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1 Wettelijke bepalingen 
 
HESCH Industrie-Elektronik GmbH, Boschstraße 8, 31535 NEUSTADT, DUITSLAND 
 

 De klepbediening HE 5731 dient voor de bediening van magneetkleppen in industriële 
ontstoffingsfilters. Het aantal kleppen kan van 1 tot max. 64 door modulaire 
uitbreidingseenheden worden ingeschaald. De reiniging met de HE 5731 kan 
tijdsgestuurd of drukverschil-gestuurd plaatsvinden. Deze kan zowel met alsook 
zonder eigen klepbediening worden bediend. Er blijven in elk geval 64 kleppen 
bedienbaar. 

 De bediening kan zonder beïnvloeding van haar veiligheid binnen de gebruiks- en 
omgevingsvoorwaarden in dit handboek worden gedaan. 

 De fabrikant is niet aansprakelijk voor ondoelmatig gebruik en de daaruit 
voortvloeiende persoonlijke letsels en materiële schade; het risico is uitsluitend voor 
rekening van de gebruiker. Het niet voldoen aan de bovenstaande criteria voor 
doelmatig gebruik kan de garantie en aansprakelijkheid voor het apparaat ongeldig 
maken. 

 
Alle werkzaamheden aan de klepbediening mogen alleen door elektriciens met 
voldoende kennis op het gebied van elektrotechniek worden uitgevoerd. Het apparaat 
mag alleen worden bediend door geschoold personeel. 
 
Het het apparaat is volgens VDE 0411 / EN 61010-1 gebouwd en gekeurd en heeft de 
fabriek in een veiligheidstechnisch perfecte staat verlaten. Om deze toestand te 
behouden en een bedienen zonder gevaren te garanderen, moet de gebruiker de in dit 
handboek beschreven aanwijzingen en waarschuwingsopmerkingen in acht nemen, zie 
hoofdstuk 2 Veiligheidsaanwijzingen.  
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2 Veiligheidsaanwijzingen 
 

2.1 Symbolen en principiële veiligheidsaanwijzingen 

Dit hoofdstuk bevat belangrijke veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen. Ter 
bescherming van persoonlijke- en materiële schade is het noodzakelijk om dit hoofdstuk 
voor werkzaamheden aan het apparaat zorgvuldig te lezen. 
De volgende symbolen worden in deze gebruikshandleiding gebruikt. Alle 
veiligheidsaanwijzingen zijn uniform opgebouwd. 
 

 

Waarschuwing voor persoonlijk letsel! 
De ernst van het gevaar is door het betreffende signaalwoord (s.o.) 
aangeduid. 

 

 

Waarschuwing voor explosieve atmosfeer! 

 

 

Waarschuwing voor gevaarlijke elektrische spanning! 
 

 

 

Waarschuwing voor materiële schade als gevolg van 
elektrostatische oplading! 

 

 

Waarschuwing voor materiële schade! 

 

 

Aanwijzing! 
Duid op mogelijke storingen en geeft aanwijzingen voor de optimale 
bedrijfsvoorwaarden. 

 
GEVAAR! 
Duidt op een acuut gevaar met hoog risico, welke dood of ernstige lichamelijke 
verwondingen tot gevolg zal hebben wanneer dit niet wordt voorkomen. 
 
WAARSCHUWING 
Duidt op mogelijk gevaar met middelzwaar risico, welke dood of ernstige lichamelijke 
verwondingen tot gevolg kan hebben wanneer dit niet wordt voorkomen. 
 
VOORZICHTIG 
Duid op een dreiging met laag risico dat licht of middelmatig lichamelijk letsel ten gevolge 
zou kunnen hebben als dit niet wordt voorkomen. 
 
Alle waarschuwingen in deze handleiding hebben een uniforme structuur. Het pictogram 
wijst op daarbij het type gevaar. 
 

 

SIGNAALWOORD! (duid op de ernst van het gevaar) 
Een instructietekst beschrijft het gevaar en geeft aanwijzingen hoe dit 
kan worden voorkomen. 
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2.2 Veiligheid in de afzonderlijke bedrijfsfases 

De volgende veiligheidsinstructies moeten bij de installatie van de bedieningseenheid en 
het gebruik in acht worden genomen. 
 

 

Gevaar door elektrische schok! 
Schakel alle voedingen uit voordat u aan het apparaat gaat werken. De 
elektrische leidingen moeten volgens de betreffende voorschriften van 
het land worden gelegd (in Duitsland VDE 0100). De meetleidingen 
moeten gescheiden van de voedingskabels worden gelegd. Er moet een 
verbinding tussen de aansluiting voor de massadraad (in de 
desbetreffende apparaathouder) en een massakabel worden gemaakt. 

 

 

Gevaar door elektrische schok! 
Elke onderbreking van de massakabel in de apparaat houder kan ertoe 
leiden dat het apparaat gevaarlijk wordt. Bewuste onderbrekingen zijn 
niet toegestaan. Als kan worden aangenomen dat een veilig bedrijf niet 
meer mogelijk is, moet het apparaat buiten bedrijf worden gesteld en 
tegen onbedoeld gebruik worden beveiligd. 

 

 

Gevaar door elektrische schok! 
Open het apparaat niet terwijl het onder spanning staat! Bij het openen 
van de apparaten of het verwijderen van afdekkingen en onderdelen, 
kunnen onder spanning staande onderdelen worden blootgelegd. Ook 
kunnen aansluitingen onder spanning staan! 

 

 

Opgelet! 
Het apparaat mag nooit ondanks herkenbare schades in gebruik 
genomen worden. 

 

 

Opgelet! 
Let bij de montage, ingebruikneming, onderhoud en storingsoplossing op 
de ongeval preventievoorschriften die betrekking hebben op uw 
installatie zoals bv. DGUV-Voorschrift 3 „Elektrische installaties en 
bedrijfsmiddelen“. 

 

 

Opgelet! 
Reinig vervuilde contacten met olievrije perslucht of met spiritus en een 
pluisvrije doek. 

 

 

Materiële schade als gevolg van elektrostatische oplading. 
Neem de veiligheidsmaatregelen volgens DIN EN 61340-51/-3 in acht om 
een elektrostatische ontlading te voorkomen! 
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Explosiebeveiliging! 
Het apparaat is met gesloten deksel voor het gebruik in explosiezone 22 
geschikt. Voordat het apparaat wordt geopend, moet er beslist op 
worden gelet dat er geen explosieve omgevingsvoorwaarden zoals bv. 
stofontwikkeling bestaan. 

 

 

Het vinden van storingen! 
Bij het begin van het storing zoeken moet rekening worden gehouden 
met alle mogelijkheden van storingsbronnen op extra apparaten of 
voedingskabels (meetleidingen, bedrading, vervolgapparatuur). Mocht de 
fout na de controle van deze punten niet gevonden worden, dan 
adviseren wij om het apparaat naar de leverancier te sturen. 

