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Störk-Tronic is al lange tijd één van de toonaangevende bedrijven op het gebied van tempe-
ratuurregeling van koelapparatuur. In nauwe samenwerking met klanten hebben we nu onze 
gevestigde software voor koeltoepassingen verder ontwikkeld.

De voordelen van de nieuwe 
212 software zijn:
 xOververhittingsregeling voor 
Elektronisch Expansie Ventiel 
(EEV) geïmplementeerd.
 xVerbetering van de flexibiliteit 
van de sensoringangen en 
het gebruik van meetwaar-
den. 
 xMogelijkheid om het systeem 
te optimaliseren door gebruik 
te maken van thermostati-
sche of PID-logica voor elk 
regelcircuit.
 xRegeling van variabele snel-
heidscompressoren en venti-
latoren.
 xVerbeterde systeembewa-
king.
 xVerbeterde communicatiemo-
gelijkheden 
 xNieuwe modulaire software 
structuur.
 xEnergiezuinige regeling van 
vermogensrelais.
 xServicetimers voor onder-
houdsintervallen.
 xVerfijning van foutmeldingen.
 xVolledige integratie in ST-Stu-
dio en ST-Cloud.
 xAutomatische detectie van 
115/230V en 50/60Hz.

Oververhitting

Met de nieuwe versie van onze 
koelsoftware is het mogelijk 
om een systeem met overver-
hitting te draaien.

De oververhittingregeling 
geeft de mogelijkheid om het 
koelsysteem te optimaliseren. 
Door het temperatuurverschil 
tussen de inlaat en de uitlaat 
van de verdamper te regelen, 
kan deze op een minimaal ni-
veau worden gehouden zon-
der het risico te lopen dat er 
vloeibaar koudemiddel in de 
compressor terechtkomt. Dit 
zal ook de levensduur van de 
compressor verlengen. Met de 
flexibele kleppenconfiguratie 
is het mogelijk om de elektro-

Het kan gebruikt worden voor 
alle soorten koelingen zoals 
R134A, R290 (propaan), R600A 
(isobuteen), R744 (CO2) en 
R1234yf. De oververhittings-
functie bepaalt het tempera-
tuurverschil tussen T_Evap_In 
en T_Evap_Out T_Evap_In en 
T_Evap_Out en houdt het op 
een gewenst niveau. Dit wordt 
bereikt door gebruik te maken 
van een PID-regeling voor de 
klep. De klepconfiguratie kan 
zijn: stappenmotor, (0-10)V, of 
PWM. 

Figuur 1 Diagram van het volledige controlesysteem.
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nische expansieklep van elke 
leverancier te kiezen.

Verbeterde flexibiliteit van de 
sensoren

De nieuwe softwareversie on-
dersteunt multi-sensoringan-
gen. Dit betekent dat het mo-
gelijk zal zijn om de sensoren in 
te stellen door eenvoudige in-
stellingen. Beschikbare opties 
zijn PTC, Pt100, Pt1000, NTC,   
(0-10)V, (4-20)mA. Naast deze 
sensoren zijn er ook vier virtu-
ele sensoren met vooraf gede-
finieerde wiskundige functies. 
Deze kunnen worden gebruikt 
om gemiddelde waarden, ver-
schil en som van twee senso-
ren te maken, maar kunnen ook 
worden gebruikt voor dauw-
puntberekeningen die kunnen 
worden gebruikt om een ener-
giezuinige condensatievrije 

PID-regeling met anti-windup 
om over-/onderschrijding te 
voorkomen. Met de combina-
tie van PID-regeling en varia-
bele/stapsgewijze toerentalre-
geling is het mogelijk om het 
systeem zo goed mogelijk te 
optimaliseren.

Compressoren en ventilatoren 
met variabel toerental

Als gevolg van de nieuwe ge-
implementeerde functionali-
teit kunnen compressoren en 
ventilatoren met een variabel 
toerental via (0-10)V of (0-250)
Hz-signalen worden aange-
stuurd. Het effect hiervan is 
dat de compressor niet hoeft 
te starten en te stoppen, maar 
continu draait op basis van het 
benodigde vermogen. Dit ver-
betert de levensduur van de 
compressor en verhoogt het 
rendement van het systeem.

