanleitung/Programm eingeben/kontrollieren P300/P310/P330 @ 7\mod_1234164091088_13011.doc @ 49809 @  @ 1 
 

P 300/P 310/P 330 

Elk van de 9 verwarmingprogramma's bij P 300/P 310/P 330 beschikt over 20 hellingen en 
20 houdtijden (dus 40 segmenten), die via segmentblokken A – I met elkaar verbonden 
zijn. 

 
 

wait time 3 time 3 time 3time 4 time 4 time 4time 2 time 2 time 2time 1 time 1 time 1

T1

T1

T1

T2

T2

T2

 

Fig. 19: Programmagrafiek P 300/P 310/P 330 
 

 

  

Programma 
invoeren / 
controleren 

                                                                          . . . 

  

 

 

 
Pos: 110 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Programme/Wartezeit einstellen oder verändern B130/B150/C280/C290/C295 - 2 @ 1\mod_1174639305804_13011.doc @ 13736 @  @ 1 
 

Op de display wordt het bijbehorende segmentblok A-I en de bij de knipperende LED 
horende temperatuurwaarde „T“ of tijdwaarde „time“ aangegeven. 

 
Pos: 111 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Programme/Wartezeit einstellen oder verändern B180/P300/P310/P330 - 3 @ 7\mod_1234165962141_13011.doc @ 49825 @  @ 1 
 

Als de aangegeven waarde niet gewijzigd moet worden, bladert u met de toets    naar de 
volgende temperatuur- of tijdwaarde. 

Op de display verschijnt telkens de eenheid van de verwachte waarde: 

- verwachte temperatuurwaarden met °C/°F  

- verwachte tijdwaarden met h:min 

- verwachte gradiënten met °C/h:min of °F/h:min 

Als u een waarde wenst te wijzigen, kunt u deze instellen met het toetsenblok  . 

Tijdwaarden worden ingevoerd in uren en minuten, bijv. 6 h en 30 min als 06:30. 

Als de waarde 99:59 wordt ingevoerd als houdtijd, wordt het programma oneindig 
voortgezet. 
Zodra de waarde ingevoerd is, kan het programma gestart worden (zie Programmastart). 

Als in hellingen de waarde 00:00 wordt ingevoerd, probeert de besturing de in „T“ 
ingestelde temperatuurwaarde zo snel mogelijk te bereiken. 

Als gedurende 60 seconden geen toets wordt ingedrukt, springt de display automatisch 
terug naar de temperatuuraanduiding. Gewijzigde instellingen worden eerst opgeslagen in 

Tijd segment 1 
invoeren 

Temperatuur 1 
invoeren 

Tijd segment 2 
invoeren 

time 1 time 2T 1
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het werkgeheugen. Als u een gewijzigd of nieuw programma voor herhaald programma 
vast in de controller wenst op te slaan, zie „Programma's opslaan“. 

 

 
Opmerking 

Niet alle segmenten moeten geprogrammeerd worden. Voor niet benodigde segmenten 
moeten temperatuur- en tijdwaarden op „0“ ingesteld worden. De controller sluit het 
programma dan automatisch af na het laatste geprogrammeerde segment. 

 
Pos: 112 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Hinweis - Die Verwendung eines Rampensegments als Haltezeit ist nicht zulässig. @ 18\mod_1313480733129_13011.doc @ 127541 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

Het is niet toegestaan, een curvesegment als houdtijd toe te passen. Als meerdere 
houdtijden achtereenvolgend vereist zijn, wordt gedurende de tijd van de curve geen 
waarde (0) ingevoerd. 

 

 
Pos: 113 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Wartezeit einstellen oder verändern B150/B180/P300/P310 @ 7\mod_1233926255573_13011.doc @ 49739 @ 2 @ 1 
 

7.5 Wachttijd instellen of wijzigen 

Wachttijd B 150/B 180/P 300/P 310 

Om een verwarmingsprogramma op een later tijdstip automatisch te starten, bijv. na afloop 
van een droogperiode, kan een wachttijd „Wait“ worden geprogrammeerd. 

Om de wachttijd te selecteren, drukt u meermaals op de toets    tot de LED wait  
knippert. 

De tijd wordt ingevoerd in uren en minuten, bijv. 6 h en 30 min als 06:30. Bij de start van 
een verwarmingsprogramma verstrijkt dus eerst de wachttijd, pas daarna wordt begonnen 
met segment 1 en het verwarmingsbedrijf. 
 

Pos: 114 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Startzeit einstellen oder verändern P 330 @ 5\mod_1209473804268_13011.doc @ 36374 @ 2 @ 1 
 

7.6 Starttijd instellen of wijzigen 

Starttijd P 330 

Om een verwarmingsprogramma op een later tijdstip automatisch te starten, bijv. na afloop 
van een droogperiode, kan via de 7-dagen-instelklok een wachttijd worden 
geprogrammeerd. 

Om de wachttijd te selecteren, drukt u op de toets  . 

LED „ wait “ knippert. 

De tijdinstelling gebeurt met een cijfercombinatie van weekdag en tijd. De instelling van de 
weekdag stemt overeen met het eerste cijfer van de cijfercombinatie. Elke weekdag heeft 
een eigen nummer. 

1=ma, 2=di, 3=wo, 4=do, 5=vr, 6=za, 7=zo. 

De tijd wordt met vier cijfers ingevoerd op het einde van de combinatie. 

bijv. 0800 voor 8:00, 1800 voor 18:00 enz. 

Zie ook „Dag/Tijd instellen en tonen“ 
 

Voorbeeld: programmastart op donderdag 08:00. 
 

wait

 

Fig. 20: Wachttijd invoeren                                      Weergave (display) 
 

d = day = dag 
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Opmerking 

Foute ingave: 

Wait-functie verlaten met de toets  . Om de wachttijd te selecteren/corrigeren, drukt u 

nogmaals op de toets  . 

 
Pos: 115 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Programmierung der Extrafunktionen B130/B150/C280/C290/C295 @ 1\mod_1173260029266_13011.doc @ 13654 @ 2 @ 1 
 

7.7 Programmering van de extra functies 

Met de controllers van het type „C“ en „P“ kunnen maximaal twee optionele aanvullende 
functies (extra functies) „Extra 1“ en „Extra 2“ afhankelijk van het programma in de 
segmenten in- en uitgeschakeld worden.  

Extra functies zijn bijv. ventilatiekleppen, ventilators, magneetventielen, optische en 
akoestische signalen, die voor de oven besteld zijn (zie evt. de handleiding van de extra 
functies). 

Deze extra functies kunnen bij het invoeren van het programma in alle segmenten, bijv. 
„time 1“ , geprogrammeerd worden met de toetsen „Extra 1“ of „Extra 2“.  

D.w.z. dat de extra functies automatisch ingeschakeld en in het volgende segment bijv. 
weer uitgeschakeld worden zodra de controller het geprogrammeerde segment bewerkt.  

De programmering van een extra functie gebeurt bij het invoeren van het programma. 

Het gewenste segment moet net als in „Programma's/houdtijd instellen“ geselecteerd 
worden, zodat de desbetreffende LED, bijv. „time 1“, knippert. 

Als u op de toets „Extra 1“ of „Extra 2“ drukt, is de extra functie in dit segment 
geprogrammeerd, op de display verschijnt de statusaanduiding „REL 1“ voor “Extra 1“ 
rep. „REL 2“ voor „Extra 2“. Tijdens het programma wordt in dit segment automatisch de 
geprogrammeerde extra functie ingeschakeld. 

Om de programmering van een extra functie uit te schakelen, drukt u nogmaals op de 
desbetreffende „Extra“-toets – op de display verdwijnt de aanduiding „REL 1“ resp. 
„REL 2“ – de extra functie wordt nu niet meer automatisch ingeschakeld. Beide extra 
functies kunnen ook tegelijk geactiveerd worden. 

 

time 1 T1
 

Fig. 21: Selectie „Extra 1-functie“ in het segment „time 1“, LED „time 1“ knippert 

 
 

wait time 1

 

Fig. 22: op de display staat „REL 1“ voor de geselecteerde „functie Extra 1“ 

Bij het doorbladeren van het programma met    worden geprogrammeerde extra functies 
in elk segment (LED „time“ knippert) met de aanduiding „REL 1“ resp. „REL 2“ 
aangegeven op de display – als deze statusaanduiding niet verschijnen, zijn de extra 
functies niet geprogrammeerd. 

