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Alle rechten voorbehouden.
Niets uit dit document mag zonder voorafgaande toestemming van de fabrikant worden
vermenigvuldigd en/of via druk, microfilm, elektronische media of enige andere vorm openbaar worden
gemaakt. Dit geldt ook voor de bijbehorende diagrammen en/of schema's.

VOORWOORD
Doelstelling van dit document
Dit document is bedoeld als onderhoudsbijlage bij de gebruiksaanwijzing waarmee bevoegd en
geschoold onderhoudspersoneel deze machine kan installeren, programmeren en onderhouden.
•

Bevoegd geschoold onderhoudspersoneel heeft betrekking op personen die installatie,
programmering en de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden kunnen uitvoeren aan de machine.

De meeste instellingen, inclusief de productinstellingen, zijn beveiligd met een pincode. Deze pincode
is bedoeld om te voorkomen dat de gebruiker toegang krijgt tot het service menu.
Alle hoofdstukken en paragrafen zijn genummerd. De verschillende cijfers waarnaar in de tekst wordt
verwezen, zijn te vinden in de illustraties voorin dit boekje of bij de betreffende onderwerpen.

Pictogrammen en symbolen
OPMERKING
Algemene instructies voor: WAARSCHUWING, LET OP OF OPMERKING.
LET OP!
Waarschuwing voor mogelijk ernstige schade aan het apparaat of letsel.
WAARSCHUWING
Waarschuwing voor elektriciteit en/of elektrisch gevaar.
WAARSCHUWING
Waarschuwing voor elektrostatische ontlading (ESD) naar elektronica.
WAARSCHUWING
Waarschuwing voor ernstig letsel door beknelling.
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1.

EERSTE INSTALLATIE

Nadat u de machine hebt aangesloten op het waternet en elektriciteit, zal het ingebouwde 'Eerste
installatie'-menu u helpen om de machine in gebruik te nemen. Eerst zullen alle belangrijke menuinstellingen worden weergegeven. Daarna zal het zetsysteem en het heetwatersysteem (optioneel)
stap voor stap in gebruik worden genomen.
Dit installatiemenu kan ook handmatig worden geactiveerd in het service menu: 2.10 INSTALLATIEMENU
STARTEN
Voordat u de machine inschakelt, moet u ervoor zorgen dat de containers leeg zijn, de
roestvrijstalen mengers zijn aangebracht en de filterhouders leeg zijn en bovenop de
containers zijn geplaatst.
Display

Menu-item uitleg

WILT U STAP 1 VAN DE
EERSTE INSTALLATIE
DOORLOPEN?

In deze eerste stap kunnen de belangrijkste menu-items
eenvoudig worden ingesteld.

TAAL

Selecteer de taal.

TIJD

Stel de tijd in.

DATUM

Stel de datum in.

GELUIDSSIGNAAL

Selecteer "Ja" of "Nee".
Stel de hoeveelheid (in liters) in, waarbij het ontkalkingssignaal
geactiveerd moet worden.
Als u een ontkalkingsfilter gebruikt, moet u de hoeveelheid
verhogen aan de hand van de volume-informatie van de
filterfabrikant, waarbij u rekening houdt met de waterhardheid.
Stel de hoeveelheid in op nul (0) als u geen signaal wilt ontvangen.

ZETSYSTEEM ONTKALKEN

Waterkwaliteit

Hardheid
°D

°F

°K

mmol/l

mgCaCo3/l

Schaalindicator
liters

Zeer hard

18-30

32-55

11-18

3,2-5,3

321- 536

250

Hard

12-18

22-32

7-18

2,2-3,2

214-321

500

Gemiddeld

8-12

15-22

5-7

1,4-2,2

268-214

1000*

Zacht

4-8

7-15

2-5

0,7-1,4

72-268

1500

Zeer zacht

0-4

0-7

0-2

0-0,7

0-72

2000

EENHEID

Selecteer de meeteenheden: liters/koppen/kannen/gallons.

KOFFIE / KOFFIE THEE / THEE

Instellen aan de hand van de accessoires waarmee de machine
is uitgerust.
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Display

Menu-item uitleg

KOFFIE DOSERING G/L

Stel het aantal grammen van de gemalen koffiedosering in
bij 'gram/liter'. Dit is nodig voor de rekenunit van de koffie,
die u adviseert over de hoeveelheid (in grammen) die in de
filterhouder moet worden gedaan.
- zeer grove lichtgeroosterde koffie: ongeveer 55-60 gram/liter
- grove koffie: ongeveer 45-50 gram/liter
- snelle filterkoffie: ongeveer 40-45 gram/liter

THEE DOSERING G/L

Dit item verschijnt alleen als een theefunctie is geselecteerd.
Stel het aantal grammen van de theedosering in bij 'gram/liter'.
Dit is nodig voor de rekenunit van de thee, die u adviseert over
de hoeveelheid (in grammen), die in het theefilter moet worden
gedaan.

TEMPERATUUR

Stel de heetwater boilertemperatuur in (optioneel).

ENERGIEBESPARENDE
MODUS

Zet de heetwater boiler in de energiebesparende modus. In
deze modus zakt de temperatuur tot 60 °C wanneer de boiler
gedurende 15 minuten niet wordt gebruikt (kan in het service
menu worden gewijzigd). De OK-toets begint te knipperen.
Nadat u op de OK-toets hebt gedrukt of wanneer het boilerwater
uit de boiler is verwijderd, wordt de boiler weer opgewarmd.

WILT U STAP 2 VAN DE
EERSTE INSTALLATIE
DOORLOPEN?

De tweede stap helpt u om het zetsysteem en het boilersysteem
(optioneel) gemakkelijk te starten.

PLAATS DE ZWENKARM EN
DE CONTAINER IN POSITIE

Druk op de OK-toets om te bevestigen en ga verder.

ZETPROCES BEGINT

Er zal een volle container heet water worden gezet.

VERWIJDER DE INHOUD MET
DE TAPKRAAN

Druk op de OK-toets om te bevestigen en ga verder.

BOILER VULT BIJ

Wanneer de boiler-optie is ingebouwd.

BOILER WARMT OP..... °C

Tijdens het verwarmingsproces wordt de boilertemperatuur
weergegeven.

TAP 2 LITER WATER AF

Druk op de OK-toets om te bevestigen en ga verder.

EERSTE INSTALLATIE VOLTOOID

Druk op de OK-toets om te bevestigen en ga verder.
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WERKINGSPRINCIPE

3
2

4

1

7

5

NL

6

8

16

9

15
14

13

12

11

10

Pos.

Beschrijving

Pos.

Beschrijving

1.

Zwenkarm

9.

Heetwaterkraan

2.

Niveausensoren zetsysteem

10.

Maak heetwatersysteem leeg

3.

Deksel koudwaterreservoir

11.

Droogkookbeveiliging
heetwatersysteem

4.

Niveausensoren heetwatersysteem

12.

Inlaatklep (alleen koud water)

5.

Koudwaterreservoir zet- en
heetwatersysteem

13.

Flowmeter zetsysteem

6.

Verwarmingselementen heetwatersysteem

14.

Droogkooksysteem zetsysteem

7.

Heetwaterreservoir

15.

Zetsysteem aftappen

8.

Bedieningspaneel

16.

Doorstroomelement zetsysteem
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WATERBEHEER
Koud
waterreservoir
zetsysteem

Zwenkarm

Min

Doorstroomelement

Heetwater
boiler

Koud
waterreservoir
heet water systeem

Max

Max

H2

T1
NTC sensor

Min

Heetwater kraan
H1
Inlaat ventiel
KW1

Water toevoer
Hoofdkraan
Aftap
zetsysteem

Flowmeter
JP1

3/4 “
3/8 “

Kalk &
carbon
filterpatroon

Code
WF

Aftap heet
water boiler

Inlaat ventiel
KW2
WF

Beschrijving

Code

Waterfilter

T1

KW1

Inlaatklep zetsysteem

MIN

KW2

Inlaatklep boilersysteem

MAX

H1

Boilerverwarmer

H2

Doorstroomelement

Beschrijving
NTC-sensor
Minimumniveausensor
Maximumniveausensor
Massa-niveausensor

JP1

8

Flowmeter

2017/12 Rev. 1.0

ComBi-Line
4.