Communicatie

Er worden maximaal 2 
RS485-interfaces onder-
steund. Eén interface is altijd 
de ST-Bus. De tweede inter-
face kan worden gebruikt als 
ST-Bus voor netwerken op 
afstand via de ST-Cloud of als 
Modbus (Device) voor integra-
tie in Modbus-gebaseerde ex-
terne systemen. Als optie is er 
ook een Modbus (Master) be-
schikbaar voor het aansturen 
van externe Modbus (Device) 
componenten zoals regelbare 
compressoren of ventilatoren 
via de nieuwe 212-software.

raamverwarming te ma-
ken. Ook kan een tempera-
tuur-druk-conversie van T(HP) 
en T(LP) volgens het gebruikte 
koudemiddel worden gemaakt. 
De omzetting van hoge druk 
naar temperatuur kan worden 
gebruikt om de ventilatorsnel-
heid van de condensor te re-
gelen. Deze virtuele sensoren 
kunnen worden gebruikt voor 
elk regelcircuit in het koelsys-
teem. 

Optimalisatie van het systeem

Door twee besturingsalterna-
tieven te implementeren voor 
alle circuits, d.w.z. het koelcir-
cuit, de verdamperventilator, 
de condensorventilator en de 
compressor. De twee alterna-
tieven zijn thermostatische re-
geling (tweepuntsregeling) of 

Figuur 2 De ST-Box 200F is uitgerust met de nieuwe Software 212.
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Structuur van de software

De software is gestructureerd 
in een logische, modulaire 
vorm. Elk blok heeft gedefini-
eerde in- en uitgangen, waar-
door het mogelijk is om extra 
functies of functionaliteiten 
te verwijderen of toe te voe-
gen aan de applicatiesoftware 
wanneer dat nodig is. Het risi-
co op storingen is ook beperkt 
omdat de afgewerkte software 
bestaat uit beproefde blokken 
die al binnen hun systeem zijn 
getest.

Energiezuinige besturing van 
vermogensrelais

Om het energieverbruik te mi-
nimaliseren en de zelfverwar-
ming te verminderen, worden 
de vermogensrelais op een 
voor de prestaties geoptima-
liseerde manier aangestuurd. 
Dit maakt een energiebespa-
ring tot 50% per relais moge-
lijk.

Verbeterde systeembewaking

Voor hardware met geïnte-
greerde stroommeting kan de 
nieuwe 212 software vermo-
genscircuits zoals compres-
soren, ventilatoren, verwar-
mingselementen en/of externe 
veiligheidsvoorzieningen be-
waken. Door een verhoging 
of verlaging van de stroom te 
detecteren, kan de regelaar 
herkennen of het relais of de 
daarop aangesloten apparatuur 
binnen de ingestelde grenzen 

weg door parametrisering.

Onderhoud van het systeem

Met het systeem dat uw appa-
ratuur bewaakt via de huidige 
meet- en servicetimers is het 
mogelijk om te zien of de com-
ponenten niet naar behoren 
werken of onderhoud nodig 
hebben. Dit maakt het moge-
lijk om preventief te werken 
en onverwachte stops van het 
systeem te voorkomen. Samen 
met de 4 niveaus van de mel-
dingen maakt dit het mogelijk 
om een preventieve bewaking 
van het systeem op te zetten 
die duidelijk laat zien welke ac-
ties nodig zijn.

ST-Studio en ST-Cloud

De nieuwe 212 software heeft 
de mogelijkheid om volledig te 
integreren met het Störk-Tronic 
besturingssysteem ST-Studio 
of onze cloud-oplossing ST-Cl-
oud. Dit betekent dat alle ge-
gevens en gebeurtenissen op 
afstand kunnen worden gevi-
sualiseerd, geanalyseerd of ge-
bruikt kunnen worden om aan 
te tonen dat de temperaturen 
op een bepaald moment bin-
nen het gewenste bereik zijn 
geweest (conform HACCP). 
Meer informatie over ST-studio 
of ST-Cloud kunt u krijgen door 
contact op te nemen met onze 
Störk-Tronic klantenservice.

werkt. Deze gegevens kunnen 
worden gebruikt voor foutmel-
dingen of deel uitmaken van 
een preventief onderhouds-
programma dat een waarschu-
wingssignaal voor een vervan-
gend onderdeel geeft voordat 
er kostbare storingen optre-
den.

Servicetimers

Vier nieuwe servicetimers zijn 
in de software geïntegreerd. 
Deze kunnen worden gebruikt 
om onderhoudsintervallen voor 
bepaalde componenten in te 
stellen op basis van de urentel-
ler en/of een andere optie met 
behulp van de software om 

Figuur 3 De nieuwe generatie ST181 re-
gelaars is ook uitgerust met de nieuwe 
software 212.

 een volledig functioneel pre-
ventief onderhoudsprogramma 
te maken.

Foutmeldingen

De berichten zijn nu verdeeld 
in 4 verschillende niveaus. Het 
is mogelijk om te bepalen hoe 
de verschillende niveaus op 
de controller moeten worden 
weergegeven en hoe ze moe-
ten worden gereset. Elk type 
alarm kan worden toegewezen 
aan een van de vier niveaus. 
Dit alles gebeurt eenvoudig-
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