 

 
Opmerking 

De programmering van de extra functies wordt bij het opslaan van 
verwarmingsprogramma's mee opgeslagen!  
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Pos: 116 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Programmierung der Extrafunktionen (Taste Extra 1) P 330 @ 5\mod_1216735363604_13011.doc @ 40173 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

Bij de P 330 is aan het extra-relais 1 een akoestisch alarm gekoppeld.  D.w.z. dat bij 
activering van de functie Extra 1 een akoestisch alarm weerklinkt, dat bij deactivering van 
de functie Extra 1 weer wordt uitgeschakeld. 

 
Pos: 117 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Extrafunktionen im Programmablauf manuell ein- und ausschalten @ 11\mod_1266244456772_13011.doc @ 72308 @ 2 @ 1 
 

7.8 Extra functies tijdens het programmaverloop manueel in- en uitschakelen 

Extra functies kunnen tijdens een lopend programma voor het actieve segment of na afloop 

van het programma met de desbetreffende -toets in- resp. uitgeschakeld worden. 

Als een extra functie tijdens een lopend programma wordt ingeschakeld, blijft deze actief 
tot de segmentwissel naar het volgende segment wordt uitgevoerd. 

 
Pos: 118 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Hinweis - Taste P ca. 4 sek gedrückt halten bis der Hinweis „key„ im Display ... @ 11\mod_1266326637040_13011.doc @ 72382 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

Houd de toets  ca. 4 sec. ingedrukt totdat de aanduiding „key“ van de display 
verdwijnt. De toetsblokkering wordt opgeheven. Als binnen ca. 30 sec. niets wordt 
ingevoerd en de invoermodus niet wordt gewijzigd, wordt deze modus automatisch 
verlaten. Op de display verschijnt de aanduiding „key“. De toetsblokkering wordt weer 
geactiveerd. 

 

 
Pos: 119 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Programme speichern B180/P300/P310/P330- 1 @ 7\mod_1234167125891_13011.doc @ 49841 @ 2 @ 1 
 

7.9 Programma's opslaan 

Gewijzigde instellingen worden eerst opgeslagen in het werkgeheugen. Programma's in het 
werkgeheugen worden overschreven zodra een ander programma wordt opgeroepen. Als u 
een gewijzigd of nieuw programma voor herhaald gebruik permanent wenst op te slaan in 
de controller, kunt u het als volgt op een vaste programmaplaats leggen: 

Geheugentoets    indrukken – op de display verschijnt een programmanummer. 

Het nummer kan met het cijferblok  op het gewenste programmanummer worden 
gewijzigd. 

Als u nogmaals op de geheugentoets    drukt, wordt het programma definitief 
opgeslagen op de gekozen programmaplaats. 

 
 

 

Fig. 23: Programma opslaan op programmaplaats nr. 9 

 
Pos: 120 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Programme speichern B150 - 2 @ 0\mod_1169025134357_13011.doc @ 13358 @  @ 1 
 
 

   

Fig. 24: B 150 voorbeeld programma's 

 
Pos: 121 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Programme speichern B130/B150/C 280/C290/C295/P320 - 2 @ 1\mod_1174405559639_13011.doc @ 13727 @  @ 1 
 

Het programma kan van deze geheugenplaats nu steeds opnieuw opgeroepen worden (zie 
Programmstart) 
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Opmerking 

Bestaande verwarmingsprogramma's die reeds opgeslagen zijn op een geheugenplaats 
worden zonder melding/waarschuwing overschreven. Opgeslagen 
verwarmingsprogramma's blijven ook na het uitschakelen van de controller bewaard. 
Ingestelde houdtijden worden niet opgeslagen maar moeten voor elk proces opnieuw 
ingesteld worden! 

De controller keert bij het opslaan zonder tweede bediening van de opslagtoets    na ca. 
10 seconden automatisch terug naar de oventemperatuuraanduiding. Het programma ligt in 
dit geval slechts in het werkgeheugen. 

 
Pos: 122 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Überschrift - Programme aufrufen @ 1\mod_1174648969015_13011.doc @ 13738 @ 2 @ 1 
 

7.10 Programma's oproepen 
Pos: 123 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Programme aufrufen B180/P300/P310/P330 - 1 @ 7\mod_1234170062513_13011.doc @ 49861 @  @ 1 
 

Opgeslagen programma's roept u op met de toets  P . Kies met het cijferblok    het 

gewenste programmanummer en controleer het programma met de toets . 

 
 

 

Fig. 25: Verwarmingsprogramma nr. 9 oproepen 

 
Pos: 124 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Programme aufrufen (Hinweis) B130/B150/B170/C280/C290/C295/P320 - 2 @ 1\mod_1174407235343_13011.doc @ 13730 @  @ 1 
 
 

 
Opmerking 

Controleer voor de start van het programma of u het juiste verwarmingsprogramma heeft 
opgeroepen. 

Vanaf versie 3 worden de verwarmingsprogramma's na het programma-einde teruggeladen. 
D.w.z. dat het verwarmingsprogramma na afloop van een proces opnieuw gestart kan 
worden zonder dat het nogmaals moet worden ingevoerd. Schakel de controller even uit en 
weer in om het versienummer af te lezen. 

 
 
Pos: 125 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Programmstart B130/B150/C280/C290/C295 @ 0\mod_1169026395783_13011.doc @ 13361 @ 2 @ 1 
 

7.11 Programmastart 

Na het invoeren of oproepen van een verwarmingsprogramma, kan het gestart worden met 

de toets 
start
stop

. 

Vanaf versie 3: als de oventemperatuur op het starttijdstip nog hoger ligt dan de in „T 1“ 
ingestelde temperatuur, wacht de controller tot de temperatuur van de warme oven gedaald 
is op de eerste segmenttemperatuur T1, pas daarna wordt het proces voortgezet. (zie ook 
hoofdstuk „Nieuwe functies van de Nabertherm-controllers“). Bij een koude oven wordt het 
verwarmingsprogramma onmiddellijk gestart. 

Zodra het verwarmingsprogramma gestart is, branden gedurende het programmaverloop de 
LED's van de actieve segmenten „time 1 – time 4“. De controller regelt volledig 
automatisch de ingestelde temperatuurprofielen en het statusveld „heat“ brandt tijdens de 
verwarmingscyclus. 

Als er een houdtijd ingesteld is, brandt eerst de LED „wait“ en wordt op de display de 
resterende houdtijd afgeteld. Het statusveld „heat“ brandt pas vanaf het programmabegin in 
segment „time 1“, als de verwarming wordt ingeschakeld. Na afloop van het laatste 
segment wordt de verwarming uitgeschakeld en het programma afgesloten. Op de display 
wordt het programmaeinde aangegeven met de melding “end”. 
 

Pos: 126 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Hinweis - Taste start/stop ca. 2 sek gedrückt halten @ 18\mod_1313408168640_13011.doc @ 127468 @  @ 1 
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Opmerking 

Houd de toets  ca. 2 seconden ingedrukt. 
 

 
Pos: 127 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Programmänderung im Programmablauf B180/P300/P310/P330 @ 11\mod_1264148388985_13011.doc @ 71038 @ 2 @ 1 
 

7.12 Programmawijziging tijdens programmaverloop 

Tijdens het programmaverloop kunnen wijzigingen als volgt doorgevoerd worden: 

Door op de bladertoets  te drukken, gaat u naar de invoermodus. 

Na iedere druk op de bladertoets  wordt de volgende segment- of tijdwaarde gekozen. 
De gekozen waarde wordt telkens aangegeven door de knipperende LED „T“ of „time“. 

 

Op de display wordt de temperatuurwaarde „T“ of de tijdwaarde „time“ aangegeven die bij 
de knipperende LED hoort. Houdtijden kunnen in stappen van 1 min. en 
temperatuurwaarden steeds met +/- 1 °C/°F aangepast worden. Als de aangegeven waarde 

niet gewijzigd moet worden, bladert u met de toets  naar de volgende segment- of 
tijdwaarde. Alle temperatuur- en tijdwaarden en de extra functies kunnen gewijzigd 
worden; met uitzondering van de segmenttijd van de helling die nu actief is. 