COMPONENTEN
Component

Afbeelding

Inlaatventiel [1006106]
Opent en sluit de watertoevoer, 24 Vdc spoelafsluiting.
Waterdebiet bedraagt ongeveer 3 liter/min.

Dubbel inlaatventiel [1006107]
Opent en sluit de watertoevoer, 24 Vdc spoelafsluiting.
Boiler: links/waterflow bedraagt ongeveer 1,5 liter/min.
Koffie: rechts/waterflow bedraagt ongeveer 3 liter/min.

Doorstroomelement
Volledig vervaardigd uit het materiaal AISI 304.
(met uitzondering van de droogkookbeveiliging)
Verwarmingselement CB5 H2 [03221] 3x230/400 V 3000 W
Verwarmingselement CB10 H2 [03222] 3x230/400 V 6000 W
Verwarmingselement CB20 H2 [03223] 3x230/400 V 9000 W
Zie hoofdstukken 5 en 7 voor werking.

Droogkookbeveiliging koffiesysteem [03089]
Activeringstemperatuur: 90 °C/3-polig/handmatige reset.
Deze 3-polige thermische thermostaat schakelt alle
verwarmingselementen uit wanneer het onderste gedeelte van het
doorstroomelement oververhit raakt.
Zie hoofdstuk 7.1 voor de werking.

Voedingsrelais [1004596]
24 Vdc/23 A 250 Vac
Elk verwarmingselement en beide wandstopcontacten
(koffiecontainers) worden aangestuurd door dit voedingsrelais.
Flowmeter [02088]/inlaat Ø 3 mm
Meting van de geleverde hoeveelheid water met behulp van
roterende magneten en een bipolaire Hall-sensor.
Let op de stroomrichting!

2017/12 Rev. 1.0
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Component

Afbeelding

Koudwaterreservoir [07971] + deksel [12349]
met niveausensoren alleen voor het zetsysteem (modellen CB)
De linkerkant wordt gebruikt voor de koudwaterinlaat voor het
koffiesysteem.

Koudwaterreservoir [07971] + deksel [12348]
met niveausensoren voor het zetsysteem en het
heetwatersysteem (modellen CB W)
De linkerkant wordt gebruikt voor de koudwaterinlaat voor het
koffiesysteem.
De rechterkant wordt gebruikt voor de koudwaterinlaat voor de
heetwaterboiler.
Beide kanten delen één overloopuitlaat.
Reed contact [03063]
Controleert de positie van de zwenkarm en de koffiecontainers.

Verwarmingselement boiler
Volledig vervaardigd uit het materiaal AISI 304.
Verwarmingselement CB5W H1 [03220] 230 V 1100 W
Verwarmingselement CB10W/20W [1006294] 230 V 2000 W
Zie hoofdstuk 5.2 voor de werking.

Droogkookbeveiliging boilersysteem [03106]
Activeringstemperatuur: 130 °C/3-polig/handmatige reset.
Deze 3-polige thermische thermostaat schakelt alle
verwarmingselementen uit wanneer de verwarmingselementen
van de boiler droog komen te staan.

NTC-sensor [80063]
Meet de watertemperatuur in de heetwater boiler.
Bevestigd aan de buitenkant van de tank.
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5.

WERKINGSPRINCIPE
I

5.1

Zetsysteem

A. Maximumniveausensor
A
B. Minimumniveausensor
C. Massasensor

B

C

D. Koudwaterreservoir

D
E. Doorstroomelement
F. Power relais
G. