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Vejledning til KUBE KM1/KM3 regulator 
 

Denne vejledning forsøger at gennemgå programmering/indstilling af AsconTechnologic 
KUBE KM1 og KM3 regulatorer. For info omkring fysiske dimensioner, tilslutning og 
specifikationer henvises til den komplette vejledning fra producenten. Denne vejledning 
fokuserer udelukkende på programmeringen. Programeringen er opdelt i 2 dele. 

1. ”Grovprogramering” Først skal code1 og code2 (også kaldet LMNO og PQRS) sættes. 
Dette gøres fra regulatorens taster. Før code1 o code2 er sat, er der ingen regulering, der 
virker. Bemærk, at reguleringsudgangen ikke behøver at være udgang-1. Der er flere 
muligheder. Se tabel for code1. Alarmerne sættes med code2. 

2. ”Finprogramering”. Her fastsættes detaillierne i reguleringen. Dette kan gøres enten fra 
tregulatorens kanpper (det er besværligt, men absolutmuligt), eller fra en computer, 
hvilket giver et bedre overblik over reguleringen. 

Der tages forbehold for fejl.   

Generelt 
Programmering af KM1/KM3 regulatorerne er delt op i forskelige grupper. Hver gruppe indeholder alle 
parametre der har med en bestemt funktion at gøre (f.eks. input, regulering, alarm osv). 

Sådan får du adgang til programmering af parametrene 
1. Hvis du vil konfigurere via computeren, skal konfigureringskode 1 og 2 sættes fra regulatorens 

tastatur, før programering fra computeren virker. Du skal bruge password 300. 
2. Tryk og hold  knappen inde i mere end 5 sekunder. Det øverste display viser ”PASS” mens det 

nederste display viser 0. Brug piltasterne cod1. Tast  og brug piltasterne igen til at sætte cod2. 
Tast og igen  for at afslutte. 

3. For at få adgang til den øvrige programerin skal du bruge pasword 30. 
a. Note: Standard password er fra fabrikkens side sat til: 30 og 300. Se iøvrige vejledningen 

side 13. 
b. Note: Regulatoren fortsætter med regulering i baggrunden, imens man er i færd med 

programmering. Hvis man ønsker at regulatoren skal stoppe imens man programmerer 
den, skal man bruge password 2000+indstillede password – dvs. standard 2030. 
Regulering genoptages, når man går ud af programmeringsmenuen. 

4. Tryk på  knappen. 
Hvis password er korrekt, viser displayet forkortelsen for den første parametergruppe: inP. 
 

Sådan kommer du ud af programmering 
Tryk og hold  knappen inde i mere end 5 sekunder. 
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Knappernes funktion under programmering 
 Et kort tryk fører dig ud af nuværende parametergruppe og du kan vælge en ny parametergruppe. 

Et langt tryk fører dig helt ud af programmeringsmenuen. 
 Hvis det øverste display viser en parametergruppe og det nederste display er blankt, giver et tryk 

adgang til den pågældende gruppe. 
Når øverste display viser en parameter og nederste display viser en værdi, vil et tryk på knappen 
bekræfte den indstillede værdi. 

 Øger værdien. 
 Reducerer værdien. 

 +  Samtidigt tryk på begge knapper går tilbage til tidligere parametergruppe. 

Nulstilling til fabriksindstillede værdier 
Hvis der er gået rod i programmering af regulatoren, og nogle parameter er indstillet uhensigtsmæssigt, er 
det muligt at nulstille alle parametre.  

1. Tryk og hold  knappen inde i mere end 5 sekunder. Det øverste display viser ”PASS” mens det 
nederste display viser 0. 

2. Brug piletasterne til at indtaste password: -481.  
3. Tryk på  knappen. 
4. Regulatoren slukker kortvarigt og tænder igen. Nu er alle parametre nulstillet, til de værdier de har, 

når regulatoren kommer fra fabrikken. Du skal nu begynde helt forfra med grovprogramering. 

Programmering 
Det anbefales at have Appendix A ved hånden, og gennemgå parametrene én efter én. Det er den sikreste 
måde at komme igennem programmeringen uden at overse noget. Man kan selvfølgelig udelade de 
grupper man ikke anvender, f.eks. alarmer, kommunikation eller kalibrering. 