Wijzigingen van afzonderlijke waarden tijdens het programmaverloop moeten met de toets 

 bevestigd worden, anders wordt de wijziging niet overgenomen. 

Na vrijgave van het toetsenbord met de toets  kunnen extra functies tijdens een lopend 
programma voor het actieve segment of na afloop van het programma met de 
desbetreffende „Extra“-toets in- resp. uitgeschakeld worden. 

 
Pos: 128 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Hinweis - Taste P ca. 4 sek gedrückt halten bis der Hinweis „key„ im Display ... @ 11\mod_1266326637040_13011.doc @ 72382 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

Houd de toets  ca. 4 sec. ingedrukt totdat de aanduiding „key“ van de display 
verdwijnt. De toetsblokkering wordt opgeheven. Als binnen ca. 30 sec. niets wordt 
ingevoerd en de invoermodus niet wordt gewijzigd, wordt deze modus automatisch 
verlaten. Op de display verschijnt de aanduiding „key“. De toetsblokkering wordt weer 
geactiveerd. 

 

 
Pos: 129 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Kurze Programm-Unterbrechung P330 @ 5\mod_1209475952799_13011.doc @ 36390 @ 2 @ 1 
 

7.13 Korte programma-onderbreking P 330 

Om het programmaverloop kortstondig te onderbreken, bijv. om de ovendeur te openen 

voor het verwijderen of toevoegen van behandelingsgoed, moet u op de toets “pauze“     

drukken. Net als bij de toets “start/stop”    wordt weliswaar de verwarming 
uitgeschakeld maar er wordt geen reset van het programma uitgevoerd (regelgegevens 

blijven behouden). Voortgezet wordt het programma met de toets “ start/stop ”    in 
het segment dat het laatst actief was. Ook de verstreken tijd in dit segment wordt in acht 
genomen. 

Als de ovendeur zonder pauzefunctie wordt geopend, reageert de regelaar onmiddellijk op 
de temperatuurdaling en begint onmiddellijk na het sluiten van de deur te verwarmen – 
daardoor kan de temperatuur in de ovenruimte te hoog worden (zie ook handleiding oven 
“Veiligheid”). 

Pos: 130 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Programmabbruch (alle Controller) @ 12\mod_1275037465904_13011.doc @ 76591 @ 2 @ 1 
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Programma annuleren 

Druk opnieuw op de toets  om een programma te annuleren (deze toets ca. 4 seconden 
ingedrukt houden). 
De verwarming wordt uitgeschakeld en op de display verschijnt de melding “end” 

. Een programma kan op elk moment geannuleerd worden. 

 

 
Opmerking 

Een programma kan niet kortstondig onderbroken worden! 

 
Pos: 131 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Taste Segmentsprung (Skip) P300/P310/P330 @ 7\mod_1234171361168_13011.doc @ 49893 @ 2 @ 1 
 

7.14 Toets segmentsprong (Skip) (alleen P 300/P 310/P 330) 

Met behulp van de toets    kan het actuele segment als volgt verkort resp. versneld 
worden: 

Segmentsprong in de helling 
Als het programma zich in een helling bevindt, wordt de desbetreffende hellingtijd (bijv. 

„time 1“ of „time 3“ ) met de toets    op nul gezet, zodat de controller door maximaal 
vermogen en maximaal gradiënt zo snel mogelijk de segmenttemperatuur „T“ probeert te 
bereiken. Zodra de segmenttemperatuur bereikt is, wordt dan de segmentwissel uitgevoerd. 

Segmentsprong in de houdtijd 

Als de toets „Segmentsprong“ in een houdtijd (bijv. „time 2“ of „time 4“ enz.) wordt 
ingedrukt, dan wordt de houdtijd onmiddellijk beëindigd en springt de controller 
onmiddellijk naar het volgende segment. 

Pos: 132 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Hinweis - Taste P ca. 4 sek gedrückt halten bis der Hinweis „key„ im Display ... @ 11\mod_1266326637040_13011.doc @ 72382 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

Houd de toets  ca. 4 sec. ingedrukt totdat de aanduiding „key“ van de display 
verdwijnt. De toetsblokkering wordt opgeheven. Als binnen ca. 30 sec. niets wordt 
ingevoerd en de invoermodus niet wordt gewijzigd, wordt deze modus automatisch 
verlaten. Op de display verschijnt de aanduiding „key“. De toetsblokkering wordt weer 
geactiveerd. 

 

 
Pos: 133 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Taste Heizkreise nur P 310 @ 7\mod_1234171486911_13011.doc @ 49909 @ 2 @ 1 
 

7.15 Toets verwarmingscircuits (alleen P 310) 
 

Met de toets    kan het vermogen van twee verwarmingscircuits individueel aangepast 
worden aan het proces. De controller heeft twee verwarmingsuitgangen, waarvan de 
verhouding door het reduceren van de beide uitgangsvermogenswaarden verschillend 
kunnen worden ingesteld t.o.v. elkaar. Bij levering zijn beide verwarmingsuitgangen 
ingesteld op 100% uitgangsvermogen. 

Met de toets    wordt eerst de ingestelde verhouding volgens de onderstaande tabel 

aangegeven. Met het cijferblok  kan deze verhouding worden gewijzigd. 
 

Fig. 26: Instelling van de verwarmingscircuitverhoudingen 
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Voorbeelden: 
1) Bij instelling „200“ wordt de oven alleen verwarmd via de uitgang 1 (A1), bijv. bij ovens 
voor fusing-toepassingen, als alleen de plafondverwarming gewenst is en de zijdelingse of 
bodemverwarming moet worden uitgeschakeld. Bedenk dat de oven bij gereduceerd 
verwarmingsvermogen evt. niet meer de op het typeplaatje aangegeven maximale 
temperatuur kan bereiken! 
2) Bij instelling „100“ wordt de oven gebruikt met beide verwarmingsuitgangen, zonder 
reductie, bijv. voor een gelijkmatige temperatuurverdeling bij branden voor klei of 
keramiek. 
3) Bij de instelling „0“ is uitgang 1, bijv. de plafondverwarming bij fusing-ovens, 
uitgeschakeld. De oven wordt alleen via de op uitgang 2 (A2) aangesloten verwarming 
verwarmd, bijv. zijkanten en bodem (zie ovenbeschrijving). Bedenk dat de oven bij 
gereduceerd verwarmingsvermogen evt. niet meer de op het typeplaatje aangegeven 
maximale temperatuur kan bereiken! Daar de instelling van het uitgangsvermogen 
procesgebonden is, kunnen deze instellingen direct in het verwarmingsprogramma worden 
opgeslagen. Voer eerst, zoals beschreven, het verwarmingsprogramma in en vervolgens met 

de toets    de verhouding van de verwarmingsuitgangen. Door het opslaan van het 
verwarmingsprogramma kan de volledige programmering, met inbegrip van de ingestelde 
uitgangsvermogenswaarden, worden toegewezen aan een programmageheugen (zie ook 
„Programma's opslaan“). De instelling van de uitgangsvermogenswaarden kan bovendien te 

allen tijde met de toets    gecontroleerd of gewijzigd worden. Als er na 30 seconden 

geen verdere ingave komt, bijv. via het cijferblok , schakelt de display terug naar de 
temperatuuraanduiding. 
 

 
Opmerking 
Zie in de handleiding van de oven welke uitgang (A1) (A2) verantwoordelijk is voor welk 
verwarmingsbereik. Bij ovens met twee verwarmingscircuits is uitgang 1 principieel het 
bovenste en uitgang 2 het onderste verwarmingscircuit. 

 
Pos: 134 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Infomenü B130/B150/C280/C290/C295 - 1 @ 0\mod_1169470892509_13011.doc @ 13407 @ 2 @ 1 
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7.16 Infomenu 

In het infomenu kunnen de actuele programmastatus, programmarelevante informatie en 
foutmeldingen worden afgelezen. 

 

 

Met de toets „Info“ opent u het infomenu. 

Blader met de toets „Info“ door het volledige infomenu tot de oventemperatuur weer 
verschijnt. 