 

 

Buitengebruikstelling! 
Schakel de spanningsvoeding aan alle polen uit wanneer het apparaat 
buiten werking moet worden gezet. Beveilig het apparaat tegen 
onbedoelde werking! 
Is het apparaat met andere apparaten en / of inrichtingen aan elkaar 
geschakeld, dan moeten voor het uitschakelen de effecten worden 
overdacht en passende maatregelen worden genomen. 

 
Aanduiding van het apparaat 
Het apparaat HE 5731 Kompakt (zie Afbeelding 1 HE 5731 (Kompakt)) is gekenmerkt 

met:   
 

   
II3D Apparatencategorie Gebruik in zone 22 voor stof bij normale modus 
Ex Geeft een elektrisch bedrijfsmiddel aan 
Tc Ontstekingsbeveiligingstype Bescherming door behuizing 
IIIC Stofgroep: Geleidende stofsoorten 
T135°C Temperatuurindeling: Maximaal toegestane oppervlaktetemperatuur 
Dc Apparaten 

beschermingsniveau: 
Gebruik in zone 22 voor stof 

IP65 Veiligheidsklasse Stofdicht en beschermd tegen straalwater 
 
 
Er moet op de volgende voorschriften gelet worden: 

 Sluit de leidingen vakkundig in de schroefverbindingen aan. 

 Voorzie loze boorgaten van de behuizing met afsluitbouten. 

 Om statische oplading te voorkomen is de reiniging van de behuizing alleen met 
vochtige reinigingsmiddelen toegestaan. 

 Eén reiniging is noodzakelijk om een verhoogde stofontwikkeling op het apparaat te 
voorkomen. 
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3 Technische gegevens 
 

Gebruiksdoel: Magneetklepbediening van de reiniging van industriële 
filterinstallaties 

Uitvoeringen:  HE 5731 in de compacte behuizing als master-regeling 
met max. 16 kleppenuitgangen 

 De HE 5731 bedieningseenheid als inbouwbehuizing 
van het schakelpaneel (De klepuitgangen zitten op de 
bedieningseenheid) 

 Uitbreidingseenheden als slave-bedieningen, in totaal 
kunnen 64 kleppen worden geregeld   

Voedingsspanning: 
(Lees dit van het typeplaatje 
op het apparaat af) 

 100…240 VAC / 50…60 Hz 

 24 VDC ±10% (Optie) Lage veiligheidsspanning (SELV) 

 Uitbreidingseenheden worden vanuit de master-regeling 
gevoed 

Vermogensopname: 30 VA bij 100…240 V AC-regeling 

 Max. 30 W bij 24 V DC-regelingen 

Kleppen: 24 VDC, max. 1 A 
16 kleppen per apparaat, 64 kleppen per installatie 

Impulstijd: 0,01 ... 9,99 seconden instelbaar 

Pauzetijd: 1,0 ... 999 seconden instelbaar 

Indicatie: 7-segmentindicatie, 3-cijferig, hoogte 14 mm, wit 
voor drukverschil- / kleppenindicatie, parameter- en 
alarmwaarden 

LED's: 14 LED's voor toestandsindicaties, 16 LED's voor 
drukverschilindicatie 

Toetsen: Waarde-instelling: PARA (ESC), AUF, AB, ENTER, TEST-
toets 

Analoge ingang: 4…20 mA + opnemervoeding voor drukverschilsensor, 24 
VDC max. 80 mA 

Digitale ingangen: Start, na reiniging, vrijgave 

Relaisuitgang: 1 wisselcontact 250 VAC, 5 A als gecombineerde bedrijfs- 
en storingsmelding 

Interfaces: USB device, type B voor schrijven en lezen van de 
parameters (USB / TTL-adapter noodzakelijk) 

 RS 485 als interne communicatiebus 

Lucht- en kruiproutes: Vervuilingsgraad 2, overspanningscategorie II 

EMC: Storingsuitstoot: DIN EN 61000-6-4   

 Storingsbestendigheid:   DIN EN 61000-6-2 

Behuizing: Polycarbonaat 

Aanduiding van het 
apparaat:  
Afmetingen behuizing:  

Compacte behuizing 231 × 125 × 90 mm 

Modulair  
(Inbouw schakelpaneel) 

200 × 122 × 30 mm 

Modulair 
(bedieningseenheid) 

192 × 128 × 63 mm 

Aansluitset bij 
compacte behuizing: 

3 × M32 × 1,5 met meervoudig dichtingsinzetstuk voor 6 
leidingen  
3 × M16 × 1,5 voor voeding en communicatie 
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Elektrische 
aansluitingen: 

Toevoer: Dwarsdoorsnede star/flex: max. 2,5 mm2, 

Flexibel.: max. 2,5 mm2  zonder adereind huls 

 Rest: Dwarsdoorsnede star: max. 1,5 mm2, Flexibel.: max. 
0,75 mm2 met adereind huls 

Montage:  

Compacte behuizing Wandmontage. Inbouwpositie verticaal 

Modulair Inbouwbehuizing schakelpaneel, inbouwpositie verticaal 
Bedieningseenheid Genormeerde rail 

 

Omgevingscondities 

Klimatologisch  

Opslag - 20 °C…+ 70 °C 

Transport - 25 °C…+ 85 °C 

     Bedrijf Compacte behuizing 

 -20 °C ...+50 °C 

 In Explosie-zone 22: -20 °C ...+40 °C 
Modulair 

 -20°C…+50°C 

 Geen Explosie-goedkeuring 

    Relatieve vochtigheid Relatieve luchtvochtigheid 95%, geen condensvorming 
toegestaan, KUF volgens DIN 40040 

 
Technische wijzigingen voorbehouden. 
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4 Beschrijving van het apparaat 
 
De magneetklepbediening HE 5731 is er in verschillende uitvoeringen. 
 

4.1 Overzicht 

4.1.1 HE 5731 Kompakt 

 

 
 
 
 

Afbeelding 1. HE 5731 (Kompakt) 

 

 

 
 
 
 

Afbeelding 2. HE 5731 E (Uitbreidingseenheid) in de compacte behuizing 
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Afbeelding 3. HE 5731 (Kompakt) Aansluit-box 

 

4.1.2 HE 5731 Modulair 

De HE 5731-bedieningseenheid kan tot 100m verwijderd van de bedieningseenheid 
worden gemonteerd. De bedieningseenheid zelf heeft geen klepuitgangen. De 
klepuitgangen zitten op de bedieningseenheid (zie Afbeelding 6 en Afbeelding 7). 
Bedienings- en bedieningseenheid worden met een Patch-kabel (Cat5 of hoger) 
verbonden. (De Patch-kabel zit niet bij de inhoud van de levering). 
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HE 5731 Bedieningseenheid 
 

 

Afbeelding 4. HE 5731 (Modulair) Bedieningseenheid 

 

 

Afbeelding 5. Achterkant apparaat HE 5731 (Modular) Bedieningseenheid 
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HE 5731 Bedieningseenheid  
 
De bedieningseenheid voor de normrailmontage biedt max. 16 klepuitgangen Er kunnen 
maximaal 4 bedieningseenheden aan een bedieningseenheid worden aangesloten (zie 
hoofdstuk 6.3). 
 
