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1.1 Algemeen 

Efcon® (Effluent Control Systems) is het door AVM b.v. ontwikkelde 

totaalpakket voor het bemeten en bemonsteren van afvalwaterstromen 

(effluent). Efcon® producten voldoen aan de strenge Nederlandse wetgeving 

zoals o.a. gemeld in de Uitvoeringsbesluiten Verontreiniging Rijkswateren 

(UVR), NEN 6600-1,  en de internationale norm ISO 5667- 2,3&10. 

 

In het Efcon® programma zijn o.a. opgenomen: 

Monsternemers (diverse typen), niveau sturingen, pompsturingen, 

registratie apparatuur, monster verdeelinrichtingen, debietmetingen 

industrieel en riolering, meetputten, koelunits, mobiele systemen, etc. 

 

     WAT U VOORAF MOET WETEN 

Voor het installeren en inschakelen van de apparatuur dient de gebruiker 

deze handleiding te hebben doorgenomen.  

Bij onoordeelkundig gebruik door ondoordachtzaamheid bij plaatsen of 

gebruik vervalt alle aansprakelijkheid op garantie. De gebruiker dient zich 

eerst op de hoogte te stellen van de gebruikersgevaren.  

 

Het installeren en inregelen van de monstername unit dient gedaan te 

worden door een vakbekwaam persoon. 

 

Efcon® apparatuur wordt voordat deze de fabriek in Hei- en Boeicop verlaat 

aan allerlei product en kwaliteitstesten onderworpen. Noodzakelijk groot 

onderhoud of werkzaamheden welke onder garantie vallen dienen door 

AVM personeel of door AVM getrainde Efcon® specialisten te worden 

uitgevoerd.  

 

Om gezondheidsbedreigende situaties te voorkomen moeten alle naar AVM 

te retourneren onderdelen of apparaten geneutraliseerd & gereinigd in een 

veilige verpakking worden verzonden. In geval van service of reparaties 

mogen apparaten niet in behandeling worden genomen indien er geen 

herkomst en veiligheidsverklaring van de gebruiker is bijgevoegd. Een extra 

reiniging kan worden geweigerd of zal worden doorberekend! Bij 

verwijdering van aanduidingen of ombouw dan wel andere aanpassingen 

die niet door AVM zijn verzorgd vervalt elke vorm van aansprakelijkheid en 

garantie. 

 

BASIS GARANTIE TERMIJNEN 

Bij installatie volgens specificaties en instructies, bij niet meer dan 150 

monsters en 24 verdeler rotaties per dag in een niet agressieve goed 

geventileerd ruimte. 

 

•••• 48 maanden op de thermoplastische behuizing bij stationair 

gebruik. 

•••• 24 maanden op elektronische componenten  

•••• 12 maanden op bewegende delen, als pompen, pinchers & 

aandrijvingen. 

•••• 3 maanden onder coulance op slijtende onderdelen zoals Seals,  

 Rotor & discs van de vacuümpomp. 
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F1 

 Numerieke toetsen 

 Plus min toets 

 Cursor toesten 

 Escape toets 

 Enter toets 

1.2 Inzetgebied standaard Efcon® apparatuur 

LET OP! Bij foutieve of agressieve inzetgebieden kan het systeem of de 

omgeving beschadigen. Dit valt niet onder de garantiedekking. 

 

Omgeving: 

• Temperatuur: 0°C t/m +30°C. (-25°C tot + 55°C optioneel)  

• Goed geventileerde ruimte 

• AVM adviseert om de kast met de deur niet in direct zonlicht te 

plaatsen zodat de werking van de koeling optimaal kan worden 

benut. Units in direct zonlicht hebben een lager koelrendement 

door een hogere omgevingstemperatuur! 

• Gebruik in explosiegevaarlijke ruimte is uitgesloten tenzij  

uitdrukkelijk vermeld. 

 

 

 

1.3 Bediening 

De Vision 130™ is voorzien van de volgende druktoetsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Toets Functie 

Info / status Geeft algemene info over systeem (datum tijd etc.). 

F1 Functie toets 1 

F1 Functie toets 2  

1,2,3…etc. Numerieke toetsen  

ESC Escape toets 

+/- Plaats een punt of minteken voor de waarde 

� Enter toets 

�/ �/⊳/ ► Cursor toetsen om instellingen te selecteren en te 

wijzigen. 

 

F2 

  Info / Status 
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Cyclus tellers 

Actuele meldingen 

Totaal teller Datum & tijd 

Actuele uitlezingen 

1.4 Uitlezingen 

Het start display is als volgt ingedeeld: 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Hoofd menu 

Druk op F2 om het menu te betreden vanuit het teller/uitleesscherm. 

Om terug te keren druk op ESC.  Druk op 1 van de numerieke toetsen (1 t/m 

6) om een van de submenu’s te kiezen> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totaal teller: Totaliseert het binnenkomende flowsignaal, deze teller is niet 

direct resetbaar. 

In het menu 4.1 Flow signal kan het aangesloten signaal ingesteld worden 

(zie §4.1). 

Cyclus teller: Telt puls contacten, monsters en mismonsters (tussen de 

haakjes). Deze tellers worden gereset wanneer er van vat gewisseld wordt. 

Wanneer er geen vat verdeelsysteem aanwezig is, reset deze op een 

programmeerbaar tijdstip (3.1). 

Actuele meldingen: Hier worden acties / alarmmeldingen / etc. 

weergegeven.  

Actuele uitlezingen: Toont (mits aangesloten) de temperatuur (°C), actuele 

flow (m3/uur) en/of niveau (mm).   

Datum en Tijd: Toont actuele tijd en datum. 

1 Operator functions: Gebruikers functies; als handmatige monstername, 

verdeler naar volgende container sturen, reset functies, programma 

starten / stoppen / standby schakelen. 

2 Sampler settings: Monstername instellingen; als monstername interval, 

monster volume, aanstuurtijd, maximaal aantal mismonsters. 

3 Distributor settings: Container verdeelsysteem instellingen; als draaitijd, 

draaidag, container instellingen, doordraaien na spanning uitval, container 

overstroom beveiliging. 

4 In-/output configuration: Instellingen flowsignaal, niveaumeting, temp. 

Sensor, alarm uitgang & puls uitgang. 

5 Pump settings: Pomp instellingen; In- / uitschakelpunt  pomp 1&2, alarm 

niveaus, overstort niveau, pomp alterneren aan/uit, draaiuren tellers. 

6 General settings: Algemene instellingen; Datum / tijd wijzigen, koeling 

instellingen, Datalog instellingen, SD-kaart instellingen, Systeem 

instellingen. 
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1.6 Wijzigen instellingen 

LET OP! Foutieve instellingen kan leiden tot defecte hardware.  

Programma instellingen dienen gewijzigd te worden door een 

vakbekwaam persoon. 

 

Om de instellingen / waarden te wijzigen: verplaats de cursor 

(geïnverteerde tekst, zoals onder FR hiernaast) met de knoppen ◄ & �. 

Om de waarde te wijzigen druk ����  .  Gebruik de numerieke toetsen of de 

pijltjes toetsen om de gewenste waarde in te vullen. Druk op ����   om de 

gewijzigde waarde op te slaan. 

 

 

1.7 Gebruikers functies 

Handmatige bediening van de monsternemer, doordraaien naar een 

volgende container en het starten / stoppen / standby zetten van de 

automatische monstername en verdeler wordt gedaan in het menu 

Operator Functions. Rechts in het venster staat de actuele status van het 

monstername programma. Druk om hier naar toe te gaan: 

 

F2 (Menu) > 1 (Operator functions) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1.7.1 Reset parameters 

Alarm meldingen van de monstername zijn te resetten in het menu 1.3 

Reset parameters. Tellerstanden / draaiuur tellers / log data zijn ook in dit 

menu te resetten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Manual sample: Handmatige monstername 

2 Next container: Draai de verdeler door naar volgende container 

3 Reset: Reset menu, om tellerstanden en alarmtoestanden te resetten 

4 Start sample program/Stop sample program: Start of stop 

monstername programma, automatische monstername volgens 

geprogrammeerde monstername interval (zie §2.1) & de verdeler volgens 

draaitijd & draaidag (zie §3.1). 

5 Sample by calender:  Automatische monstername op geselecteerde 

kalenderdagen (zie §1.7.2). 

6 Sample by date/time: Start en stop automatische monstername op voor 

geprogrammeerde dagen (zie §1.7.2). 

1 Reset error sample alarm: Reset het monstername alarm,  

2 Reset current cycle counters: Draai de verdeler door naar volgende 

container 

3 Reset log data: Verwijder de opgeslagen data  van de cyclus log, 

frequentie log en event log (zie §) 

4 Reset Clean level pin error: Reset de geblokkeerde monstername bij 

een fout tijdens het voorblazen (alleen voor vacuüm systemen). 
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1.7.2 Programmeren op kalenderdagen 

Om de automatische monstername en verdeler te starten en stoppen op 

voorgeprogrammeerde data en tijd, ga vanuit het startscherm naar:  

 

F2 (Menu) > 1 (Operator functions) > 6 Sample by date/time 

 

Het scherm hiernaast afgebeeld verschijnt.  

Links bovenin kan uit de maand kalenders gekozen worden, hier wordt de 

kalender van iedere maand getoond. Hier onder staat het starttijdstip met 

daaronder de looptijd na de start. Daarnaast staan de geselecteerde 

kalenderdag die bij de maand, links bovenin getoond, horen. 

 

Met deze instellingen start het monstername systeem elke maand de 11e, 

12e, 13e, en 14e om 8:00 ’s ochtends met automatische bemonsteren 

volgens de in §2.1 ingestelde monstername interval.  

 

 

Wijzigen kalender maand 

Wanneer de maand in geïnverteerde tekst staat (zie hiernaast) druk op ����    

en kies met  � en � uit de maanden, druk hierna op  ����   om de kalender 

van de geselecteerde maand gekozen worden. 

 

 

 

 

Wijzigen kalender dagen 

Wanneer de kalender geselecteerd is (zie hiernaast) druk op ����    en de 

cursor gaat knipperen en is te verplaatsen met de pijltjestoetsen. Druk 

vervolgens op ����    om de geselecteerde dag te actieveren. Door nogmaals 

op ����    te drukken is de dag te deactiveren. 

 

  

 

Wijzigen starttijdstip 

Selecteer de cijfers achter de tekst “START” om het start tijdstip van de 

monstername te wijzigen. Zie hiernaast. Wanneer deze in geïnverteerde 

tekst staan (zie hiernaast) druk op ����    en toets de gewenste starttijdstip in 

met de numerieke toetsen. 

 

 

 

Wijzigen looptijd 

Selecteer de cijfers achter de tekst “DURATION” om looptijd van de 

monstername te wijzigen. Zie hiernaast. Wanneer deze in geïnverteerde 

tekst staan (zie hiernaast) druk op ����    en toets de gewenste loop in met de 

numerieke toetsen. Het monstername systeem zal gedurende deze tijd na 

starten volgens de ingestelde interval gaan bemonsteren. 
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2 Monstername instellingen 

De monstername instellingen kunnen gewijzigd worden in menu 2 

‘Sampler Settings’. Ga hiervoor naar: 

 

F2 (Menu) > 2 (Sampler settings)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Monstername interval 

Om de monster interval te wijzigen, ga naar: 

 

F2 Menu > 2 Sampler settings > 1 Sample interval 

 

Maak de keuze uit de volgende monstername principes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vul per dag de gewenste interval in. 

 

 

2.2 Monster volume 

Om het volume in (in ml) per genomen monster in te stellen ga naar: 

 

F2 Menu > 2 Sampler settings > 2 Sample volume 

 

 

 

1 Sample Interval: Monstername interval; vul hier (per dag van de week) 

de gewenste monstername interval in. Maak hier ook de keuze tussen tijd- 

of volume proportioneel bemonsteren (zie §2.1.1) 

2 Sample Volume: Monstervolume; vul hier (in ml) het volume per 

monster in. 

3 Activation time Actuator: Aanstuurtijd ILS aandrijving;  

3 sec voor pneumatische monsternemers (+ eventuele spoeltijd) 

18 sec voor elektrisch aangedreven monsternemers (+ spoeltijd) 

3 Vacuum pump settings:  Aanstuurtijden voor de vacuümpomp in een 

vacuüm monsternemer. Purge, Suction, Dose: Doseertijd, tijd om het 

overtollig aangezogen monsterwater in de kolf weg te blazen uit de 

aanzuigslang. (zie §2.1.3) 

4 Error samples:  Maximaal aantal opeenvolgende mismonsters (zie §2.4), 

wanneer dit aantal bereikt is, schakelt de automatische monstername uit 

en het mismonster alarm in.  

Pulse proportional: Puls (volume) proportioneel bemonsteren; 

bemonsteren per ingestelde hoeveelheid m3 (instelling in m3) 

Time proportional:  Tijdsproportioneel bemonsteren; Bemonsteren via 

tijdsinterval. Interval loopt van start monstername tot volgende start 

monstername. (instelling in minuten) 

Event sampling:  Tijd-proportioneel bemonsteren gedurende sluiting van 

de puls ingang. (instelling in minuten) 
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2.3.1 Aanstuurtijd aandrijving (Bij ILS monsternemers) 

Om de gewenste aanstuurtijd van de ILS in te stellen: 

 

F2 Menu > 2 Sampler settings > 3 Activation time Actuator 

 

Type monstername Aanbevolen aanstuurtijd 

ILS Guillotine 05  3 seconden 

ILS 2WE 20 seconden 

ILS 3WE 20 seconden (+ spoeltijd) 

ILS 2WP  3 seconden 

ILS 3WP 3 seconden (+ spoeltijd) 

 

 

 

2.3.2 Vacuüm Pomp Settings (Bij Vacuüm monsternemers) 

Om vacuümpomp instellingen bij vacuümsystemen te wijzigen ga naar: 

 

F2 Menu > 2 Sampler settings > 3 Vacuum Pump Settings 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3 Luchtpomp Settings (Bij Peristaltisch monsternemers) 

Om luchtpomp instellingen bij vacuümsystemen te wijzigen ga naar: 

 

F2 Menu > 2 Sampler settings > 3 Vacuum Pump Settings 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Purge Time 1: Voorblaastijd; Tijd voor het schoonblazen van eventueel oud 

monsterwater in de aanzuigslang. 

Max. Suction Time:  Maximale aanzuigtijd;  wanneer de monsternemer 

langer over het aanzuigen van een monster doet, wordt een mismonster 

geteld. 

Dose time: Doseertijd; tijd om het overtollig aangezogen monsterwater in 

de kolf weg te blazen uit de aanzuigslang. 

Purge Time 2: wordt niet gebruikt 

Purge Time 1:  Voorblaastijd; Tijd voor het schoonblazen van eventueel 

oud monsterwater in de aanzuigslang. 

Max. Suction Time:  Maximale aanzuigtijd;  wanneer de monsternemer 

langer over het aanzuigen van een monster doet, wordt een mismonster 

geteld. 

Dose time: Deze timer bepaald het monster volume. Gedurende deze tijd 

wordt het monster gedoseerd. Maak deze tijd langer voor een groter 

volume, of korter voor een kleiner volume. 

Purge Time 2: De pomp blaast het overige medium uit de aanzuigslang. 
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2.4 Mismonsters (optioneel bij ILS samplers) 

Bij een correct genomen monster ontvangt het systeem een terugmelding 

van monsternemers. Zodoende kan gecontroleerd worden of de 

monstername correct verloopt. Wanneer er geen terugmelding binnen 

komt, wordt er een mismonster geteld. Deze teller wordt gereset door een 

goed genomen monster. Wanneer er teveel (bij deze parameter instelbaar) 

mismonsters achter elkaar genomen worden, zal het systeem de 

alarmmelding geven:  To many error samples en de automatische 

monstername stoppen. Om deze instelling te wijzigen: 

 

F2 Menu > 2 Sampler settings > 4 Error samples 

 

Om deze melding te resetten ga naar: 

 

F2 Menu > 1 Operator functions > 3 Reset > 1 Reset Error Sam… 

 

Om continu door te blijven bemonsteren bij mismonsters kan deze setting 

op 0 gezet worden. 

 

 

3 Verdeler instellingen 

Systeem voorzien van meerdere containers zijn voorzien van een container 

verdeel systeem. Deze zorgt ervoor dat de monster uitloopslang boven een 

volgende container gepositioneerd wordt. De instellingen hiervoor kunnen 

gewijzigd worden in menu: 

 

F2 Menu > 3 Distributor settings 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

3.1  Verdeler draaitijd 

Voor het instellen van de doordraaitijd van de container wisseling ga naar: 

 

F2 Menu > 3 Distributor settings > 1 Turn Time 

 

 

 

 

 

 

1 Turn time/day: Draaitijd / dag; Bepaal hier op welk tijdstip de verdeler 

door dient te draaien en selecteer welke dagen van de week (zie §3.1). 

2 Turn Interval: Draai interval; Vul hier in uren de gewenste verdeler 

interval in(Voor meerdere container wisselingen per dag). 

3 Stop after xx containers: Gebruik deze instelling om te stoppen met het 

automatisch bemonsteren na een ingesteld aantal container wisselingen. 

Het monstername programma gaat op stop, ga naar 1 Operator functions 

om het programma weer te starten. 

4 Turn after Power Failure: Doordraaien na spanningsuitval; zet deze 

instelling aan/uit. 

5 Overflow Protection: Container overflow beveiliging; telt de monsters in 

elke container, wanneer deze dreigt over te stromen draait de verdeler 

naar de volgende container. 

Turn time: Draaitijd; Bepaal hier op welk tijdstip de verdeler door dient te 

draaien.  

Turn Day: Draaidag; Vul hier de gewenste dagen in dat de verdeler naar 

een volgende container dient te draaien. 
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3.2  Draai interval 

Om meerdere verdeler acties per dag te realiseren kan gebruik gemaakt 

worden van de Turn Interval. De Turn Interval begint pas na verdeler 

draaitijd (parameter 3.1 Turntime).  Deze interval is instelbaar per 

1/2/3/4/6/8/12/24/48/72/96 uur. Bij OFF staat deze uit. Onder deze 

instelling wordt de timer getoond welke aangeeft hoeveel tijd verstreken 

is sinds de laatste verdeler actie. Deze is ook los in te stellen. 

Ga hiervoor na: 

 

F2 Menu > 3 Distributor settings > 2 Turn Interval 

 
 

3.3 Stoppen na xx container wisselingen 

Wanneer gestopt dient te worden na een ingesteld aantal container 

wisselingen, ga naar: 

 

F2 Menu > 3 Distributor settings > 4 Turn after power failure 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer het aantal container wisselingen is bereikt verschijnt de tekst 

“Containers full (P=off)” in het start display. Ga naar “1 Operator 

Functions” om het programma weer te starten. 

 

 

 

 

3.4  Doordraaien na spanningsuitval 

Om na spanningsuitval de verdeler naar een volgende container door te 

laten draaien ga naar: 

 

F2 Menu > 3 Distributor settings > 4 Turn after power failure 

 

 

 

 

 

 

3.5  Overstroom Protectie 

De container overstroom protectie stuurt de verdeler naar de volgende 

container wanneer deze dreigt over te stromen. 

 

F2 Menu > 3 Distributor settings > 5 Overflow protection 

 

 
 
 
 

 

24: Vul hier in na hoeveel containerwisselingen het monstername 

programma moet stoppen. Keuze uit:1/2/3/4/6/8/12/24. 

Containers filled: Actueel aantal containers gevuld. 

ON: Doordraaien naar volgende container na spanningsuitval. 

OFF: Niet doordraaien naar de volgende container na spanningsuitval. 

ON: Container overstroom beveiliging aan. 

OFF: Container overstroom beveiliging uit. 
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4 Ingang / uitgangen configureren 

Op de Vision-sturing zijn verschillende signalen aan te sluiten. Om deze in 

te stellen / configureren, ga naar: 

 

F2 Menu > 4 In/Output configuration 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Flow signaal 

Voor het totaliseren van de m3 tellerstanden en de volume proportionele 

monstername is een signaal nodig welke gekoppeld is aan een ingestelde 

hoeveelheid. De Vision 130TM kan oftewel totaliseren op een digitaal 

ingangsignaal of een analoog signaal verwerken. In de meeste situaties 

komen deze signalen van een flowmeter. Om deze in te stellen: 

 

F2 Menu > 4 In/Output configuration >  1 Flow signal settings 

 

Selecteer vervolgens uit wat voor een type signaal wordt aangesloten, 

door op ����    te drukken en met  � en �  toetsen te scrollen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let  op! Er kan niet gelijktijdig een analoog signaal van de flowmeter met 

een niveausturing gebruikt worden. 

 

Flow signal settings: Bepaal hier wat voor een flowsignaal wordt 

aangesloten. Dit signaal totaliseert in het tellerscherm en stuurt bij 

volume proportioneel bemonsteren de monstername aan.  

Level sensor settings: Selecteer het type niveaumeter welke gebruikt gaat 

worden om het vloeistofniveau te meten.  

Temp.sensor settings: Niet wijzigbaar voor gebruikers 

Alarm output: Bepaal hier of het alarm contact NO of NC werkt.  

Pulse output: Bepaal hier om de hoeveel m3 een puls contact gegenereerd 

dient te worden. 

Pulse: Elke contact sluiting staat gelijk aan x m3. 

Current: Sluit een 4-20mA flowsignaal aan op de analoge ingang. 

Pulse + Current: Sluit zowel een potentiaal vrij contact als een analoog 

signaal aan. (er wordt getotaliseerd door het puls contact. 

V-Notch: Met behulp van een niveaumeting kan de flow bij een V-schot-

meting uitgerekend worden. (optioneel) 

Venturi:  Met behulp van een niveaumeting kan de flow bij een Venturi-

meting uitgerekend worden. (optioneel) 

Straight weir:  Met behulp van een niveaumeting kan de flow bij een 

rechte drempel overstort uitgerekend worden.  (optioneel) 
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Pulse (volume telling d.m.v. puls contact) 

Voor het aansluiten van een puls signaal is een potentiaal vrij contact 

nodig van minimaal 50 ms. Selecteer PULSE om het juiste ingangssignaal te 

selecteren.  

 

Vul het volume in m3 per contactsluiting op de puls ingang   

 

 

 

Current (volume telling d.m.v. 4-20mA signaal) 

Sluit het 4-20mA aan op de analoge ingang  

Selecteer CURRENT als ingangsignaal. 

 

Vul het aantal m3/uur in dat overeenkomt met 20mA. 

In de meeste gevallen zal het 4mA signaal overeenkomen met 0 m3/uur. 

 

 

 

Pulse + Current (combinatie van hierboven) 

Wanneer er zowel een puls contact als 4-20mA signaal wordt aangesloten 

dan zorgt het puls contact voor de volume telling. Het 4-20mA signaal 

geeft alleen het actuele debiet weer in het scherm ter indicatie. Selecteer 

PULSE + CURRENT. 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

1 Pulse: Vul de hoeveelheid m3 per contact sluiting weer 

0 of 4mA: Selecteer het minimale meetsignaal van het flowsignaal 0 of 4 

mA.  

20mA: Vul het aantal m3/uur in bij 20mA. (full scale value), instelbaar van 

1 tot 26000 m3/h 
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Open kanaal debietmeting (Optioneel) 

Monstername systemen v.v. van een open kanaal debietmeting kunnen 

worden voorzien van een water niveau meting en ingezet worden bij de 

volgende typen overstort schotten/goten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

O

p 

 

 

 

 

 

 

Open kanaal debietmetingen zijn o.a. gebaseerd op internationaal 

toonaangevende normen als: o.a. ISO 1438 & BS 3600. 

 

V-notch (V-schot meting) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venturi (Venturi meting) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data tabel 

Wanneer de debieten bij verschillende waterniveaus van de een 

uitstroomprofiel bekend zijn, zijn deze in de tabel in te voeren. 

Wanneer het niveau tussen 2 ingevoerde niveaus komt wordt het daarbij 

horende debiet uitgerekend d.m.v. interpolatie.  In totaal kunnen er 24 

niveaus ingesteld worden. 

LET OP! Vul de niveaus van laag naar hoog in. 

V-Notch: V-schot meting, bij 3 standaard meethoeken (28,3°, 53°  & 90°).  

Q= Ce x (8/15) x tan (A/2) x (2g)0,5 x (h)2,5 x 3600 

Venturi: Venturi meting, voor goten met verschillende afmetingen.  

Q = (2/3)1,5 x √(g/100) x h1,5 x Cd x b x Cv x 3600,  

Cd= (1- 0,006 x l / b) x (1 – 0,003 l / h) 

Cv= uit lijst b/B 
b/B Cv  b/B Cv  b/B Cv 

0,10 1,0022  0,34 1,0272  0,52 1,0695 

0,15 1,0051  0,36 1,0308  0,54 1,0760 

0,20 1,0091  0,38 1,0346  0,56 1,0829 

0,22 1,0770  0,40 1,0386  0,58 1,0901 

0,24 1,0132  0,42 1,0430  0,60 1,0980 

0,26 1,0155  0,44 1,0476  0,62 1,1064 

0,28 1,0181  0,46 1,0526  0,64 1,1153 

0,30 1,0209  0,48 1,0579  0,66 1,1250 

0,32 1,0240  0,50 1,0635  0,68 1,1353 
 

Formula 1: Volgens formule: Q = C × √h3× 3600 (i.o.v. klant). 

Formula 2: Volgens formule: Q = C × he × 3600 (i.o.v. klant). 

Datatable: Ken bij (tot) 24 verschillende niveaus (in mm) verschillende 

doorstroom snelheden toe (in m3/h). 

V-Notch Angle: Selecteer de hoek van het gebruikte v-schot. 

De keuze kan gemaakt worden uit 28,3° / 53° /90°. 

Coefficent: Lozingscoëfficiënt, constante in de formule voor de lozing 

hoeveelheid (in m3/uur). 

Level sensor 20mA: Meetbereik van de niveaumeting.  

Level sensor offset: Nul punt verschuiving van de niveaumeting. 

Inlet width (B): Vul de breedte van het aanvoerkanaal in mm. 

Throat width (b): Vul de keel  breedte in (breedte van de vernauwing) in 

mm 

Throat lenght (l): Vul de keel lente in (lente van de vernauwing) in mm 

Gravity: Vul de val versnelling in (9,81 voor de Benelux) 
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4.2 Niveau signaal (optioneel) 

De Vision kan voorzien worden van verschillende niveaumetingen ten 

behoefte van de pompsturing of openkanaal debietmeting. Ga naar: 

 

F2 Menu > 4 In/Output configuration >  2 Level sensor settings 

 

Selecteer vervolgens het  type niveausensor door op ����    te drukken en met  

� en �  toetsen te scrollen. Standaard staan de volgende niveaumeter 

met preset waardes in de Vision geprogrammeerd: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verder zijn de volgende instellingen te wijzigen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Temperatuur instellingen 

Niet wijzigbaar voor gebruikers. 

 

4.4 Alarmuitgang 

Wanneer er een alarm toestand ontstaat schakelt het relais van de alarm 

uitgang. Om te kiezen of de NO (normaal toestand open) of NC (normaal 

toestand gesloten) werkt ga naar: 

 

F2 Menu > 4 In/Output configuration >  4 Alarm Output 

 

Selecteer hoe de alarmuitgang dient te schakelen door op ����    te drukken, 

kies door op de  � en �  toetsen te drukken en druk op ����    om te 

selecteren. 

 

 

4.5 Pulsuitgang 

De puls uitgang kan gebruikt worden om een puls contact te genereren 

wanneer een ingestelde hoeveelheid m3 geteld is. Om te wijzigen om de 

hoeveel m3 de puls uitgang een puls dient te geven ga dan naar: 

 

F2 Menu > 4 In/Output configuration >  5 Pulse Output 

 

Druk op ����    en voer de gewenste hoeveelheid m3 per puls contact in. 

Level probe: Druk opnemer, standaard meetbereik (Full Scale): 2,5 mWk. 

Ultra sonic: Ultrasone niveaumeting, standaard meetbereik (Full Scale): 1 

mWk. 

Bubble Tube: Borrelbuis niveaumeting, standaard meetbereik: 0,5 mWk. 

Bij het selecteren van deze niveaumeting schakelt de luchtpomp 

automatisch in. 

0mA of 4mA; bepaal of het signaal van de niveaumeting bij 0 mm 0mA of 

4mA geeft.   

20mA; bepaal het maximale meetbereik van de niveaumeting 

Offset: Nul punt verschuiving, optel/aftrek van een ingestelde hoogte van 

de uiteindelijke uitlezing. 

Damping: Vertraging, de ingang wordt elke 0,1 sec ingelezen en 

gemiddeld in dit tijdbestek. 

Measured: Actuele uitlezing (bij openkanaal metingen wordt hieronder 

het actuele debiet getoond in m3/h) 
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5  Pomp instellingen 

ILS monstername systemen kunnen voorzien zijn van een 2-pomps sturing. 

Wanneer deze functie is ingeschakeld verschijnt de actuele flow weergave 

op de 2e regel van onderen. Hiervoor in de plaats verschijnt de niveau 

uitlezing van de put. Wanneer de pompen ingeschakeld zijn verschijnen de 

meldingen P1 (pomp 1) en P2 (pomp 2) in het scherm voor de niveau 

uitlezing. 

 

De instellingen hiervoor kunnen gewijzigd worden in menu: 

 

F2 Menu > 6 Pump Settings 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Schakelniveau’s pompen 

Ga als volgt te werk om de in- en uitschakel niveaus van de pompen in te 

regelen. Ga naar: 

 

F2 Menu > 5 Pump Settings > 1 Start/stop Pump 1/2 

 

 

 

 

5.2 Alarm niveaus 

Vul hier de gewenste niveaus in voor alarm signalering. Een hoog alarm en 

een laag alarm kan gegeven worden. Bij een laag alarm schakelt de pomp 

ook uit. 

 

5.3 Overstort niveau 

Vul hier in wanneer de overstort signalering dient te schakelen.  

LET OP! Ingevulde waarden bij On dienen altijd hoger te zijn dan ingevulde 

waarden bij Off. 

 

 

 

 

5.4 Pomp instellingen 

Bepaal hier hoeveel pompen door het systeem gebruikt worden en of deze 

alternerend (wisselende start/stop niveaus) dienen te werken. 

 

 

 

 

 

1 Start/stop pump 1/2: Start stop niveau pump 1&2; vul hier het 

inschakel en uitschakel niveau van pompen 1 & 2.  (zie §5.1). 

2 Alarm level: Niveau alarmen;  Stel hier het laag en hoog niveau alarm 

in, deze melding wordt in het scherm weergegeven.  

3 Overflow: Overstort niveau; stel hier het overstort niveau van de put in. 

4 Pump configuraties: Pomp configuratie; Kies uit een 1 of 2 pomps 

systeem, bij 2 pompen kunnen deze alternerend werken. 

5 Hour meter: Draaiuren teller; telt draaiuren van de pompen en de  

overstort (zie §5.5). 
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5.5 Draaiuren tellers 

Hier worden de draaiuren tellers van de pompen en de overstort bij 

gehouden. 

 

 

  

 

 

 

6  Overige instellingen 

Overige instellingen zijn te vinden menu General Settings, ga hier voor 

naar: 

 

F2 Menu > 6 General settings 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Datum / tijd wijzigen 

Voor het wijzigen van datum en tijd ga naar: 

 

F2 Menu > 6 General settings > 1 Changing Date/Time 

 

1 Changing date/time: Wijzigen datum / tijd. (zie §6.1) 

2 SMS Settings: SMS Instellingen; Telefoonnummers instellingen voor 

SMS meldingen, SMS alarmen toewijzen, Modem instellingen 

3 SD-Card: SD-kaart instellingen; Instellingen voor data opslag op de 

micro SD-kaart. 

4 Log settings: Log instellingen; welke gebeurtenissen gelogd dienen te 

worden, log frequentie, etc.  

5 System: Systeem;  Systeem naam, inregelen van ingangen (puls ingang, 

4-20mA ingang flowmeter, drukopnemer & temperatuur), 

systeemsamenstelling. 
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6.2  Koel Instellingen 

In het teller display wordt op de onderste regel de actuele temperatuur in 

monsternamekast weergegeven. Op deze regel staat ook aangegeven wat 

de status van de koeling is. Een C verschijnt als de koeling aan gaat 

(compressor en ventilator in de koelschacht gaan draaien), een H 

verschijnt wanneer de temperatuur te laag is en de verwarming inschakelt. 

 

De koeling instellingen hiervoor kunnen gewijzigd worden in menu: 

 

F2 Menu > 3 Cool settings 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1 In/uitschakel temperatuur 

Om het werkgebied van de koeling te bepalen ga naar: 

 

F2 Menu > 3 Cool settings > 1 Coolunit Setpoints 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2 Ontdooi instellingen 

De ontdooi instellingen kunnen gewijzigd worden in menu: 

 

F2 Menu > 3 Distributor settings > 2 Defrost Settings 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3 Koelen na een genomen monster 

Nog niet functioneel. 

 

6.2.4 Reset koeling 

Nog niet functioneel. 

1 Coolunit Setpoints: Koelinstellingen; in-/uitschakel temperatuur van de 

koeling  

2 Defrost Settings: Ontdooi instellingen, schakelt elke xx uur gedurende 

xx minuten uit 

3 Cool after first Sample: Koeling starten na het nemen van het eerste 

monster. De koeling kan uit gezet worden door in op 4 te drukken.  

4 Reset Coolunit: Druk op toets 4 om de koeling uit te schakelen (alleen 

als in 4.3 de keuze op aan (ON) staat. 

Set Point High: Inschakel temperatuur van de koeling (5°C default). 

Set Point Low: Uitschakel temperatuur van de koeling (3°C default). 

Current Temperature: Huidige temperatuur in de gekoelde sectie.  

Set Point High: Inschakel temperatuur van de koeling. 

Set Point Low: Uitschakel temperatuur van de koeling. 

Continue cooling / Defrost (stop cool unit): Door deze setting op Defrost 

te zetten, kan de koeling uitgeschakeld worden. 
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6.3 Log instellingen 

De data (tellerstanden) wordt in de Vision 130TM intern opgeslagen in 

datatabellen. Wanneer een nieuwe regel in de datatabel opgeslagen 

wordt, wordt de tabel gekopieerd naar een UDT-file. Bij elke nieuwe regel 

wordt de UDT-file opnieuw ververst. 

 

Om gelogde gegevens lokaal op de Vision 130TM te bekijken druk vanuit 

het start scherm: F1 Data Log 

 

De Vision 130™ bevat 5 data tabellen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Vision kan 9 programma’s opslaan, hieronder vallen o.a.:  

Monstername frequentie, monstername hoeveelheid, verdeler tijden, 

signaal instellingen etc. Om deze instellingen te laden/opslaan ga naar: 

 

F1 Data Log > 5 Sampler settings 

 

Selecteer eerst bij ‘Select program’: welk programma nummer je wilt laden 

of opslaan. 

Druk op F1 om de huidige instellingen op te slaan in het geselecteerde 

programma. 

Druk op F2 om de opgeslagen instellingen te laden van het geselecteerde 

programma. 

 

Per programma kan een naam ingevuld worden (maximaal 8 karakters), 

om zodoende het programma eerder te herkennen. 

 

* Programma 0 is niet wijzigbaar, dit zijn de default settings. 

 

 

 

 

 

Cycle Log: Cyclus gegevens; slaat de volgende gegevens op: begin en eind 

datum/tijd van de cyclus, totaal m3, aantal monsters & aantal 

mismonster. (2000 log regels). 

Frequency Log: Gegevens opslaan op tijdbasis; Slaat tellerstanden (aantal 

m3, cyclus m3, totaal teller) op, op een voorgeprogrammeerde tijd 

interval (frequentie). (2000 log regels). 

Event Log: Gebeurtenissen geheugen; Slaat acties op met datum en tijd, 

bijv.: start programma, stop programma, mismonsters, alarm meldingen, 

etc. (1000 log regels). 

Temperature Log: Temperatuur geheugen, slaat de temperatuur in de 

koelkast op per voorgeprogrammeerde tijd interval. 

Sampler Settings: Opslaan en laden van geprogrammeerde instellingen 

als; monstername instellingen, verdeler instellingen, ingangsignalen. 

Default settings staan onder program 0. 
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Voor het wijzigen van LOG instellingen ga naar: 

 

F2 Menu > 6 General settings > 3 Log settings 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.1  Frequentie log instellingen 

Voor het wijzigen van frequentie log instellingen ga naar: 

 

F2 Menu > 6 General settings > 3 Log settings > 1 Frequency log 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.2 Event log instellingen 

Standaard worden de monstername, koeling acties & pomp acties niet 

gelogd in de event log. Om deze aan te zetten ga naar: 

 

F2 Menu > 6 General settings > 3 Log settings > 2 Event log 

 

 

 

 
 

1 Frequency: Bepaal hier de logfrequentie, ook kan de keuze gemaakt 

worden tussen totaal tellerstand, verschil of cyclus stand op te slaan. Ook 

kan het kloktijdstip bepaalt worden van het moment van loggen. 

2 Event Log: Selecteer hier welke gebeurtenissen opgeslagen dienen te 

worden in de event log. 

 

4 SD Card: Instellingen betreft de SD-kaart kunnen hier gewijzigd worden. 

Log frequency: Bepaal met welke interval de teller gelogd dienen te 

worden. 

Select to Display: Selecteer hier welke teller in het scherm bij de log 

uitlezingen zichtbaar is. 

Reset time interval: Bepaal vanaf welk tijdstip de log interval dient te 

starten. 
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6.3.4 SD-Kaart 

Vision 130TM is voorzien van een micro-SD-kaart schrijver. Hier kunnen de 

datatabellen naar toe gekopieerd worden, zodat de gegevens op een PC 

gezet kunnen worden (zie §7) 

Voor instellingen hiervan ga naar: 

 

F2 Menu > 6 General settings > 3 Log settings > 5 SD-Card 

 

 

6.3.4.1  Gegevens naar SD-kaart kopiëren 

Wanneer er een nieuwe regel geschreven wordt in een van de 

datatabellen, dan wordt de kopie van de tabel automatisch naar de SD-

kaart geschreven. Wanneer de kaart er niet in zit kan dit na plaatsen van 

een SD-kaart ook handmatig gedaan worden. Ga naar: 

 

6 General settings > 3 Log settings > 5 SD-Card > 1 Copy to SD 

 

Maak de keuze welke tabel naar de SD-kaart geschreven dient te worden, 

kies vervolgens welke gegevens naar de SD-kaart gekopieerd dienen te 

worden en druk op de bijbehorende toets.   

 

Het kopiëren is gereed als de balk boven in het scherm geheel gevuld is.  

 

 

6.3.4.2 Bestandnaam files op SD-kaart wijzigen 

Elke tabel kan opgeslagen worden  met een eigen bestandsnaam. Om deze 

bestandsnaam te wijzigen ga naar: 

 

6 General settings > 3 Log settings > 5 SD-Card > 2 Log file name 

 

Gebruik de numerieke toetsten om de bestandnaam te wijzigen (zoals een 

telefoon). 

 

 

6.3.4.3 SD-kaart geschiedenis 

Om te controleren of het kopiëren naar de SD-kaart is gelukt, ga naar: 

 

6 General settings > 3 Log settings > 5 SD-Card > 2 SD history 
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6.4 SMS settings (optioneel) 

Optioneel verkrijgbaar voor de Vision 130 tm is een GSM-module om op 

afstand in te kunnen bellen en SMS berichten van het monstername 

systeem te ontvangen. 

 

6.4.1 Telefoonnummers 

Om de SMS berichten te ontvangen dienen de telefoonnummers 

ingevoerd te worden waarnaar de berichten heen gestuurd worden. Ga 

hiervoor naar: 

 

F2 Menu >6 General settings >2 SMS Settings >1 Phone numbers 

 

 

6.4.2 Alarm SMS 1 

In ontwikkeling. 

 

 

6.4.3 Alarm SMS 2 

In ontwikkeling. 

 

 

6.4.4 Modem settings 

In ontwikkeling. 

 

 

6.5 Systeem 

Om systeem eigenschappen als, ingang signalen en systeemsamenstelling 

te wijzigen ga naar: 

 

2 Menu > 6 General settings > 5 System 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.1 Systeem Naam 

Om het systeem een eigen code te geven (van max. 8 karakters) ga naar: 

 

2 Menu > 6 General settings > 5 System > 1 System Name 

 

 

 

 

 

6.5.2 Hardware samenstelling 

Deze instelling is niet wijzigbaar voor gebruikers. 

 

System name: Systeemnaam; Om het systeem een eigen code mee te 

geven (zie §6.5.1). 

Container Configuration: Aantal containers en de inhoud zijn hier 

instelbaar. 

Hardware Configuration:  Systeem samenstelling; Niet vrijgegeven voor 

gebruikers.  

I/O check: In-/uitgangen testen; Status bekijken van in-/uitgangen 

(zie §6.5.3). 
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6.5.3 Container Configuratie 

Om de container configuratie aan te passen ga naar: 

 

2 Menu > 6 General settings > 5 System > 3 Container Config 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.4 In-/Uitgangen testen 

Voor het controleren van de status van de in-/uitgangen ga naar: 

 

F2 Menu > 6 General settings > 5 System > 2 Input Signals 

 

Wanneer een digitale ingang of uitgang actief is wordt het bijbehorende 

cijfer geïnverteerd zichtbaar in het scherm. 

Ter voorbeeld: In het scherm hiernaast zijn ingang D01 en uitgang O06 

actief. 

 

 

 

6.5.5 Ethernet Instellingen (optional) 

Optioneel is de Vision uit te breiden met een netwerkaansluiting, hiermee 

is de Vision in een netwerk op te nemen. Met behulp van het programma 

remote access is de Vision via een PC op het netwerk te benaderen. 

Gegevens (data tabellen) kunnen gedownload worden en instellingen 

kunnen gewijzigd worden. 

 

Om de Vision een IP-adres toe te wijzen, subnet mask & gateway in te 

stellen ga naar: 

 

 2 Menu > 6 General settings > 5 System > 2 Input Signals 

 

 

6.5.6 Changing Password settings 

The program settings are protected with a password. When entering an 

wrong password it’s still possible to take a manual sample or rotate the 

distributor to the next container. To alter the password settings go to: 

 

2 Menu > 6 General settings > 5 System > 6 Changing password 

 

 

 

 

Number of Containers: Aantal containers; Bepaal hier op welk tijdstip de 

verdeler door dient te draaien.  

Container Volume: Container volume; Vul hier de gewenste dagen in dat 

de verdeler naar een volgende container dient te draaien. 

Password: Vul hier het gewenste password in 1-9999 

Key pad time out:  Wanneer het menu is active and no keys are pressed 

during a set, the menu closes. For re-entering the menu the password 

needs to be entered again. 

Password bypass: Bypass the password protection, no password needs to 

be entered when entering the menu. 
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7 Uitlezen SD kaart 

 

Benodigdheden 

Voor het uitlezen van de micro SD-kaart is het volgende nodig: 

 

• PC voorzien van Unitronics SD-card suite software * 

• Card-reader, voor het uitlezen van een SD-kaart 

 

* Software is te downloaden op via de volgende link: 

 

http://www.unitronics.com/Content.aspx?page=Downloads 

  

Scroll naar SD-card-suite en druk op free download. 

Open de installatie file en volg de instructies op. 

 

 

Uitlezen  

1) Controleer in menu 6.3.5.3 wanneer de data tabellen het laatst naar de 

SD-kaart gekopieerd zijn. 

 

2) Verwijder de SD-kaart uit de Vision. 

 

3) Plaats de SD-kaart in een cardreader welke aangesloten is op een PC. 

 

4) Open het programma SD Card Suite en klik op Data Tables Editor. 

 

5) Klik op Open icoon. 

 

 

 

 

 

 

6) Selecteer de folder “DT” van de SD kaart. 

 

 

 

 

 

 

 

7) Selecteer de gewenste file om te openen.  
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8 Default settings 

De Vision 120TM  sturing heeft de volgende default settings: 

 

Monster principe Volume Proportioneel 

Monstername 

interval 

Ma=1m3, Di=1m3, Wo=1m3, Do=1m3, Vr=1m3, 

Za=1m3, Zo=1m3 

Monster Volume 50 ml 

Aanstuurtijd 

Monsternemer 

3 sec. (alleen voor ILS systemen) 

Luchtpomp 

instellingen 

Voorblazen = 7 sec., Maximale aanzuigtijd = 20 

sec., Doseertijd = 8 sec. (alleen voor vacuüm 

systemen) 

Maximaal aantal 

Mismonsters * 

0 (uit) 

Doordraai tijd naar 

het volgende vat * 

08:00  

Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za, Zo (alle dagen) 

Verdeler interval * Uit 

Container 

configuratie * 

4 containers van  

15 liter 

Doordraaien na 

spanningsuitval * 

Uit 

Vat overstroom 

protectie   

Aan 

Koel instellingen  Koeling inschakelen = 5°C,  

Koeling uitschakelen = 3°C 

Ontdooi cyclus Interval = 3 uur 

Uitschakeltijd 15 minuten 

Starten met koelen 

na eerste monster 

Uit 

Flowsignaal Puls proportioneel 

Puls ingang 1 puls = 0,1 m3 

Temperatuur 

Sensor instellingen 

Min= -325, Max= 445, Offset -9 

 

Password 5555 

 

 