 
Pos: 135 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Infomenü B130/B150/C280/C290/C295/P320 - 2 @ 1\mod_1174894342983_13011.doc @ 13742 @  @ 1 

 

Pr geselecteerd programma 
SP temperatuurdoelwaarde 
Pt programmalooptijd van het actieve/laatste programma in minuten 
E stroomverbruik van het actieve/laatste programma in kWh 
tt som bedrijfsuren 
OP verwarmingsuitgangsvermogen in % 
F1 foutgeheugen laatste fout 
F2 foutgeheugen voorlaatste fout 
Ht hoogste programmatemperatuur van het actieve/laatste programma 
tA maximale oventemperatuur 

 

 
Opmerking 

Het infomenu keert niet automatisch terug naar de temperatuuraanduiding, zodat de 
waarden langer geobserveerd kunnen worden. 
Blader met de toets „Info“ door het volledige infomenu tot de oventemperatuur weer 
verschijnt. 
Enkele waarden worden na de start van een verwarmingsprogramma terug op nul gezet. 
De bedrijfsurenteller kan niet op nul worden gezet. 

 

 
Pos: 136 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Hinweis - um im Fehlerfall schnell helfen zu können, sind die Werte des Infomenüs ... @ 5\mod_1211527857719_13011.doc @ 37256 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

Om u bij een fout snel te kunnen helpen, zijn de waarden van het infomenu zeer nuttig voor 
het lokaliseren van de fout. Vul bij een storing de checklist in die u vindt in het hoofdstuk 
„Checklist controller-reclamatie“. 

 

 
Pos: 137 /=== Seitenumbruch === @ 0\mod_1158819844943_0.doc @ 13782 @  @ 1 
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Pos: 138 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Überschrift - Spannungsausfallverhalten Controller ab Version 3.xx @ 0\mod_1169019852518_13011.doc @ 13344 @ 1 @ 1 
 

8 Spanningsuitvalgedrag controller vanaf versie 3.xx 
Pos: 139 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Spannungsausfallverhalten Controller ab Version 3.xx @ 1\mod_1174894947624_13011.doc @ 13743 @  @ 1 
 

Het spanningsuitvalgedrag beschrijft het gedrag van de controller als de spanningstoevoer 
onderbroken is. De duur van de spanningsuitval is daarbij niet van belang. 

Keramiek/glastoepassingen 

 Annulatie in het wait-segment met foutmelding F90 

 Annulatie in alle andere segmenten met foutmelding F90  

 Voortzetting vanaf actuele waarde indien T > 100 °C 

Metaal/laboratoriumtoepassingen 

Programmavoortzetting in elke programmatoestand. 

Onder Instelling/Controle spanningsuitvalgedrag (vanaf versie 3.xx) kan het ingestelde 
spanningsuitvalgedrag gecontroleerd of gewijzigd worden. 

 
Pos: 140 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Überschrift - Spannungsausfallverhalten Controller Versionen 1-2.xx Baujahr bis Anfang 2007 @ 1\mod_1174895419860_13011.doc @ 13744 @ 1 @ 1 
 

9 Spanningsgedrag controller versies 1-2.xx bouwjaar tot begin 2007 
Pos: 141 /TD/Allgemeine Hinweise (für alle Anleitungen)/Hinweis - Die Spannungsausfall-Fehlermeldung wird nur beim ersten Netzausfall angezeig ... @ 1\mod_1176375887704_13011.doc @ 13775 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

De spanningsuitvalmelding verschijnt alleen bij de eerste stroomuitval. Als tijdens een 
programma meerdere opeenvolgende spanningsuitvallen optreden, is dat alleen herkenbaar 
aan het feit dat de aanduiding „end“ niet brandt. 

 
 
Pos: 142 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Spannungsausfallverhalten in den verschiedenen Segmenten B 130, C 280 @ 0\mod_1169021401936_13011.doc @ 13347 @ 2 @ 1 
 

9.1 Spanningsuitvalgedrag in de verschillende segmenten B 130, C 280 

wait/time3/time4:  annulatie van het programma met foutmelding F90 

time1/time2:   voortzetting van het programma 

 
Pos: 143 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Spannungsausfallverhalten in den verschiedenen Segmenten B 180, P 330 @ 7\mod_1234172954948_13011.doc @ 49925 @ 2 @ 1 
 

9.2 Spanningsuitvalgedrag in de verschillende segmenten B 180, P 330 

wait:  annulatie van het programma met foutmelding F90 

time1/time3:  voortzetting van het programma vanaf actuele waarde 

time2/time4:  voortzetting van het programma 

 
Pos: 144 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Spannungsausfallverhalten B150 @ 0\mod_1169021277588_13011.doc @ 13346 @ 2 @ 1 
 

9.3 Spanningsuitvalgedrag B 150 

wait:  annulatie van het programma met foutmelding F90 

time 1:  voortzetting van het programma vanaf actuele waarde 

time 2:  annulatie van het programma indien houdtijd kleiner dan 99:59 

time 2: voortzetting van het programma zodra houdtijd op 99:59 ingesteld 
is 

 
Pos: 145 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Spannungsausfallverhalten P 300/P310 @ 7\mod_1234173299975_13011.doc @ 49941 @ 2 @ 1 
 

9.4 Spanningsuitvalgedrag P 300/P 310 

wait:  annulatie van het programma met foutmelding F 90 

time 1, time 3:  bij T < 100 °C (212 °F) voortzetting van het programma 

time 1, time 3: bij T > 100 °C (212 °F) annulatie 

time 2, time 4: annulatie van het programma indien houdtijd 
 kleiner dan 99:59 

time 2, time 4:  voortzetting van het programma indien houdtijd ingesteld op 99:59 
Pos: 146 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Überschrift - Temperaturwählbegrenzer Eurotherm 2132i zum Einbau in Controller... (optional) @ 5\mod_1211528966670_13011.doc @ 37272 @ 1 @ 1 
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10 Temperatuurkeuzebegrenzer Eurotherm 2132i voor montage in de controllers B 
180 en P 330 (optioneel) 

Pos: 147 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Temperaturwählbegrenzer Eurotherm 2132i @ 0\mod_1169104247661_13011.doc @ 13385 @ 2 @ 1 
 

10.1 Temperatuurkeuzebegrenzer Eurotherm 2132i 

 De Eurotherm 2132i temperatuurkeuzebegrenzer bewaakt de temperatuur in de ovenruimte 
met een onafhankelijke meetkring. Als de temperatuur in de ovenruimte boven de 
ingestelde waarde stijgt, (in de regel Tmax + 30 °C/86 °F), dan wordt de verwarming van 
de oven uitgeschakeld door een veiligheidscontactor – op de temperatuurkeuzebegrenzer 
knippert het alarm „FSH“.  

Als de temperatuur weer onder de ingestelde waarde gedaald is, moet voor het volgende 
bedrijf een bevestiging worden uitgevoerd. Daarvoor moeten op de 

temperatuurkeuzebegrenzer de toetsen  en ↺ tegelijkertijd worden ingedrukt om de 
verwarming opnieuw vrij te geven. 

Een temperatuurkeuzebewaking (optie voor smeltovens) schakelt in tegenstelling tot de 
temperatuurkeuzebegrenzer de verwarming opnieuw in zodra de temperatuur weer onder de 
ingestelde grenswaarde daalt. Een bevestiging is niet nodig. 

 

 
Opmerking 

De goede werking van temperatuurkeuzebegrenzers en temperatuurkeuzebewakingen 
(optie) moet regelmatig worden gecontroleerd. 

 

 
Opmerking 

Zie handleiding Eurotherm 2132i 

 
Pos: 148 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Überschrift - Konfiguration/Kundenspezifische Einstellung @ 0\mod_1169123695315_13011.doc @ 13399 @ 1 @ 1 
 

11 Configuratie/klantspecifieke instelling 
Pos: 149 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Konfiguration @ 0\mod_1169022694551_13011.doc @ 13352 @ 2 @ 1 
 

11.1 Configuratie 

Speciale instellingen, die het bedrijfsgedrag van de controller beïnvloeden, worden 
uitgevoerd in de Configuratie. De Configuratie is verdeeld in 2 toegangsniveaus, die met 
verschillende wachtwoorden geopend kunnen worden. 

Niveau 1 = wachtwoord 0  Niveau 2 = wachtwoord 2 
Pos: 150 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Konfiguration öffnen B130/B150 @ 7\mod_1234173419925_13011.doc @ 49957 @ 2 @ 1 
 

11.2 Configuratie openen B 130/B 150 

  toets ingedrukt houden en even op toets >  drukken, toets    weer loslaten. Op 
de display verschijnt „Co 0“ - de veiligheidscode moet ingevoerd worden. 