Afbeelding 6 toont de bedieningseenheid waarbij de aansluiting van externe 
indicatieapparaten via een aansluitadapter kan plaatsvinden (zie hoofdstuk 10 Opties). 
Afbeelding 7 Toont de bedieningseenheid waarin de aansluitadapter reeds is 
geïntegreerd. 
 

 

Afbeelding 6. HE 5731 (Modular) Bedieningseenheid in normrailbehuizing (100…240 V AC) 
(Aansluitadapter optioneel) 

 

Afbeelding 7. HE 5731 (Modulair) Bedieningseenheid in normrailbehuizing (100…240 V AC) 
(zonder aansluitadapter)  
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4.2 Indicatie- en bedieningselementen 

 

 

Afbeelding 8. HE 5731 Indicatie- en bedieningselementen 

 

Symbolen Betekenis 

 
Bedrijfsmelding 

 
Reiniging actief 

 
Alarm actief 

 Impulstijd 

 Pauzetijd 

 

Het aantal kleppen wordt in het display weergegeven en kan worden 
gewijzigd 

 

De na-reinigingscycli worden in het display weergegeven en kunnen 
worden gewijzigd 

 

De volledige-/ deelcyclus wordt in het display weergegeven en kan 
worden gewijzigd 

 Onderbreking door defecte klepleiding of magneetkleppen  

 
Kortsluiting van een klepleiding (overstroom) 

 
Drukverschil wordt in het display weergegeven 

 Het actieve klepnummer wordt in het display weergegeven 
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Symbolen Betekenis 

 

Toets PARA: Parametreermodus Aan/Uit 

 

Toets OMHOOG: weergegeven waarde verhogen 

 

Toets OMLAAG: weergegeven waarde verlagen 

 

Toets ENTER: weergegeven waarde overnemen 

 

Toets TEST: Testmodus Aan/Uit 

 

Indicatie: 
• Normale modus: actueel drukverschil, actuele klep 
• Parametreermodus: Parameterwaarden en 
alarmaanwijzingen 
• Omschakeling met knop OMHOOG / knop OMLAAG 
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4.3 Drukverschilkolom 

 

             

Afbeelding 9. Drukverschilkolom 

 
In de normale modus dienen de LED's voor de indicatie van het drukverschil. 
In de parametreermodus wordt de geselecteerde parameterwaarde d.m.v. knipperen 
weergegeven. 
 
  

Delta-p-meetgebied 

High-alarm 

 
Bovenste drempel - Start reiniging 
 
 
 

 
 
Onderste drempel - Stop reiniging 
 

 

Low-alarm 
 
Na-reinigingsdrempel 
 

 

Nulinstelling 
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5 Montage 
 
De omgevingstemperatuur op de inbouwlocatie mag niet hoger zijn dan de op het 
datablad aangegeven toelaatbare nominale gebruikstemperatuur. De apparaten mogen 
in gebieden met explosie-klasse EX ATEX Zone 22 worden gemonteerd. De speciale 
voorschriften dienen in acht te worden genomen, (zie hoofdstuk 2.2 Veiligheid in de 
afzonderlijke bedrijfsfases). 
 

5.1 Afmetingen 

5.1.1 HE 5731 Kompakt 

 

 
 
 

 

Afbeelding 10. Afmetingen compacte behuizing (zonder aansluit-schroefverbindingen) 
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5.1.2 HE 5731 Modulair 

 

 
 

 

Afbeelding 11. Afmetingen bedieningseenheid (inbouwbehuizing schakelpaneel) 

 

 
Inhoud van de levering 
 

 HE 5731 

 Bedieningshandleiding # 373369 

 Boormal #373222 (alleen voor de bedieningseenheid HE 5731 Modular) 
 

 

Aanwijzing! 
Controleer de levering na ontvangst op volledigheid en op herkenbare 
gebreken. Neem bij een reclamatie direct contact op met uw 
verantwoordelijke HESCH-vertegenwoordiger. 
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6 Elektrische ingebruikneming 
 
Neem voor het inschakelen van het apparaat de volgende veiligheidsaanwijzingen in 
acht:  
 

 

Gevaar door elektrische schok! 
Voer een elektrische montage alleen in spanningsloze toestand uit. 

 

 

Gevaar door elektrische schok! 
Werkzaamheden aan de elektronica mogen alleen door bevoegd 
vakpersoneel worden uitgevoerd. 

 

 

Explosiebeveiliging! 
Het apparaat is met gesloten deksel voor het gebruik in explosiezone 22 
geschikt. Voordat het apparaat wordt geopend moet er beslist op worden 
gelet dat er geen explosieve omgevingsomstandigheden zoals bv. 
stofontwikkeling bestaan. 

 

 

Materiële schade als gevolg van elektrostatische oplading. 
Neem de veiligheidsmaatregelen volgens DIN EN 61340-51/-3 in acht om 
een elektrostatische ontlading te voorkomen! 

 

 

Materiële schade door verkeerde voedingsspanning! 
De voedingsspanning moet met de informatie op het typeplaatje 
overeenkomen. 

 

 

Aanwijzing! 
Sluit de kabels vakkundig aan de kabelschroefverbindingen aan 

 

 

Aanwijzing! 
De temperatuurschommelingen die voor het gebruik van het apparaat 
zijn aangegeven, moeten voor en tijdens de werking worden nageleefd. 

 

 

Aanwijzing! 
Wees er zeker van dat de PE-geleider is verbonden. 

 

 

Aanwijzing! 
De patch-kabel tussen bedieningseenheid en bedieningseenheid mag 
alleen in uitgeschakelde toestand erin gestoken/eruit getrokken worden. 
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6.1 Wachtwoord uitlezen en instellen 

 

  

1. Bij het inschakelen van het apparaat moeten de toetsen 

OMHOOG en OMLAAG gelijktijdig gedurende 5 seconden 

worden ingedrukt. 

Na de 5 seconden verschijnt “cod” in de indicatie en hierop 

volgend het actueel ingestelde wachtwoord. In de 

afleveringstoestand wordt het fabrieksingestelde 

wachtwoord 001 weergegeven (zie ook 7.2 

Parametertabel) 

 

2. Moet er een nieuw wachtwoord worden ingesteld, druk dan 

op de ENTER-toets. 

    

3. Het eerste cijfer begint te knipperen. Stel de gewenste 
waarde m.b.v. de toetsen OMHOOG en OMLAAG in.  

 

4. Druk op de ENTER-toets als de gewenste waarde wordt 
weergegeven. 

 5. Herhaal de stappen 3 + 4 om het tweede en derde cijfer in 
te stellen. 

 

6. Nadat het laatste cijfer met ENTER werd bevestigd, 
verschijnt  
HE 5731 in de indicatie en de besturing start. 

 

6.2 Voedingsspanning 

De waarde van de correcte voedingsspanning staat op typeplaatje! Er zijn 
apparaatuitvoeringen met een voedingsspanning van 100...240 V AC en 
apparaatuitvoeringen alleen met 24 V DC.  

6.2.1 Compacte behuizing 

Open de behuizing bij de rechter scharniersluiting m.b.v. een platte schroevendraaier 
(Afbeelding 12):  
 

   

Afbeelding 12. Behuizing van de HE 5731 Kompakt openen  

1. 2. 
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Afbeelding 13. HE 5731 Kompakt met 24 V DC-voedingsspanning (aansluitadapter optioneel) 

 

Afbeelding 14. HE 5731 Kompakt met 24 V DC-voedingsspanning (zonder aansluitadapter) 

 Kijk voor de waarde van de voedingsspanning op het typeplaatje (rechts op de 
behuizing). Er zijn apparaten met een voedingsspanning van 100...240 V AC en 
apparaten met 24 V DC.  

De voeding van de uitbreidingseenheden vindt plaats vanuit het basisapparaat via de 
klemmen 29,30 met 24 V DC. 

 Zorg ervoor dat de PE-geleider wordt verbonden.  Bij uitbreidingseenheden moet 
de massa-aansluiting voor elke uitbreidingseenheid afzonderlijk worden 
verbonden.  

De elektrische ingebruikneming van de uitbreidingseenheden vindt bij de 
apparaatvarianten „HE 5731 Kompakt“ en „HE 5731 Modular“ op dezelfde manier plaats. 
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Afbeelding 15. Verbind basisapparaat (24 V DC-versie) met uitbreidingseenheid (24 V DC). 

 

 

Afbeelding 16. Verbind basisapparaat (100 – 240 V AC-versie) met uitbreidingseenheid (24 V DC). 

 
 

6.2.2 Inbouwbehuizing schakelpaneel 

De voedingsspanning wordt centraal op de bedieningseenheid gezet.  
De bedieningseenheid haalt haar 24 V DC-voeding via een patch-kabel (CAT5 of hoger) 
uit de bedieningseenheid. De patch-kabel mag niet langer dan 100 meter zijn. (Patch-
kabel niet bij de inhoud van de levering!)  
 

 
 

Afbeelding 17. Elektrische ingebruikneming van de HE 5731 Modular (100 – 240 V AC) 

 

 
 

Afbeelding 18. Elektrische ingebruikneming van de HE 5731 Modular (24 V DC) 

  

Patch-kabel 
(CAT 5 of hoger) 
Max. 100 meter 

Patch-kabel 
(CAT 5 of hoger) 
Max. 100 meter 

▲Bedieningseenheid ▲Bedieningseenheid 

▲Bedieningseenheid ▲Bedieningseenheid 
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6.2.3 Communicatie 

De seriële communicatie wordt door het verbinden van de aansluitingen „B“ resp. „A“ van 
apparaat tot apparaat gemaakt. De codeerschakelaar geeft de logische positie in 
volgorde van de regelingen aan die niet volgens de bekabelingsvolgorde moet zijn. 
 

 

Opgelet! 
De leidingen B en A mogen niet verwisseld worden. 

 
 

 

 
 

Afbeelding 19. Communicatie 
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6.2.4 Busstructuur 

 

 

Opgelet! 
Een stervormige bekabeling van de seriële verbinding zonder aftakkingen 
zijn niet toegestaan. 
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6.3 Klepaansluitingen 

 

 
                                              Klepaansluitingen (1 – 16) 

Afbeelding 20. Klepaansluitingen HE 5731 Bedieningseenheid (100…240 V AC)  

Er kunnen maximaal 16 kleppen aan de magneetklepbediening worden aangesloten De 
aansluitingen van een klep zijn verticaal over elkaar gerangschikt Voor de PE-aansluiting 
van een klep is steeds één klem aanwezig.  
 
De klepuitgangen zijn voor 24 V DC en 1A ontworpen. De minimale ontspanningstijd 
(Pauze) moet 

 tot softwareversie 2.04 groter of gelijk aan de tienvoudige impulstijd zijn 

 vanaf softwareversie 2.10 groter of gelijk aan de impulstijd  
zijn. De regeling verlengt de effectieve pauzetijd automatisch tot de bovengenoemde 
verhouding. 
 
De softwareversie kan door een controle van het serienummer op de pagina  
www.hesch.de/support/seriennummern.html worden vastgesteld. 
 

 

Aanwijzing! 
Alle klepuitgangen van een systeem hebben betrekking op dezelfde 
massa (-). Het is toegestaan om een massaleiding voor meerdere 
kleppen te gebruiken  

 
 

http://www.hesch.de/support/seriennummern.html
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6.3.1 Codeerschakelaar 

 

 

Codeerschakelaar voor de volgorde van apparaten 
Het apparaatnummer van de communicatie geeft de geregelde volgorde 
van de kleppen aan, onafhankelijk van de bekabelingsvolgorde. 
Apparaatnummer “5“ geldt voor een bedienings- en regelapparaat 
zonder effectieve klepaansluiting. De kleppen worden vanaf 
regelapparaat 1 aangesloten.  
De cijfers 6 tot 9 en A tot F hebben geen functie. 

 

Kleppen codeerschakelaar 
 Er kunnen maximaal 16 kleppen aan elk apparaat worden aangesloten  
Met de kleppen codeerschakelaar wordt het aantal kleppen dat vanuit dit 
apparaat wordt geregeld, van 1 – 16 ingesteld.  
(Klep 10-15 = A-F, klep 16 = 0). Wordt het apparaat zonder uitbreiding 
gebruikt, dan kan het aantal kleppen op „16“ ingesteld blijven - de 
vastgestelde instelling “Aantal kleppen” geldt dan in het menu. 

 
Voorbeeld: 20 kleppen (HE 5731 Master=16, HE 5731 E Slave=4) 

Master: 
Kleppen codeerschakelaar= 0 
Apparaten codeerschakelaar = 1 

 

Slave: 
Kleppen codeerschakelaar= 4 
Apparaten codeerschakelaar = 2 

 

 
Voorbeeld: 20 kleppen (HE 5731 Master=10, HE 5731 E Slave=10) 

Master: 
Kleppen codeerschakelaar= A 
Apparaten codeerschakelaar = 1 

 

Slave: 
Kleppen codeerschakelaar= A 
Apparaten codeerschakelaar = 2 
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7 Parameterinstelling 

7.1 Parameterinstelling met toetsenbord op apparaat 

 

1. Druk op de PARA-toets om de waarden van de 

installatieparameters te veranderen. Een knipperende 

LED geeft de actueel te veranderen parameter aan. 

cod 2. Werd er een wachtwoord afgegeven, dan verschijnt cod 

in de indicatie. 

 

3. Druk de toets ENTER in. 

  

4. Druk op de toetsen OMHOOG of OMLAAG om het 

wachtwoord plaatselijk in te stellen. 

 

5. Druk op ENTER-toets om het wachtwoord te bevestigen. 

Zolang men in het parametermenu blijft, moet het 

wachtwoord niet opnieuw worden ingevoerd.  

  

6. Selecteer met de toetsen OMHOOG en OMLAAG de 

gewenste parameter.  

De telkens actuele waarde wordt in de indicatie 

weergegeven. 

 

7. Druk op de ENTER-toets om de waarde van de 

parameter over te nemen. In de indicatie knippert het 

eerste te veranderen cijfer. 

  

8. Met de toetsen OMHOOG en OMLAAG kunt u de 

waarde van de cijfers instellen of wijzigen. 

 

9. Druk op de ENTER-toets om de waarde over te nemen.  

In de indicatie knippert daarna het volgende cijfer. 

 10. Herhaal de stappen 8 + 9 om het tweede en het derde 

cijfer in te stellen. 

De volgende parameter wordt aangeboden. 

 11. Wijzig de volgende parameter indien gewenst.  

 

12. Door opnieuw op de toets PARA te drukken wordt de 

parametreermodus beëindigd. Om opnieuw in het 

parametermenu te komen, moet het wachtwoord 

opnieuw worden ingevoerd. 
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7.2 Parametertabel 

 

Parameters Instelgebied 
Fabrieks- 
instelling 

Voorbezetting 

Wachtwoord 
3-cijferig getal dat voor de 
wijziging van parameters 
moet worden ingevoerd.  
0 = geen 
wachtwoordbeveiliging 

0…999 000 001 

Impulstijd  0,01…9,99 s 0,10 s 0,10 s 

Pauzetijd 1,0 s…999 s 5,0 s 5,0 s 

Aantal kleppen 1…64 16 16 

Na reinigingscycli OFF, 1…20 1 1 

Reinigingstype 
deel/totaal aantal cycli 
(0 = Deelcyclus, 1-9 = 
Totale cyclus) 

0…9 0 0 

Delta - P – meetgebied 
(MG) 

5,0…500 mbar 50,0 mbar 
 

0…35 mbar 5…35 mbar 35 mbar 35 mbar 

0…90 mbar 5…90 mbar 35 mbar 90 mbar 

0…450mbar 5…450 mbar 35 mbar 450 mbar 

High-alarm [mbar] 
Drempel voor de high-
alarmmelding 
Bij overschrijding wordt het 
relaiscontact gesloten 

OFF 
0%…500,0 mbar 

30,0 mbar 30,0 mbar 
(bij 0…35 mbar 
meetgebied) 

80,0 mbar 
(bij 0…90 mbar 
meetgebied) 

390,0 mbar 
(bij 0…450 mbar 
meetgebied) 

Bovenste drempel [mbar] 
Bij overschrijding start de 
Δp-afhankelijke reiniging.  
Begin van de Δp-cyclus 

0,0…500,0 mbar 15,0 mbar 15,0 mbar 
(bij 0…35 mbar 
meetgebied) 

40,0 mbar 
(bij 0…90 mbar 
meetgebied) 

190,0 mbar 
(bij 0…450 mbar 
meetgebied) 
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Parameters Instelgebied 
Fabrieks- 
instelling 

Voorbezetting 

Onderste drempel [mbar] 
Bij onderschrijding stopt de 
Δp-afhankelijke reiniging.  
Einde van de Δp-cyclus 

OFF, 
0,0…500,0 mbar 

10,0 mbar 10,0 mbar 
(bij 0…35 mbar 
meetgebied) 

25,0 mbar 
(bij 0…90 mbar 
meetgebied) 

130,0 mbar 
(bij 0…450 mbar 
meetgebied) 

Low-alarm [mbar] 
Drempel voor de low-
alarmmelding.  
Bij onderschrijding wordt 
het relaiscontact gesloten 
als niet binnen de low-
alarm-vertraging onder de 
na reinigingsdrempel wordt 
gekomen. 

OFF, 
-5,0…500,0 mbar 

OFF OFF 
(bij 0…35 mbar 
meetgebied) 

OFF 
(bij 0…90 mbar 
meetgebied) 

OFF 
(bij 0…450 mbar 
meetgebied) 

Na reinigingsdrempel 
[mbar] 
De drempel wordt 
geactiveerd als de onderste 
drempel wordt 
overschreden.  
Is de drempel geactiveerd 
en de druk komt onder de 
drempel, dan wordt een na-
reinigingscyclus 
geactiveerd en het 
reinigingsrelais voor de 
geparametreerde na- 
reinigingstijd gesloten. 

OFF, 
0,0…500,0 mbar 

2,0 mbar 2,0 mbar 
(bij 0…35 mbar 
meetgebied) 

5,0 mbar 
(bij 0…90 mbar 
meetgebied) 

25,0 mbar 
(bij 0…450 mbar 
meetgebied) 

Δp- Offset [mbar] 
De offset wordt aan het 
actueel gemeten 
drukverschil toegevoegd. 

-50,0 … 50,0 mbar 0 mbar 0 mbar 

 
MG = Meetgebied 
 

 

Explosiegevaar! 
Let voor het openen van het apparaat erop dat er geen explosieve 
omgevingsomstandigheden zoals bv. stofontwikkeling bestaan. 

 
Het aantal kleppen geldt voor de totale installatie Het aantal kleppen van het betreffende 
regelapparaat wordt met de kleppen-codeerschakelaar (zie ook hoofdstuk 6.3.1 
Codeerschakelaar) ingesteld. Worden er minder kleppen dan aangegeven aangesloten, 
dan wordt een onderbrekingsalarm gesignaleerd. 
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De volgende parameters kunnen alleen met het programma „EasyTool Controls“ worden 
gewijzigd: 
(Zie ook hoofdstuk 7.4 Parameterinstelling met service-PC) 
 

Parameters Instelgebied 
Fabrieks- 
instelling 

Voorbezetting 

Delta-p-filter 
 
Filterconstante voor de demping 
van Delta-p-meting 

0,1…10,0 s 2,0 s 2,0 s 

Delta-p-werkgebied 
 
Definieert het werkgebied onder 
de bovenste drempel in % van 
het meetgebied 
 
Alternatief aan de onderste 
drempel 

1...100% 10% 10% 

High-alarm vertraging 
 
Vertraging na het overschrijden 
van de high-alarm drempel tot 
het schakelen van het high-
alarm-relais 

0,1…30,0 s 2,0 s 2,0 s 

Low-alarm vertraging 
 
Vertraging na het onderschrijden 
van de low-alarm drempel tot 
het schakelen van het low-
alarm-relais 

1…600 s 300 s 300 s 

Pre-coating offset 
 
De Pre-coating-offset verhoogt 
de startdrempel van de reiniging 
(bovenste drempel) 
Bij een offset van 0 is de pre-
coating functie gedeactiveerd. 
Na het bereiken van de eerste 
(door het pre-coating 
verhoogde) reinigingsdrempel, 
wordt de pre-coating 
automatisch gedeactiveerd. 

OFF, 0…500,0 mbar 1,0 mbar 

1,0 mbar 

3,0 mbar 

13,0 mbar 

Na reiniging offset 
 
De automatische na reiniging 
wordt scherp geschakeld als de 
waarde „Na reinigingsdrempel“ 
+ waarde „Na reiniging offset“ 
wordt overschreden (is 
onafhankelijk van de onderste 
drempel). 

0,5…10,0 mbar 2,0 mbar 

2,0 mbar 

5,0 mbar 

10,0 mbar 
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Aanwijzing! 
De drempelwaarden kunnen willekeurig ingesteld worden. Er vindt geen 
logische controle plaats. Indien de waarden van de onderste drempels 
over de bovenste drempels worden geparametreerd, kunnen de reiniging 
en de drukindicatie niet volgens verwachting werken. 

 

 

Aanwijzing! 
Na reiniging wordt onderdrukt zolang de pre-coating is geactiveerd. 

 

7.3 Offset voor nulinstelling 

 

 

1. Druk op toets Para. 

  

2. Selecteer de parameter “Nulinstelling” met de toets 
OMHOOG / toets OMLAAG. 

 

3. Bevestig met de toets ENTER De indicatie knippert 

  

4. Druk gelijktijdig gedurende 2 seconden op de OMHOOG-
toets en OMLAAG-toets De actueel gemeten waarde wordt 
omgekeerd en als offset overgenomen. 

  

5. Wordende toetsen OMHOOG / toets OMLAAG 
onafhankelijk van elkaar ingedrukt, dan kan de offset-
waarde handmatig worden ingesteld. 

 

7.4 Parameterinstelling met service-PC 

Bij de parameterinstelling van meerdere apparaten biedt zich de parameterinstelling met 
de service-PC aan. De hiervoor noodzakelijke USB / TTL-adapter is bij HESCH 
verkrijgbaar. De parameters kunnen met de PC en het programma "EasyTool Controls" 
worden gewijzigd. Met het programma kan een configuratie worden opgeslagen of een 
opgeslagen configuratie worden hersteld.  
 
1.  Verbind de PC via USB-kabel met het bedieningsapparaat. 
2.  Start “EasyTool Controls” om de bestanden of gegevens over te zetten. 
 
 

 

Aanwijzing! 
Er is een handleiding voor de programmafuncties bij HESCH 
verkrijgbaar. 
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7.5 Pre-coating activeren / deactiveren 

 

  

Activeren: Druk tegelijkertijd op de toets TEST en toets 
OMHOOG.  
In de indicatie wordt „PrE“ in afwisseling met 
andere informatie weergegeven. 

  

Deactiveren Druk tegelijkertijd op de toets Test en toets 
OMLAAG. 

 
 
Na het bereiken van de eerste (door de pre-coating verhoogde) reinigingsdrempel wordt 
de pre-coating automatisch gedeactiveerd. 
 

7.6 Reset fabrieksinstellingen 

 

 

Aanwijzing! 
Indien een wachtwoord werd toegewezen, moet deze bij de reset worden 
ingevoerd. Na de reset is het wachtwoord = 0 Er moet een nieuw 
wachtwoord worden toegewezen. (zie hoofdstuk 6.1 Wachtwoord 
uitlezen en instellen) 

 
 

  

1. Bij het inschakelen van het apparaat moeten de toetsen PARA 

en ENTER gelijktijdig gedurende 5 seconden worden ingedrukt. 

 EEP 2. EEP wordt weergegeven 

cod  3. Na 5 seconden verschijnt cod voor de invoer van het 
wachtwoord. 

 

4. Druk op de ENTER-toets om de wachtwoordinvoer te starten. 

   
 

 

5. Na invoer en bevestiging van de laatste plaats van het 
wachtwoord, start de besturing met de fabrieksingestelde 
parameters (zie 7.2 Parametertabel). 
 

 6. Werd er geen wachtwoord afgegeven, dan start de besturing na 
5 seconden automatisch met de fabrieksingestelde parameters 
(zie 7.2 Parametertabel). 
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8 Werking van de bediening 
 

8.1 Normale modus 

 
De werking van het apparaat wordt d.m.v. het aansluiten van de voedingsspanning 
gestart. De bediening van de kleppeninstallatie gebeurt met de in- en uitgangen van het 
apparaat. 
 

 

Aanwijzing! 
Alle digitale uitgangen van een systeem hebben betrekking op dezelfde 
massa (-). Het is toegestaan om een massaleiding voor meerdere 
ingangen te gebruiken 

 

 

1 Zolang de startingang (START) gesloten 
is, worden de kleppen met de ingestelde 
bedieningstijden bestuurd, mits de 
vrijgave-ingang (ENABLE) is gesloten. 

2 Een testsignaal bij de na reinigingsingang 
(POSTCL) start een aansturing van de 
kleppen met de ingestelde 
bedieningstijden. Het aantal reinigingscycli 
wordt in de parameters gespecificeerd. 
Voorwaarde is een gesloten vrijgave-
ingang (ENABLE). 

3 Om een reiniging te kunnen activeren, 
moet de vrijgave-ingang (ENABLE) 
gesloten zijn. Er kan een reiniging worden 
geactiveerd door de startingang te sluiten, 
een sensorsignaal bij de na-
reinigingsingang (POSTCL) of door het 
overschrijden van de bovenste 
drukverschil-drempel.  
Opgelet! In de testmodus kunnen kleppen 
ook zonder vrijgave worden aangestuurd. 

 

Bedrijfs- resp. foutmeldingsrelais:  
Bij een foutvrije werking is het contact tussen de 
klemmen 20 en 22 gesloten. De volgende oorzaken 
leiden tot een foutmelding: 
 

1) voedingsuitval (Fail-Safe-modus) 
2) Busfout 
3) Apparaatstoring (parameterfout) 
4) Klepfout 
5) Delta-p-alarmmeldingen 

 
 

 

Aanwijzing! 
De na-nareiniging wordt onderdrukt zolang de “Pre-coating” is 
geactiveerd. 
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8.2 Testfunctie 

 

 

1. Druk de TEST-toets in om een functietest van de kleppen uit 
te voeren. 

 of  

2. Druk op de OMHOOG- of OMLAAG-toets om de gewenste 
klep te selecteren. 

 

3. Druk op de ENTER-toets om de selectie te bevestigen.  
De geselecteerde klep wordt voortdurend met de opgeslagen 
impuls- en pauzetijd bediend. 

 4. Indien gewenst wordt de volgende klep getest. 

  

5. De actieve testmodus wordt door de groen brandende LED 
op de toets TEST gesignaleerd. 
Druk op de PARA-toets om de testmodus te af te breken. 
 
Wordt de toets TEST langer dan 2 seconden ingedrukt, dan 
wordt de actueel bestuurde klep met de opgeslagen impuls- 
en pauzetijd bediend en kan alleen door indrukken van de 
PARA-toets worden afgebroken. 

 

8.3 Speciale toetscombinaties 

8.3.1 Omschakelen van de weer te geven waarde tijdens de normale modus 

 of  

 Er staan drie verschillende indicatiefuncties ter beschikking:  

 

 Drukverschil dp  

 Magneetklepnummer  

 Afwisselende dp en magneetklepnummer  

 

Met de toetsen OMHOOG en OMLAAG kan tussen de 

indicaties worden gewisseld. 

Welke waarde net wordt weergegeven, toont de LED onder 
het display. 
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8.4 Drukverschilmeting 

 

                      
            

Afbeelding 21. Drukverschilmeting (aansluitadapter optioneel) 

 

Afbeelding 22. Drukverschilmeting (zonder aansluitadapter) 

 
1 2-draad sensoren zoals bv. HE 5409, HE 5410, HE 5421 met doorvoer van het 

stroomsignaal naar een extern indicatieapparaat (zie hoofdstuk 10 Opties). 
2 2-draad sensoren zoals bv. B. HE 5409, HE 5410, HE 5421. 
3 3-draad sensoren met voorziening en meetuitgang  
4 Specificatie van de meetwaarde door een analoge uitgang 

Extern 
Indicatie- 
apparaat 

 

Extern 
Indicatie- 
apparaat 
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Het drukverschil wordt extern gemeten en als 4...20 mA-signaal naar de boven 
gerangschikte bediening doorgegeven (geldt niet voor apparaten met een zuivere 
tijdsbediening). Het signaal kan zowel aan de master alsook aan een van de 
uitbreidingseenheden worden aangesloten. De mogelijkheid bestaat verder om het 4…20 
mA-signaal aan een extern indicatie-apparaat aan te sluiten. Hiervoor wordt het indicatie-
apparaat volgens het aansluitschema in serie met een drukverschil meetomvormer (bv. 
HE 5409) geschakeld (zie 1 in Afbeelding 21  resp. Afbeelding 22). Is een galvanische 
scheiding nodig, dan moet een scheidingsversterker (bv. HE 501/HE 502) worden 
gebruikt. 

 

  

Afbeelding 23. Reinigingsproces 

Het reinigingsproces wordt in de normale modus bij het overschrijden van de bovenste 
drempel "Reiniging" gestart en bij het bereiken van de onderste drempel 'Reiniging" weer 
beëindigd. Bij geactiveerde pre-coating functie start de reiniging bij de bovenste drempel 
die met de pre-coating offset werd verhoogd. 

Om bij een normaal uitschakelproces de nareiniging uit te voeren, zonder een 
alarmmelding door onderschrijden van de low-alarm te activeren, is er een vertragingstijd 
van 5 minuten. De na-reinigingsdrempel moet voor het einde van de 5e minuut bereikt 
zijn omdat er anders een low-alarm wordt geactiveerd. 

Meetgebied van de 
sensor 

High alarm 
Precoating 

Bovengrens 
Reiniging Start 

 
 
 

Ondergrens 
Reiniging Stop 

 
Low alarm 

Na reiniging Start 
 
 
 
 
 
 

Aan 
Reiniging 

Uit 
 

Aan 
Alarmrelais 

Uit 

Drukverschil 

Vertragingstijd 
5 min 

Na- 
reiniging 

Reiniging 

Tijd 
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9 Foutmeldingen 
 

Indicatie Oorzaak Oplossing 

In de indicatie knippert 
“buS“, de alarm-LED 
brandt 

De som van de kleppen die 
op de apparaten zijn 
ingesteld, is kleiner dan het 
totaal aantal kleppen. 

 Controleer het totaal aantal 
kleppen 

 Controleer het aantal 
kleppen dat aan de 
codeerschakelaar is 
ingesteld. 

 Controleer de bekabeling 
van de interface en de 
voorziening. (Klemmen 29-
34 alsook „+“ en „–“ aan de 
uitbreidingen) 

In de indicatie knippert  
„d r x*“ 
 
*x= 1, 2, 3 of 4 
(apparaatnummer) 

Een slave-apparaat dat aan 
de Master-klepbediening is 
aangesloten, heeft geen 
drukschakelaarfunctie.  
 
X= apparaatnummer van 
het betreffende Slave-
apparaat 

 Software van het Slave-
apparaat laten updaten 

De drukverschil 
indicatie geeft aan  
 

 

Het drukverschil signaal ligt 
onder het toegestane 
meetgebied 

 Controleer het drukverschil 

 Controleer de externe 
bekabeling aan de 
klemmen 17-19 resp. 41, 
44, 45 

 Verhelp evt. onderbreking 
in de bekabeling 

De drukverschil 
indicatie geeft aan  
 

 
 
 

Het drukverschil signaal ligt 
boven het toegestane 
meetgebied 

 Controleer het drukverschil 
signaal 

 Controleer de externe 
bekabeling aan de 
klemmen 17-19 resp. 41, 
44, 45 

 Verhelp evt. kortsluiting in 
de bekabeling 

De LED  
knippert. In de indicatie 
wordt de betreffende 
klep weergegeven 

Er gaat geen stroom door 
de klepleiding 

 Controleer de bekabeling 
naar de weergegeven klep 
op een onderbreking. 

 Controleer de betreffende 
klep. 

 Controleer de bevestiging 
van de kleppenstekker 

De LED 
knippert. In de indicatie 
wordt de betreffende 
klep weergegeven 

De toegelaten 
kleppenstroom van 1 A 
werd overschreden. 

 Controleer de bekabeling 
naar de weergegeven klep 
op kortsluiting. 

 Controleer de betreffende 
klep. 

 Controleer de bevestiging 
van de kleppenstekker 
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Indicatie Oorzaak Oplossing 

Indicatie is donker resp. 
brandt kortdurend en 
gaat direct weer uit 

De interne beveiliging activeert 
(Na een hersteltijd van enkele 
minuten kan de besturing weer 
worden ingeschakeld) 

 Schakel de besturing uit 

 Controleer of de 
omgevingstemperatuur boven de 
toegestane waarde ligt. 

 Controleer de verhouding impuls 
tot de pauzetijd 

 Controleer de stroomopname van 
de magneetkleppen, let op 
beperkingen. 

De indicatie knippert, in 
het eerste veld wordt 
een “d” weergegeven. 
 

 
 

De drukschakelaar (als optie 
verkrijgbaar) meldt een storing 
op de weergegeven klep of op 
de drukschakelaar zelf. 

 Controleer de klep / 
drukschakelaar 

Op de 
kleppenuitbreiding 
brandt de rode LED 

Er werd een verkeerd 
knoopnummer ingesteld. 

 Controleer en corrigeer het 
ingestelde knoopnummer 

De high-alarm-LED 

 knippert 

Het drukverschil komt boven de 
ingestelde drempel 

 Pas de ingestelde impuls en 
pauzetijden aan 

 Controleer het filterelement. 

 Controleer de magneetkleppen 
op een perfecte mechanische 
werking 

 Controleer het persluchtsysteem 

De low-alarm-LED 

 knippert 

Het drukverschil komt langer dan 
5 min. onder de ingestelde 
drempel zonder de na-
reinigingsdrempel te bereiken 

 Pas de ingestelde impuls en 
pauzetijden aan 

Na reiniging werkt niet • Geen signaal op de na- 
  reinigingsingang 
• Pre-coating functie actief 
• Drukverschil niet boven  
  De onderste drempel  
  reiniging gestegen. 

 Pre-coating deactiveren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(zie hoofdstuk 7.5 Pre-coating 
activeren / deactiveren) 

 
 



 
 
 

 
 

HE 5731 Gebruiksaanwijzing  40 
# 373369, Versie 1.6  

 
 

Opties  
 
 
 
 
 
 
 

10 Opties1  

10.1 Aansluitadapter stroom in-/uitgang 

 

 

Gevaar door elektrische schok! 
Voer een elektrische montage alleen in spanningsloze toestand uit. 

 

 

Materiële schade als gevolg van elektrostatische oplading. 
Neem de veiligheidsmaatregelen volgens DIN EN 61340-51/-3 in acht om 
een elektrostatische ontlading te voorkomen! 

 

 

Aanwijzing! 
Werkzaamheden aan de elektronica mogen alleen door bevoegd 
vakpersoneel worden uitgevoerd. 

 

 

Aanwijzing! 
Als de aansluitadapter eenmaal gemonteerd is, kan deze niet weer 
gedemonteerd worden. 

 

 

Aanwijzing! 
Het externe apparaat (indicatieapparaat e.d.) dat is aangesloten, moet 
een differentiële of een galvanisch gescheiden stroomingang hebben. 
Anders is een correcte werking niet gegarandeerd. 

 
De mogelijkheid bestaat om het 4…20 mA drukverschil signaal aan een extern apparaat 
aan te sluiten. Hiervoor wordt het apparaat in serie geschakeld met de aangesloten 2-
geleidersensor. De aansluitadapter voor de analoge stroom in- en uitgang wordt in de 
beschikbare klemmen 17-19 gestoken. 
De aansluitadapter kan van HESCH worden gekregen (Artikelnummer # 57310089). 
  

                                                      
 
 
 
 
1 Dit hoofdstuk gaat alleen over apparaten die voor het gebruik van een optionele aansluitadapter 
zijn ontworpen. 
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1. Behuizingsdeksel openen (zie Afbeelding 12). 

2. Zet de aansluitadapter met de penstrip op de klemmen 17, 18, 19. 

3. Sluit het extern apparaat aan, zie blokschakelafbeelding (zie Afbeelding 25) 

4. Sluit het apparaat weer. 
 

 
 

 
 

Afbeelding 24. Aansluitadapter  stroom in-/uitgang (Artikelnummer # 57310089) 

 

 

Aanwijzing! 
In zoverre er geen apparaat wordt aangesloten, moet de analoge uitgang 
worden overbrugd. 
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Afbeelding 25. Aansluitadapter, klemmen 

 

Apparaat met differentiële of 
galvanische gescheiden 
analoge ingang. Max. 
belasting analoge uitgang = 
400 Ω. 

Drukverschilmeting met 
    
    
    
    
    
    2-
geleidersensor, bv.  
HE 5409, HE 5410 of  
HE 5421. 
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10.2 Drukschakelaar 

 
Optioneel kan de vrijgave ingang (EN) voor de aansluiting van een drukschakelaar voor 
de bewaking van het systeem worden gebruikt. Hierbij vervalt de functie “Vrijgave” bij 
deze ingang. 
 

  
 
Optioneel gebruik van de drukschakelaar: 
 
De drukschakelaar (p) dient voor de bewaking van de mechanische 
kleppenfunctie. Het contact moet bij aanwezige druk gesloten zijn en 
bij het bedienen van de klep openen. 

Afbeelding 26. Drukschakelaar 

 

Basisapparaat  HE 5731 E (uitbreiding) HE 5731 E (uitbreiding) 

 
 
        Drukschakelaar 

 

Basisapparaat  HE 5731 E (uitbreiding) HE 5731 E (uitbreiding) 

 
 
        Drukschakelaar Drukschakelaar Drukschakelaar 

Afbeelding 27. Aansluitdiagram van apparaten met drukschakelaar. 
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11 Onderhoud en service 
 

11.1 Aanwijzingen 

 
Het apparaat moet regelmatig worden gereinigd om een verhoogde stofontwikkeling op 
het apparaat te voorkomen. Om statische oplading te voorkomen is de reiniging van het 
apparaat alleen met vochtige reinigingsmiddelen toegestaan. 
 
Doe metalen en kunststoffen bij de recycling. Elektrische- en elektronische componenten 
moeten apart worden verzameld en naar de overeenkomstige afvoer worden gevoerd. 
Gewapende geleiderplaten moeten vakkundig worden afgevoerd. 
 
HESCH Industrie-Elektronik GmbH 
Boschstraße 8 
31535 NEUSTADT 
DUITSLAND 
Telefoon: +49 5032 9535-0 
Fax:    +49 5032 9535-99 
Internet:   www.hesch-automation.com 
E-mail:     info@hesch.de 
  

Onderhoud, 
reparatie 

Afvoer 

Service 

http://www.hesch-automation.com/
file://///hesch-fs01/cam/Artikel/_%20NEU/373343/info@hesch.de
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12 Conformiteitsverklaring 
 
Op het internet onder www.hesch-automation.com/en/support/download-center/ 
bevindt zich de geldige conformiteitsverklaring.  
 
 

http://www.hesch-automation.com/en/support/download-center/
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