For en uddybende forklaring til parametrene henvises til den officielle vejledning fra producenten.  

Punkter der bør bemærkes: 
Antallet af set-points sættes under punkt 76 

Cirkelknappen kan starte auto-tune under normal drift. Se punkt 121 i den fulde manual. 

Autotune: 
Ved standardopsætning: Tryk  i 1 sekund. Display viser tune. Så længe punktummet blinker, er auto i 
gang. Bemærk: Autotun tager lang tid, op til flere timer, og temperaturen kommer flere gange et godt 
stykke over setpunktet, inden autotune er færdig. 

Ændring af setpunkt: 
Tryk kort på  . Øverst vises SP, nederst setpunktet. Brug pilknapperne til at ændre setpunktet. Tryk på  
igen for at godkende. Vent, eller hold for at komme tilbage til normal viisning. 

Kodning ved brug af computer: 
Først skal driver og program indlæses i computeren. Forklaring kommer snart. 
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1. Start programmet. 
2. Tilslut AO1 til computerens USB-port. 
3. Tilslut AO1 til regulatoren. Husk at vende den rigtigt. 
4. Start programmet Tecnologic Setup og tillad at programmet kører. 
5. Vælg com-porten. 
6. Klik på search. 
7. Hvis det ikke virker, er mulighederne, forkert USB-port eller AO1 er vendt forkert. 
8. Klik på Start Application og godkend ved at klikke på ja. 
9. Klik på U-knappen på billedet af regulatoren. 
10. Nu har du adgang til alle 142 punkter i opsætningen. Husk at trykke på vognretur, nå du 

har indtastet en talværdi.  

Regulatoren fungerer under programeringen, så man hele tiden kan følge med. 

1. I punkt 121 kan du sætte autotune skal starte. Bemærk at det først virker når AO1 er 
fjernet. Hvis du vil bruge autotune under programeringen, så skal du vælge fanen 
control, og klik på den mørke streg under Start Auto tune. 

2.  

Indsætning af kode for overordnet styring (grovprogramering): 
5.3.1 “Code” configuration procedure The controller configuration (Input type, Control mode, etc.) can be 
made entering two 4-digit codes. Before to enter into code configuration we suggest you to prepare the 
two codes according to the tables that follow. Notes: 1. During the Code configuration procedure there is 
no timeout. 2. To leave, at any time, the Configuration session without saving the settings made, press the 
button. To enter into code configuration proceed as follows: 1. Push the button for more than 3 seconds. 
The upper display will show PASS while the lower display will show 0; 2. Using and buttons set the 
password programmed in parameter [120] PAS4. The factory default password for Code configuration is 
300; 3. Push the button; If the password is correct the instrument will show one of the following conditions: 
• If no code is present, the display shows codE on the upper display and oFF on the lower display. Push the 
button to continue. The upper display will flash cod1 while the lower display shows 0000. • If a previous 
code was stored, the upper display will flash cod1 while the lower display shows the value of cod1 stored in 
memory. 

4. Using and buttons set the code 1 value according to the following tables. 

5. Push the button. The upper display shows cod2 flashing while the lower display shows 0000 or the cod2 
value stored in memory. 6. Using and buttons set the code 2 value according to the following tables. 
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Appendix A 

inP Group – Parametre der har med input at gøre 
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 Out Group – Parametre der har at gøre med output 

 

 

Fortsættes på næste side 
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 AL1 Group – Parametre der har at gøre med alarm 1 

 

 AL2 Group – Parametre der har at gøre med alarm 2 
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 AL3 Group – Parametre der har at gøre med alarm 3 

 

 LBA Group – Parametre der har at gøre med ”Loop Break Alarm” 
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 rEG Group – Parametre der har at gøre med regulering 
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 SP Group – Parametre der har at gøre med setpunkt 

 

 TIN Group – Parametre der har at gøre med Timer 

 

 PRG Group – Parametre der har at gøre med Programmer 
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 PAN Group – Parametre der har at gøre med operator visning
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 Ser Group – Parametre der har at gøre med seriel kommunikation 

 

 CON Group – Parametre der har at gøre med beregning af forbrug 

 
 CAl Group – Parametre der har at gøre med kalibrering 

 

 

 