Voer met    het wachtwoord voor het gewenste configuratieniveau in en druk op de 

opslagtoets  . Met de toets    kunt u de verschillende parameters oproepen. 

Gewijzigde instellingen moeten met de toets    opgeslagen worden! Bij het opslaan 
knippert de waarde even op de display. 

 
Pos: 151 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Konfiguration öffnen B180/P300/P310/P330 @ 7\mod_1234173510589_13011.doc @ 49973 @ 2 @ 1 
 

EUROTHERM                              2132i
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11.3 Configuratie openen B 180/P 300/P 310/P 330 

Toets   ingedrukt houden en tegelijkertijd even op toets     drukken. Op de display 
verschijnt „Co 0“. De ingave van het wachtwoord wordt verwacht. 
Voer via het toetsenblok het wachtwoord in voor het gewenste configuratieniveau en 

bevestig het met de toets  . 

Met de toets    kunt u de verschillende parameters na elkaar oproepen. 

Gewijzigde instellingen moeten met de toets    opgeslagen worden! Bij het opslaan 
knippert de waarde even op de display. 

 

 
Opmerking 

Door het wijzigen van regelparameters kan de werking van de besturing aanzienlijk worden 
beïnvloed. 

 
Pos: 152 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Überschrift - Einstellmöglichkeiten in Konfigurationsebene 1 @ 1\mod_1173254335537_13011.doc @ 13651 @ 2 @ 1 
 

11.4 Instelmogelijkheden op configuratieniveau 1 (wachtwoord = „0“) 
Pos: 153 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Umstellung °C/°F @ 5\mod_1211535055904_13011.doc @ 37288 @ 3 @ 1 
 

11.4.1 Omschakeling °C/°F 

In het configuratieniveau het wachtwoord „0“ invoeren en parameter „°F“ selecteren, met  

  of toetsenblok  op „1“ schakelen en met geheugentoets    bevestigen. 

De veiligheidsuitschakeling in de controller wordt automatisch omgerekend, alle andere 
temperatuuringaven moeten evt. later in °F worden veranderd. 

De vooringestelde en later ingestelde verwarmingsprogramma's zijn altijd in °C 
geprogrammeerd en moeten bij omschakeling manueel aangepast worden. 
 

Pos: 154 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Einstellungen kW/h Zähler (alle Controller) @ 5\mod_1211536501262_13011.doc @ 37336 @ 3 @ 1 
 

11.4.2 Instellingen kW/h-teller 

Voor de berekening van de elektrische arbeid in kW/h in het infomenu moet het 
ovenvermogen van het typeplaatje worden ingevoerd. In de regel gebeurt de instelling als 
bij Nabertherm. 

Op het configuratieniveau kiest u de parameter „PF“ en voert u het vermogen op het 

typeplaatje x 10 in met    of met het toetsenblok. Vervolgens bevestigt u met de 

geheugentoets  . 

Voorbeeld: ovenvermogen 3,6kW * 10 = „36“ invoeren.  
 

Pos: 155 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Einstellung Schnittstellenadresse (alle Controller) @ 5\mod_1211536041457_13011.doc @ 37304 @ 3 @ 1 
 

11.4.3 Instelling interface-adres 

Als u meerdere controllers in een netwerk gebruikt, moeten op de controllers verschillende 
adressen worden ingesteld. 

Op het configuratieniveau de parameter „Ad“ selecteren, nieuw adres (1...99) met    of 

toetsenblok invoeren en met geheugentoets    bevestigen. 
 

 
Opmerking 

Bij het gebruik van de controller in combinatie met de ovenbewakingssoftware 
„Controltherm MV“ mag de waarde van het interface-adres niet meer dan 16 bedragen. 
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Pos: 156 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Programm-Eingabe mit/ohne Gradient (Ab Version 3.xx) @ 5\mod_1211536461775_13011.doc @ 37320 @ 3 @ 1 
 

11.4.4 Programma invoeren met/zonder gradiënt (vanaf versie 3.xx) 

Op het configuratieniveau de parameter „rA“ selecteren, met    of toetsenblok de 

gewenste ingavemodus instellen en met geheugentoets    bevestigen. 
 
0 = invoeren van de hellingen zonder gradiënt met tijd- en doeltemperatuur 
1=  invoeren van de hellingen met gradiënt en doeltemperatuur 
 

Pos: 157 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Die Zeiteinheit für die Gradienteneingabe ist fest auf Stunde (h) eingestellt ... @ 5\mod_1210666214044_13011.doc @ 36653 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

De tijdeenheid voor de ingave van gradiënten is vast ingesteld op uur (h) en kan niet 
worden omgeschakeld op minuten. 
Voorbeeld: 100 °C/h 

 

 
Pos: 158 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Einstellung/Kontrolle Spannungsausfallverhalten  (Ab Version 3.xx) @ 5\mod_1211536675648_13011.doc @ 37352 @ 3 @ 1 
 

11.4.5 Instelling/controle spanningsuitvalgedrag (vanaf versie 3.xx) 

Kies op het configuratieniveau de parameter „Ur“, stel met    of het toetsenblok het 

gewenste spanningsuitvalgedrag in en bevestig met de geheugentoets  . 

0 = bijv. keramiek/glastoepassingen 

Annulatie in wait-segment  

Annulatie in alle segmenten,  

Voortzetting vanaf actuele waarde in helling bij T > 100 °C 

1 = bijv. metaal/laboratoriumtoepassingen 

Programmavoortzetting in elke programmatoestand.  

Houdtijden worden niet herhaald maar voortgezet vanaf het uitvaltijdstip. 
 

Pos: 159 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Überschrift - Einstellmöglichkeiten in Konfigurationsebene 2 @ 1\mod_1173254451336_13011.doc @ 13652 @ 2 @ 1 
 

11.5 Instelmogelijkheden op configuratieniveau 2 (wachtwoord = „2“) 
Pos: 160 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Einstellmöglichkeiten in Konfigurationsebene 2 @ 0\mod_1169535554947_13011.doc @ 13417 @  @ 1 
 

PA actieve parameterset 

 Instelbereik 0 tot 4 (zie ook zelfoptimalisatie) 

TU zelfoptimalisatie (Tune) 

 Instelbereik 1 (Start) 

P1 proportionele band XP van de 1ste parameterset 

 Instelbereik van 0 tot 100 % 

I1 nasteltijd Tn van de 1ste parameterset 

 Instelbereik 0 tot 5000 s 

D1 houdtijd Tv van de 1ste parameterset 

 Instelbereik 0 tot 250 s 

ff. parametersets P2, i2, d2 ... P4, i4, d4 

 
Pos: 161 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Selbstoptimierung @ 0\mod_1169019317841_13011.doc @ 13342 @ 2 @ 1 
 

11.6 Zelfoptimalisatie 

De regelparameters van de controller zijn al in de fabriek ingesteld voor een optimale 
regeling van de oven. Mocht het regelgedrag niet geschikt zijn voor uw proces, dan kunt u 
het door een zelfoptimalisatie verbeteren. 

De controller heeft vier verschillende parametersets, die voor verschillende ovenmodellen 
al vooringesteld zijn. De ingestelde parameterset is herkenbaar in de parameter „PA“ (zie 
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ook Configuratie). Bij uitvoering van de zelfoptimalisatie worden de regelparameters van 
de geselecteerde parameterset door een speciale meetprocedure bepaald en opgeslagen. 

Start de zelfoptimalisatie alleen bij afgekoelde ovens (T < 60 °C), daar anders de foute 
parameters worden bepaald. Voer op het programma-invoerniveau eerst een waarde voor 
„T1“ in, waarbij de temperatuur geoptimaliseerd moet worden. Alle tijden „time“ op 
„00:00“ instellen. 

Op configuratieniveau 2 de parameter „tu“ selecteren, op „1“ instellen en met toets   
bevestigen. Daardoor wordt de zelfoptimalisatie gestart, op de display verschijnt „tune“ 
afwisselend met de olietemperatuur. Als de optimalisatie afgesloten is, verschijnt het 
statusveld „end“ op de display. De bepaalde parameters worden door de controller 
opgeslagen in de parameterset voor het desbetreffende temperatuurbereik. 

De zelfoptimalisatie wordt in elk geval uitgevoerd bij ca. 70% van de in „T1“ ingestelde 
waarde om een vernieling van de oven, bijv. bij optimalisatie van de maximale 
temperatuur, te verhinderen. De zelfoptimalisatie kan afhankelijk van het oventype en het 
temperatuurbereik bij enkele modellen meer dan 3h duren. Een zelfoptimalisatie kan een 
negatieve invloed hebben op het regelgedrag in andere temperatuurbereiken! Nabertherm 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door een manuele of 
automatische verandering van de regelparameters (zie ook temperatuurgebonden 
parametersets). 
 

 
Opmerking 

Voer indien nodig voor alle temperatuurbereiken een zelfoptimalisatie uit. 

 
Pos: 162 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Überschrift - Datenschnittstelle @ 0\mod_1169123365196_13011.doc @ 13397 @ 1 @ 1 
 

12 Data-interface 
Pos: 163 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Datenschnittstelle optional (alle Controller) @ 0\mod_1169021959626_13011.doc @ 13351 @ 2 @ 1 
 

12.1 Data-interface RS 422 (optie) 

 

Alle controllers kunnen uitgerust worden met een RS 422-data-interface, die optioneel 
uitgevoerd is met een 9-polige D-Sub-stekkerverbinding. Via deze interface kunnen zowel 
besturingsfuncties als archiveringsgegevens gezonden resp. ontvangen worden. Een 
gegevensuitwisseling is herkenbaar op de display „com“ (PC-communicatie). 

De interface is onmiddellijk klaar voor gebruik: bijv. voor de Nabertherm-
ovenbewakingssoftware „MV-Controltherm“  Als u meerdere controllers/ovens in een 
netwerk wilt gebruiken, moeten verschillende interface-adressen ingesteld zijn en indien 
nodig veranderd worden (zie Instelling interface-adres). 

 

 
Opmerking 

Als de datakabel tussen oven en PC/laptop meer dan 20 m bedraagt, kunnen zonder 
optioneel verkrijgbare interface-netadapter (best.-nr. 540100193) fouten in de 
communicatie optreden. 

Als niet de ovenbewakingssoftware „MV-Controltherm“ gebruikt wordt, moet de RS422-
interface uitgevoerd worden met een bijkomende +5 volt-spanningstoevoer. De 
spanningstoevoer is nodig voor de galvanisch gescheiden besturingsbouwstenen van de 
controller. Hiervoor kan bijv. een externe interface-schakelnetadapter voor de 9-polige D-
Sub-stekkerverbindingen besteld worden (bestelnummer 540100193). 

 
Pos: 164 /TD/Störungen/Fehlersuche/Überschrift - Störungen @ 0\mod_1168954129529_13011.doc @ 13330 @ 1 @ 1 
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13 Storingen 
Pos: 165 /TD/Störungen/Fehlersuche/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Überschrift - Fehlermeldungen 1.1 @ 0\mod_1168954036393_13011.doc @ 13329 @ 2 @ 1 
 

13.1 Foutmeldingen 
Pos: 166 /TD/Störungen/Fehlersuche/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Fehlermeldungen Controller @ 0\mod_1168954407482_13011.doc @ 13331 @  @ 1 
 

Als er een storing optreedt, verschijnt op de display één van de volgende foutmeldingen (foutcodes): 

 

Foutcode Betekenis Opmerking 

F 10 De oven bereikt de ingevoerde temperatuur niet Bijv. verwarmingsinstallatie defect, deur 
niet goed dicht of deurcontactschakelaar 
versteld 

F 30 – 32 Fout thermo-element of meetkring Thermo-element defect 

F 40 Polen thermo-element verwisseld Bijv. na vervanging van thermo-element 
– polen omwisselen 

F 50 Foutieve temperatuur- of tijdaanduiding Aanduiding corrigeren 

F 60 – 61 Systeemfout controller Controller defect 

F 62 Omgevingstemperatuur te laag <-10 °C (-50 °F) Ruimte eventueel verwarmen 

F 63 Omgevingstemperatuur te hoog > 70 °C (158 °F) Ruimte eventueel ventileren 

F 64 – 69 Systeemfout controller Controller defect 

F 70 De ingestelde maximale temperatuur in het 
programma is overschreden 

Schakelinstallatie of controller defect 

F 85 Externe fout Zie de handleiding bij de oven 

F 90 Spanningsuitval Verschijnt zodra er weer spanning is 

 

Foutmeldingen kunnen gewist worden door de netschakelaar uit en in te schakelen. Laat het apparaat minstens 5 
seconden uitgeschakeld. Als de foutmelding binnen één minuut na het inschakelen niet meer optreedt, is de controller 
weer klaar voor gebruik. Mocht er opnieuw een foutmelding verschijnen, neem dan contact op met de Nabertherm-
service. Circulatieluchtmotoren (indien beschikbaar) blijven ook bij fouten ingeschakeld. De verwarming wordt in elk 
geval uitgeschakeld. 

 
Pos: 167 /=== Seitenumbruch === @ 0\mod_1158819844943_0.doc @ 13782 @  @ 1 
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Pos: 168 /TD/Störungen/Fehlersuche/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Überschrift - Störungen/Meldungen 1 @ 0\mod_1168953886007_13011.doc @ 13328 @ 1 @ 1 
 

13.2 Foutopsporing 
Pos: 169 /TD/Störungen/Fehlersuche/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Fehlersuche @ 0\mod_1168958078828_13011.doc @ 13334 @  @ 1 
 

Fout Oorzaak Maatregel 

Controller brandt niet Controller uitgeschakeld Netschakelaar op „I“ 

 Geen spanning Stekker in stopcontact? 

Controle huiszekering 

Oven wordt niet warm Deur/deksel open Deur/deksel sluiten 

 Deurcontactschakelaar bediend Deurcontactschakelaar controleren 

 „wait“ brandt Wachttijd instellen op „00:00“ 

 Geen temperatuuringave Controle van de temperatuurwaarden 
T1/T2 

Programma springt niet 
naar het volgende 
segment 

In een „time-segment“ is de houdtijd 
onduidelijk ingesteld 

Houdtijd kleiner dan 99:59 instellen 

De regelaar verwarmt 
niet bij de optimalisatie 

Onder „T1“ is geen temperatuur ingesteld. De te optimaliseren temperatuur moet 
ingevoerd worden in „T1“. 

 
 
Pos: 170 /=== Seitenumbruch === @ 0\mod_1158819844943_0.doc @ 13782 @  @ 1 
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Pos: 171 /TD/Störungen/Fehlersuche/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Checkliste Controller Reklamation - Q001 @ 5\mod_1211523873945_13011.doc @ 37237 @ 2 @ 1 
 

13.3 Checklist controller 
Klant: ________________________________________________ 
 ________________________________________________ 
 ________________________________________________ 
Oventype: ______________________  Oven-serienr.: ______________________ 
Controllertype: ______________________  Controller-serienr.: ______________________ 
Controller-versie: ______________________ 
 (verschijnt na het inschakelen op de display) 
 

Foutcode op de display:  

De volgende fouten zijn 
afhankelijk van externe 
invloeden: 

F 62 Omgevingstemperatuur te laag: <-10 °C (-50 °F) 
F 63 Omgevingstemperatuur te hoog: > 70 °C (158 °F) 
F 90 Spanningsuitval/lopend programma werd uitgeschakeld via Aan/Uit-
schakelaar 

Precieze foutbeschrijving:  
 
 

Infomenu  
Parameter Pr 

 Infomenu  
Parameter OP 

 

Infomenu  
Parameter SP 

 Infomenu 
Parameter F1 

 

Infomenu 
Parameter Pt 

 Infomenu  
Parameter F2 

 

Infomenu 
Parameter E 

 Infomenu 
Parameter Ht 

 

Infomenu 
Parameter tt 

 Infomenu  
Parameter tA 

 

Geprogrammeerde 
verbrandingscurve, alle waarden 
opschrijven a.u.b. 
(zoals bijv.: T1, time 1 enz.) 

 
 

Wanneer treedt de fout op? Op bepaalde plaatsen in het programma of op bepaalde tijdstippen: 
 
Bij bepaalde temperaturen: 
 

Sinds wanneer bestaat de fout?  Fout is opnieuw opgetreden 
 Fout bestaat al langer 
 onbekend 

Foutfrequentie: 
 
 

 Fout treedt vaak op 
 Fout treedt regelmatig op 
 Fout treedt zelden op 
 onbekend 

Reserve-controller: Is reeds een reserve-controller gemonteerd?                                       ja         neen 
Bleef de fout bestaan met de reserve-controller?                                 ja         neen 
Gecontroleerd volgens foutzoeklijst (zie gebruiksaanwijzing oven)?     ja         neen 

Voer het volgende testprogramma in a.u.b., zodat de oven met vol vermogen verwarmt: 
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Controller B130 / C280      Controller B180 / B150 / P300 / P310 / P330 
 

Programmapunt Waarde 

time 1 0 

T1 500 

T2 500 

time 2 30 

time 3 0 

(alle andere waarden op „ 0 “) 

   
Deur/deksel sluiten en voorbeeldprogramma starten 
 
Controleer de volgende punten a.u.b. 
 

 Verwarmt de oven (temperatuurstijging)? 
 Verschijnt op de display „heat“? 
 Brandt de groene LED bij time 1 resp. time 2? 

 
Roep in de verwarmingsfase het Info-menu op voor gedetailleerde informatie a.u.b. 
 
De volgende gegevens uit het Info-menu zijn belangrijk 
 

Menupunt Waarde 

SP  

OP  

 
Door nogmaals op de Info-toets te drukken, bladert u door het menu. Om het menu te verlaten, drukt u nogmaals op de 
toets, tot de oventemperatuur verschijnt. 
 
 
 
 
_______________________ _______________________________ ______________________ 
Datum Naam      Handtekening 
Pos: 172 /=== Seitenumbruch === @ 0\mod_1158819844943_0.doc @ 13782 @  @ 1 
 

Programmapunt Waarde 

time 1 0 

T1 500 

time 2  30 

(alle andere waarden op „0“) 
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Pos: 173 /TD/Wartung_Reinigung_Instandhaltung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Überschrift - Ersatzteile @ 0\mod_1168961537567_13011.doc @ 13336 @ 1 @ 1 
 

14 Reserveonderdelen 
Pos: 174 /TD/Wartung_Reinigung_Instandhaltung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Austausch eines Anbau-Controllers @ 0\mod_1168961281901_13011.doc @ 13335 @ 2 @ 1 
 

14.1 Aanbouw-controller vervangen 
 

 

Waarschuwing - Gevaar door elektrische stroom! 

Werkzaamheden aan de elektrische installatie mogen alleen uitgevoerd worden door een 
elektromonteur. De vervanging is alleen toegelaten door deskundige technici! 

 

 
Opmerking 

Controleer of de netschakelaar op „0“ staat! 
Trek absoluut de stekker uit het stopcontact voor u de behuizing opent! 
Als de oven geen netstekker heeft, schakelt u de vaste aansluiting spanningvrij. 

Demontage 

- Maak de 4 bevestigingsschroeven aan de voorkant van de controller los. 
- Kantel de controller voorzichtig langs de bovenkant uit de behuizing. 
- Indien aanwezig maakt u de stekker van de platte kabel voor de interface los. 
- Maak de aardingsverbinding (groen/geel) los aan de controller. 
- Maak de beide stekkerverbindingen los (oranje). 
- Trek de controller niet met geweld aan de kabels uit de behuizing. 

 

         

Fig. 27: Controller vervangen 

Montage 

- Steek de beide stekkers op de nieuwe controller. 
- Bevestig de aardingsgeleider aan de controller. 
- Controleer de aardingsaansluitingen van de oranje en grijze meetleidingen. 
- Bevestig, indien aanwezig, de stekker van de interfacekabel. 
- Controleer voor de montage van de controller nog een keer de correcte aansluiting 
   van de massakabel. 
- Plaats de controller weer in het inbouwframe. 
- Controleer of er geen kabels uit de behuizing hangen of ingeklemd zijn. 

 
 
Pos: 175 /TD/Allgemeine Hinweise (für alle Anleitungen)/Hinweis - Batterien und Elektroteile gehören nicht in den Hausmüll. @ 1\mod_1176380664045_13011.doc @ 13777 @  @ 1 
 

 

Opmerking 

Batterijen en elektrische onderdelen horen niet in het huisvuil. Verbrand in geen geval de 
batterijen, daar deze kunnen uitlopen of exploderen. Lever niet meer benodigde stoffen in 
bij de desbetreffende inzamelpunten. Nationale milieuvoorschriften in acht nemen! 

 
Pos: 176 /=== Seitenumbruch === @ 0\mod_1158819844943_0.doc @ 13782 @  @ 1 
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Pos: 177 /TD/Einleitung/Technische Daten/Öfen/Überschrift - Technische Daten - mit Hinweis @ 0\mod_1167822840737_13011.doc @ 13207 @ 1 @ 1 
 

15 Technische gegevens 

 
De elektrische gegevens bevinden zich op het typeplaatje, dat zich aan de zijkant van de 
oven bevindt. 

 
 

 
Pos: 178 /TD/Einleitung/Technische Daten/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Technische Daten alle Controller @ 5\mod_1209469531101_13011.doc @ 36285 @  @ 1 
 

Aansluitspanning ~100 V – 240 V 50/60 Hz  

Opgenomen vermogen 3,5 W  

Sensoringang Type S, K, R  

Sensoringang Type B alleen B 180/C 295/P 300/ 
           P 310/P 330 

Verwarmingsuitgang 1 12 V, max. 130 mA  

Verwarmingsuitgang 2 12 V, max. 130 mA alleen C 295/P 310 

Verwarmingsuitgang 3 Constant 0 – 5 V, 0 – 10 V alleen C 295/P 310 

Veiligheidsrelais ~250 V/16 A  

Extra relais ~250 V/3 A niet B 130 

 

Realtime-klok  alleen P 330 

Zoemer  alleen P 330 

Batterij 3 V/285 mA lithium model: CR2430 alleen P 330 

 

Veiligheidsklasse I (aarding)  

Veiligheidstype Toetsenbordfolie IP 65  

 Aanbouwbehuizing IP 20  

 Oven/schakelinstallatie (zie handleiding bij de oven) 

 

Interface RS 422 geïsoleerd optioneel 

 

Meetnauwkeurigheid +/- 3 °C  

Kleinste stap 0,25 °C/h bij ingave zonder gradiënt 
     1 °C/h bij ingave met gradiënt 

 

 

Omgevingsvoorwaarden   

Opslagtemperatuur - 20 °C tot + 75 °C  

Werktemperatuur 0 tot 40 °C zorg voor voldoende 
luchtcirculatie 

Relatieve vochtigheid 5 – 90 % niet condenserend 

 
Pos: 179 /=== Seitenumbruch === @ 0\mod_1158819844943_0.doc @ 13782 @  @ 1 
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Pos: 180 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Schaltpläne/Überschrift - Elektrischer Anschluss (Schaltplan) @ 0\mod_1169476874919_13011.doc @ 13409 @ 1 @ 1 
 

16 Elektrische aansluiting (schakelschema) 
Pos: 181 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Schaltpläne/Überschrift - Öfen bis 3,6 kW-  B130/B150/B180/C280/P330 -> 12.2008 @ 5\mod_1209469192713_13011.doc @ 36269 @ 2 @ 1 
 

16.1 Ovens tot 3,6 kW – B 130, B 150, B 180, C 280, P 330 tot 12.2008 
Pos: 182 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Schaltpläne/Öfen bis 3,6kW - B130/B150/B180/C280/P330  -> 12.2008 - Grafik @ 7\mod_1234178949845_13011.doc @ 49991 @  @ 1 
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Fig. 28: Ovens tot 3,6 kW 

 
Pos: 183 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Schaltpläne/Überschrift - Öfen bis 3,6 kW-  B130/B150/B180/C280/P330 -> 01.2009 @ 7\mod_1234181778059_13011.doc @ 50023 @ 2 @ 1 
 

16.2 Ovens tot 3,6 kW – B 130, B 150, B 180, C 280, P 330 vanaf 01.2009 
Pos: 184 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Schaltpläne/Öfen bis 3,6kW - B130/B150/B180/C280/P330  -> 01.2009 - Grafik @ 7\mod_1234181867016_13011.doc @ 50039 @  @ 1 
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Fig. 29: Ovens tot 3,6 kW 
Pos: 185 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Schaltpläne/Überschrift - Öfen > 3,6 kW mit Halbleiterrelais - B130/B150/C280/P300 @ 0\mod_1169539548325_13011.doc @ 13420 @ 2 @ 1 
 

