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 nleiding
 

Met de egelaa  T   hee t u voo  een egelaa  van  
hoog aa dige k aliteit geko en. e e se ie egelappa aten

                                                        is doo  de toepassing van de nieu ste technologieen e eld
                                                        i d ma ktleide  in i n klasse.
                                                        a het doo le en van e e ge uiksaan i ing ent u ve t ou d
                                                        met alle elang i ke uncties van de T  . leest u ve de  de
                                                        veiligheid ge uiksaan i ing van de oven oven ou e .
                                                        enkt u e om dat de egelaa  op voldoende a stand van de oven 
                                                        gemontee d o dt en ovendien niet o dt loodgesteld aan
                                                        st alings a mte o  de a voe  van de ovena uiging. 
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De bedieningselementen 
 

1 IST- aa de aanduiding

2 Aanduiding van de eenheden  aa den

3       pv agen  ingeven van de achtti d 

4       pv agen  ingave van de e opstooksnelheid 

5       pv agen  ingave van de omschakelti d 

6       pv agen  ingave van de e opstooksnelheid 

7       pv agen  ingave van de eindtempe atuu  

8 pv agen  ingave van de achtti d 
op eindtempe atuu  

9       pv agen  ingave van van de a koelti d 

10 Aan i en van het p og amma einde

11       og ammakeu e toets 1-5 

12 Toets om te ug te sp ingen �

13 Toets voo  „Start/Stop“ 

14 Aktuele aa de ve ande en +
15 Toets om voo uit te sp ingen �

16 Aktuele aa de ve minde en -
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K te geb i s n i ing
 
Programm  starten: 

1.  
Spanning ingeschakeld. Aanduiding "IST" huidige oven temp in display
Schakelaa  evindt ich op de onde kant.

2. 
Aufrufen der Programme durch ein- oder mehrmaliges Drücken. 
Anzeige der Programmnummer im roten Display, danach erscheint die 
Endtemperatur im roten Display. 

3. 
Starten o stoppen van geko en p og amma.  
  

Programm  e nde en: 
1.-2.                             ls ie b en  
3. 

oo  het ve ande en van de stook aa de. �o  � 

4. Ve ande en van de opge oepen aa de ��.
Die Werte werden automatisch durch drücken der Taste „Start/Stop“ 
gespeichert. 

5. 
Starten o  stoppen van het geko en p og amma. 

Progr mm  sl n
 

 
Die TC 304 speichert alle veränderbaren Werte der                   e T   slaat alle ge i igde aa den van de stookcu ve automatisch op.
automatisch ab. 

 

O I
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 A   A A  
De T   kan  stookcu ves  p og amma s
in het geheugen opslaan. 

e p og amma s i n in de a iek met 
standaa d stookcu ves ingesteld  en kunnen 
ve ande t o den. 

e voo ingestelde p og amma s i n voo
stellen en moeten aan de hand van doo  u 
geko en mate ialen aangepast o den.
 

Prog.Nr. Bezeichnung t0(min) rmp.1(°C/h) tmp.1(°C) rmp2(°C/h) tmp.2(°C) t2(min) rmp3 
(°C/h) 

01 Trocknen 150°C 0 50 150 skip 150 10 skip 
02 Schrühbrand 850°C 0 80 600 100 850 5 skip 
03 Irdenware 1050°C 0 100 (150) 300 130 (skip) 1050 20 skip 
04 Steingut 1150°C 0 100 (150) 300 130 (skip) 1150 20 skip 
05 Steinzeug 1250°C 0 100 (150) 300 130 (skip) 1250 20 skip 

In het volgende voo eeld oepen e de stook
cu ve van p og mma  op en sta ten e de
stook. 
 
Na het instellen van de TC 304 gee t de ode 
display de huidige oventempe atuu  op. 
 
D ukt u nu op de Prog knop tot in de ode
display programma Nr. 04. oplicht.
De aan i ing ve ande t nu in de 
co esponde ende eindti d van het geko en
p og amma. 
 Starten n een st  

m een p og amma te sta ten  d uk op de 
Start n . In de Start / Stop knop 
licht nu het g oene LED op.
 
In de ode aanduiding ve schi nt nu de  
aktuele oventemperatur. 
 

et : 
 
et groene LED in de Start/ Stop knop i st 

aan  dat de oven aan het "stoken" is.

P 4
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D     
 

e microprocessor- egeling TC 304 staat ga ant voo  een ee  nau keu ige en ep oducee a e 
stu ing van de oven. In onde staande g a iek kunt u de stookcu ve van de T   ien.

i  is opgedeeld in mee de e segmenten.

iest u voo dat u egint  ee st een p og ammaplaats numme  aa  u het nieu e p og amma
wilt opslaan. Drukt u daa voo  net o vaak op de „prog“- knop tot de ge enste geheugenplaats  

 tot 5) ve schi nt. 

V l ti d  st t e t ging n tst m : 
De egeling acht de ingestelde ti d tot het egin van de eigenli ke stook 

ie mede hee t u de mogeli kheid om de stook s nachts te kunnen laten
sta ten.  
 
Drukt u nu op de  � „knop“ om het ingaveveld "to"(voorlooptijd) 

te krijgen. Hier kunt u met de knoppenn�o �een aarde tu en
0.00 geen voorlooptijd) en 9.59 (uren.minuten) ingeven  

 

 

st en  e ms elti dsti
De oven o dt met de ingestelde snelheid opgestookt. e invoe  geschiedt
volgens standaa d in  pe  uu . 
Ingave van de ti d  ie i lage ). 
 
Drukt u nu op de knop� om in het ingaveveld „rmp1“ te komen
(1e op took egment). Hier kunt u met de knop
�o �een aarde tu en 1 en 999°C/h  ingeven   

  vol vermogen  

Temperat   e ms el nt
De oven stookt op tot het i  omschakelpunt  ingestelde tempe atuu . 

e invoe  geschied volgens standaa d in . 
 
Drukt u nu op de� om in het ingaveveld „tmp1“ te komen
(1e om hakelpunt)  Hier kunt u met de knop
�o �eeen aarde tu en 20 und 1320°C invoeren
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st en  eindtem e t : 
De oven stookt met de ingestelde snelheid op tot de eindtempe atuu . 

e invoe  geschiedt volgens standaa d met  pe  uu . 
(voo  invoe  van de ti d ie i lage B). 
 
Drukt u nu op de� knop om in het invoerveld „rmp2“ te komen  

(2e op took egment). Hier kunt u met de knop 

�o �een aarde tu en 1 en 999°C/h ingeven  

  vol vermogen
 

n te stellen eind tem e t : 
De oven stookt op met hie oven ingestelde opstooksnelheid tot 
ze eindtempe atuu . e invoe  geschiedt volgens standaa d in . 
 
 
Drukt u nu op de� knop om in het ingaveveld „tmp2“ te komen  

(eindtemperatuur  Hier kunt u met de knop
�o �een aarde tu en 20 en 1320°C invoeren  

 

tti d endel   de eindtem e t
De oven li t op de el de tempe atuu  gedu ende de ingestelde ti d. 

e achtti d o gt voo  een geli kmatige ve a ming van het stookgoed 
in de oven. 
 

Drukt u nu op de� kop om in het ingaveveld „t2“ te komen  

( a httijd op eindtemperatuur)   Hier kunt u met de knop
 �o �een aarde tu en 0.00 en 9.59 uur minuut invoeren  
 

A elen  g mm einde
Na het eeindigen van de achtti d koelt de oven a . econt olee d  
i voo eeld  pe  uu  o  ongecont olee d (= SKIP).  
i   eeindigt de egelaa  de tempe atuu cont ole en e  staat 

" " in de display van de egelaa .
 

Drukt u nu op de�knop om in het ingaveveld „rmp3“ te komen
(a koeltijd o  programma einde.  kunt hier met
de knoppen �o � een aarde tu en 1 und 999°C/h, invoeren
SKIP  onge ontroleerd a koelen

Programm   
sl n 

De T   slaat alle ge i igde aa den van de stookcu ve 
automatisch op in het geheugen.. 
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i l ge A 
F tmeldingen en gebe tenissen n de TC 304 

F tmelding en gebe tenisge e gen 
 
Bi onde e ge eu tenissen netuitval  euk van het the mokoppel  ovenp o lemen  o den doo  
ede egelaa  he kent en als odanig a gehandeld.
 

De outcodes i n onde gedeeld in: 
E-CODE A = Bed i  o  stuu p o lemen 
E-CODE B = Stroom uitval 
E-CODE C = Interne problemen 
E-CODE D = Hardwareproblemen  
 

ie onde  i n de mogeli ke outmeldingen ve meld 
en is de etekenis toegelicht.
 

tmelding A1 
 
F t bi  de meeting ng 
Regeling is uitgeschakeld i.v.m. een out i  de meetingang. meet e eik ove sch eden . 

i  het opnieu  sta ten van een p og amma o dt de out te ugge et. ogeli ke oo aken
 
• Thermoelement o  aanvoe d aad onde oken
• Maximumtempe atuu  van de egelaa  ove sch eden
• Thermoelement out aangesloten (Temperaturaan i ing „under“) 
 

tmelding A3 
 

eilig eids i it e d tie
Bi  ove sch i ding van de ma imumtempe atuu  met mee  dan   o dt het eveiligings  
ci cuit aktie  en schakeld de oven ove  het veiligheidsci cuit uit. alleen indien de e is ge  
con igu ee d). Hiermee o dt de oven tegen ove ve hitting eveiligd.

ogeli ke oo aken voo  ove ve hitting .
 
• Oven eveiliging is in de " I " stand li ven hangen.
• ontact in de oven eveiliging li t gesloten.
 

E A4
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tmelding A4 
 
Temperatu sti ging nd n s l e m gen te l g
De e outmelding d idt  een bleem in de en  ogeli ke oo aken  
 
• eke ing  ase de ect. e a mingsspi aal de ect
• e a mingsspi alen ve oude t i  hoge tempe atu en
• Thermoelement  aansluiting ko tgesloten
• eveiliging de ect. vaak pas gedu ende de stook .

tmelding A5 

O en lgt niet de ge g mmee de tem e t sti ging
Anders als outmelding A  kan ook een te hoog ingevoe de tempe atuu sti ging  die de 
oven niet kan volgen  de eden i n. elding is alleen actie  als dit in de con igu atie is
v i gegeven. 
 

tmelding A8 

em e t sli ging dt t m tis  d ge e d
Als de oven de tempe atuu sti ging niet kan volgen o dt het segment automatisch 
gestopt.
 
Als de egelaa  na onsuccesvolle a loop van de achtti d  endel   et g mm
voo t et  o dt de e melding  minuut lang getoond.
 

tmelding A9 

SKIP egment e d e li t beeindigd
Als de egelaa  in een onduideli k segment teve gee s hee t gep o ee t om in de oven
de eindtempe atuu  te e eiken  o dt ve plicht naa  het volgende segment geschakeld. 

pme king "on egelmatig" segment S I . Te  in o matie aan de ge uike  o dt de e
melding gedu ende  minuut getoond. 
 



02/2007 10

tmelding B3 

tg ng n de st  d  net it l  st m it l  nde b en  
Na het opnieu  instellen van de netspanning e d de stook a ge oken.

i voo eeld omdat de oventempe atuu  in de tussenti d te veel is te uggelopen. en even
tueel decimaalpunt ( i voo eeld  B3.4 =temperatu  te eel te ggel en) gee t ve de e
in o matie ove  de oo aak. 
 
Als de e melding di ect na het inschakelen van de egelaa  plaatsvindt  hoe t u hie
niet op te letten. et etekent dat de egelaa  ti dens de laatste stook is uitgeschakeld.
  
 

 kunt met het invoe en van een p og amma eginnen. 
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i l ge B onfiguratie  
 
Een dige mete li st

Sommige instellingen van de T   i n a hankeli k van de oven o  de toepassing. 
Normaal o den de ge enste instellingen al doo  de oven ou e  ingesteld.
Technisch geinte essee de ge uike s kunnen  indien nodig  el  i igingen aan engen. 

e volgende ta el toont een ove icht van de e pa amete s.

a  op aar hu ing!!! 

 

erkeerde in tellingen van de parameter  kunnen hade aan
het tookgoed  en in ommige gevallen ook hade aan per onen 

en materiele hade tot gevolg he en
 

et i  ter verant oording van de ge ruiker  om ij veranderingen 
van de parameter  de gevolgen hiervan jui t in te hatten  o  om
al  odanig geen ij igingen toe te pa en
 
De produ ent van de oven o  regelaar aanvaardt voor hade aan
per onen o  materiele hade geen enkele verant oordelijkheid

Bepaalde instellingen i n uit veiligheidove egingen ge lokkee d. ( i voo eeld omschakelen 
van het thermoelement type S/R in J/K o  omgekee d). 

Par.Nr. nd iding Bete enis  een eid
S – 01 „S“ Type  Thermoelement 
S – 02 1320 Maximaaltemp in °C 
S – 03 2.0 Propotionaalbereik in % 
S – 04 200 Nachstel e eik in sek. 
S – 05 10                   achtti d in sek
S – 06 30                   yclusteid in sek. 
S – 07 1                    Aanduiding i  opstookp o lemen 
S – 08 Graden             Ingave van de segmenten als  o  ti d 
S – 09 0 Interne communicatie ID 
S – 10 1 Functie voo  2. Relais 
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itleg n de mete s  

Parameter S - 01: Thermoelement code Standaa d = S 
 
Type tempe atuu voele . S=PtRh10%-Pt, R=PtRh13%-Pt, K=NiCr-Ni, J=FeCu-Ni. 

i iging van S/R in J/K en omgekee d is uitveiligheidsove egingen ge lokkee d.. 

Parameter S - 02: Maxim mtemperat ur n de en 
Maximaal in te stellen tempe atuu .  
 

en t  e  lst blie t m  d t de b en tem e t  n it b en de nst tie
stgestelde m im mtem e t  n de en ligt  

 

Parameter S - 03: Proportioneelberei  
ve  de e egelpa amete  kan indien nodig in de ovenka akte estiek aangepast o den. 

De standaa dpa amete s staan doo  autotuning  ook onde  individuele aanpassing
ga ant voo  uitstekende esultaten.
 

Parameter S - 04: Nastelti d
ve  de e egelpa amete  kan indien nodig in de ovenka akte estiek aangepast o den.
e standaa dpa amete s staan doo  autotuning  ook onde  individuele aanpassing

ga ant voo  uitstekende esultaten.
 

Parameter S - 05: Vo l ti d
ve  de e egelpa amete  kan indien nodig in de ovenka akte estiek aangepast o den.
e standaa dpa amete s staan doo  autotuning  ook onde  individuele aanpassing  

ga ant voo  uitstekende esultaten
 

Parameter S - 06: y lusti d
epaald de schakel e uentie van het elais. en te ko te cyclusti d van het elais leidt tot een 

ste ke sli tage. i  een te g ote cyclusti d o dt de oven on egelmatig opgestookt. 
e voo ingestelde ti d van  seconden is een goed comp omiss ge leken.
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Parameter S - 07: ed gingen bi  st  blemen 
 
nstelling 0 
Bi  instelling  eki kt de egelaa  uitge eid alle ve t agingen i  het opstoken.

e ti d die in een ingesteld segment o dt vastgehouden hold  als een one op vol ve mogen 
stookt. e e instelling o gt e  i  een mee one oven voo  dat ook i  een ge inge ve mogens
ese ve in een opstooksegment alle ones  voo  ove  technisch mogeli k ge egulee d o den. 

In de e instelling kan de ingestelde opstookti d egens vaak ingestelde "hold" ste k 
ove sch eden o den.
 
nstelling1 
Bi  instelling  standaa d  o dt net o als i  instelling  de ti d pas gestopt  als alle ones op
vol ve mogen stoken. ie doo  o dt i  het opstoken het volle ovenve mogen ge uikt met 
het comp omis  dat dat de tempe stuu  van elke one niet ge egeld is.

i  one ovens he en de instellingen  en  de el de unctie. 
 
nstelling 2
i  insstelling  cont olee t de egelaa  alleen de tempe atuu sti ging i  vol ve mogen. olang

een epaalde tempe atuu sti ging  pe   min  vastgesteld o dt  o dt de stook voo tge et.
 
nstelling 3 

Bi  instelling  voo t de egelaa  geen cont ole van het stookve loop uit
e e instelling moet alleen geko en o den als het eslist nood akeli k is. i voo eeld om

ti dens de stook de oven te openen. pas op  andgevaa . In de e instelling o dt   
ko tsluiting in een element niet he kent en daa doo  kan de oven ove ve hitten
 

Parameter S - 08: ng e n et segment ls g dient   ti d time  
aa  pe soonli ke voo keu  kan de ge uike  vastleggen o  de aa den van de opstook o

a koel segmenten in g aden pe  uu  h  o  als ti d time  ingevoe d moeten o den.
  
 

Parameter S - 09: Interne mmuni tie ID 
 

Parameter S - 10: Funktie  2. Relais 
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e en  i igen en sl n n de n ig tie 

Drukt u minimaal  sec op de “prog“ - n  
net l ng t t  „S – 01“ getoond o dt. u de 
„prog“-knop loslaten. –  evindt ich in de 
con igu atieli st. 

De display isselt automatisch naa  het tonen van  
de aa de (hier .v. „S“). 
 
Met de pi l knoppen ��kunnen de ingestelde 

aa den ve ande t o den. 

 

Doo  op de � �knoppen te d ukken springt de 
aanduiding van de actuele aa de in de pa amete
kolom „S – 01“ te ug. 
 

Doo  nogmaals op de �o  de�knop te d ukken 
springt de aanduiding van de actuele aa de in de
parameter-kolom „S – 02“. De dislplay gee t de
waa de ee  aan. 
 

= Save Configuration (configuratie bewaren)

m de con igu atie te ve laten onde  op te slaan 
schakelt u egelaa  TC 304 „Aus“ uit  en ee  
„Ein“ n  

Als alle i igingen i n ingevoe d  dan d ukt u 
net o lang op de "p og" knop tot de  display „okay“ 
ve schi nt. e egelaa  sta t opnieu . 
 

S - 01

S

okay

SCFG 
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i l ge C 
Ele tris e 

nsl itingen 
 

Vereen digd s els em  n een en

elang i ke opme king: Die hie  getoonde ingaven 
 i n enkel exemplarisch. De elekt ische aansluitingen

o den doo  on e klanten aangelegd en i ken  
vaak a  van de hie  getoonde ingaven. 
gemachten Angaben ab. i kt u indien nodig in de
documenten van de oven ou e . In het geval dat de

 egelaa  voo  mee  dan  one is aangesloten 
o  mee  dan  schakeluitgang hee t  o dt de A  

         a toegepast. ie i eho ende esch i ving.
toegepasttoe 

toegepast t
 

    inbe etting 
HAN7D a           

     inbe etting 
HAN15D a    

     inbe etting 
CPC14 a 

Anschluß Funktion HAN7D a HAN15D a CPC14a 
a               i eho ende  schakeluitgang                                                                                           
b Schakeluitgang eveiliging ase                                                                  A                       
c Schakeluitgang eveiliging n  1                                                 
d               esche mingsleiding*  Eindklem    11 
e               oeding ase                                                                  A1                         
f                oeding                                                                                                          
g Thermoelement + 3 B5 1 
h Thermoelement – (PtRhPt) 4 C5 2 
n Thermoelement – (NiCrNi) 4 A5 3 
 * De esche mingska el moet aangesloten o den!  

el ng i e me ing: e geli kt u eslist het toegepaste the moelement 
met het op de achte kant van de egelaa  aangegeven type. Als hie  ve schil in it

kan schade aan de oven en het stookgoed niet uitgeslotten o den. 

oducent van de oven en egelaa  aanvaa den geen enkele ve ant oo deli kheid.

e ande ingen die de technische voo uitgang dienen  li ven voo ehouden.
e uiksaan i ing TC 304 V1.1 (C) 2007 HELMUT ROHDE GMBH DEUTSCHLAND 
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