1) Aansturing extrafuncties 
   (optioneel) 

2) Spanningstoevoer P/N 

3) Aansluiting verwarming zie 
   ovenhandleiding 

4) Thermo-element 

1) 
2) 3) 

4) 

1) Aansturing extrafuncties 
   (optioneel) 

2) Spanningstoevoer P/N 

3) Aansluiting verwarming zie 
   ovenhandleiding 

4) Thermo-element 

1) 

2) 3) 

4) 
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16.3 Ovens > 3,6 kW met halfgeleiderrelais – B 130, B 150, C 280, P 300 
Pos: 186 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Schaltpläne/Öfen >3,6kW mit Halbleiterrelais - B130/B150/C280/P300 - Grafik @ 7\mod_1234181236549_13011.doc @ 50007 @  @ 1 
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Fig. 30: Ovens > 3,6 kW met halfgeleiderrelais 

 

 
Pos: 187 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Schaltpläne/Überschrift - Öfen > 3,6 kW mit Heizschütz - B130/B150/C280/P300 @ 0\mod_1169478027762_13011.doc @ 13413 @ 2 @ 1 
 

16.4 Ovens > 3,6 kW met verwarmingsbeveiliging – B 130, B 150, C 280, P 300 
Pos: 188 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Schaltpläne/Öfen >3,6kW mit Heizschütz - B130/B150/C280/P300 - Grafik @ 7\mod_1234182214440_13011.doc @ 50055 @  @ 1 
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Fig. 31: Ovens > 3,6 kW met verwarmingscontactor 
Pos: 189 /=== Seitenumbruch === @ 0\mod_1158819844943_0.doc @ 13782 @  @ 1 
 

1) Aansturing extrafuncties 
   (optioneel) 

2) Spanningstoevoer P/N 

3) Veiligheidscontactor 

4) Uitgang 

5) Thermo-element 

1) 2) 3) 4) 5) 

1) Aansturing extrafuncties 
   (optioneel) 

2) Spanningstoevoer P/N 

3) Veiligheidscontactor 

4) Uitgang 12 V halfgeleiderrelais 

5) Thermo-element 

1) 2) 3) 4) 5) 
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Pos: 190 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Schaltpläne/Überschrift - Öfen > 3,6 kW mit 2 Heizkreisen - P 310 @ 1\mod_1174909414512_13011.doc @ 13745 @ 2 @ 1 
 

16.5 Ovens > 3,6 kW met 2 verwarmingscircuits – P 310 
Pos: 191 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Schaltpläne/Öfen >3,6kW mit 2 Heizkreisen P310 - Grafik @ 7\mod_1234182697513_13011.doc @ 50071 @  @ 1 
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Fig. 32: Ovens > 3,6 kW met 2 verwarmingscircuits – P 310 
 
Pos: 192 /=== Seitenumbruch === @ 0\mod_1158819844943_0.doc @ 13782 @  @ 1 
 
 
Pos: 193 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Schaltpläne/Überschrift - Ersatz-Controller für Modelle C/S3; C/S 5; C/S 7; C/S8; C/S 19; CS 30 @ 7\mod_1234183190485_13011.doc @ 50087 @ 2 @ 1 
 

16.6 Reserve-controllers voor modellen C/S 3; C/S 5; C/S 7; C/S 8; C/S 19; C/S 30 
Pos: 194 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Schaltpläne/Überschrift - Ersatz für S 3 - S 30 Controller bis 12.2008 @ 7\mod_1234183258553_13011.doc @ 50103 @ 3 @ 1 
 

16.6.1 Vervanging voor S 3 – S 30 controller tot 12.2008 
Pos: 195 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Schaltpläne/Ersatz für S-Controller -> 12.2008 - Grafik @ 1\mod_1174911311219_13011.doc @ 13748 @  @ 1 
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Fig. 33: Vervanging voor oude S-controllers tot 3,6 kW 
Pos: 196 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Schaltpläne/Überschrift - Ersatz für S 3 - S 30 Controller ab 01.2009 @ 7\mod_1234184044211_13011.doc @ 50119 @ 3 @ 1 
 

6) 

1) 

2) 

3) 

4) 5) 

1) = aansturing extra functies (optie) 
2) = netstekker  
3) = deurcontactschakelaar 
4) = ovenvewrarming 
5) = thermo-element 
6) = controller 
bk      = zwart 
og/gn = oranje/groen 
wh     = wit 

N 
Extra functies 
(optie) 

Spannings- 
toevoer 
P/N 

Veiligheids- 
contactor 

Uitgang 12 V 
Halfgeleiderrelais 
Verwarmingscircuit 1 

Thermo- 
element 

Aansturing L1 
Extra functies 
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Uitgang 12 V 
Halfgeleiderrelais 
Verwarmingscircuit 2 
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16.6.2 Vervanging voor S 3 – S 30 controller vanaf 01.2009 
Pos: 197 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Schaltpläne/ Ersatz für S-Controller -> 01.2009 - Grafik @ 7\mod_1234184127770_13011.doc @ 50135 @  @ 1 
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Fig. 34: Vervanging voor S-controllers 

 
Pos: 198 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Schaltpläne/Überschrift - Ersatz für C-Controller @ 1\mod_1174912837739_13011.doc @ 13752 @ 3 @ 1 
 

16.6.3 Vervanging voor C 3 – C 30 controller 
Pos: 199 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Schaltpläne/Ersatz für C 3 - C 30 Controller - Grafik @ 1\mod_1174911400410_13011.doc @ 13749 @  @ 1 
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Fig. 35: Vervanging C-controller 
Pos: 200 /=== Seitenumbruch === @ 0\mod_1158819844943_0.doc @ 13782 @  @ 1 
 

1) - - - 
2) - - - 
3) - - - 
4) - - - 
5) - - - 
6) Controller 
7) Stekkerverbinding HAN 15D 
bk      = zwart 
og/gn = oranje/groen 
wh     = wit 

6) 

7) 

6) 

1) 

2) 

4) 
5) 

1) Aansturing extrafuncties (optie) 
2) Spanningstoevoer 
3) - - - 
4) Aansluiting verwarming zie 
   ovenhandleiding 
5) Thermo-element 
6) Controller 
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Pos: 201 /TD/Service/Nabertherm-Service @ 0\mod_1158658915997_13011.doc @ 13101 @ 1 @ 1 
 

17 Nabertherm-service 
 

 

Voor onderhoud en reparatie van de installatie staat de Nabertherm-service steeds ter 
beschikking. 

Als u vragen, problemen of wensen heeft, kunt u contact opnemen met de firma 
Nabertherm GmbHf. Schriftelijk, telefonisch of via het internet. 

 
 

 

Schriftelijk 

Nabertherm GmbH 

Bahnhofstrasse 20 

28865 Lilienthal / Germany 

 
 

 

Telefonisch of per fax 

Phone: +49 (0) 4298 / 922-0 

Fax:     +49 (0) 4298 / 922-129 

 
 

 

Internet of e-mail 

www.nabertherm.com 

contact@nabertherm.com 

 

Houd bij contactopname de gegevens van het typeplaatje van de oven of de controller 
bij de hand. 

 
Pos: 202 /TD/Service/Typenschild Metallschild ohne CE-Zeichen @ 0\mod_1168956131983_13011.doc @ 13333 @  @ 1 
 
 

 

Fig. 36: Typeplaatje 

 
Pos: 203 /=== Seitenumbruch === @ 0\mod_1158819844943_0.doc @ 13782 @  @ 1 
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Pos: 204 /TD/Notizen/Für Ihre Notizen @ 0\mod_1157544056930_13011.doc @ 13050 @ 1 @ 1 
 

18 Voor uw notities 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
=== Ende der Liste für Textmarke Inhalt === 



 

Headquarters:  Reg: M03.0001 NIEDERLÄNDISCH 
Nabertherm GmbH  .  Bahnhofstr. 20 .  28865 Lilienthal/Bremen, Germany . Tel +49 (4298) 922-0, Fax -129 . contact@nabertherm.de   .    www.nabertherm.com 

 


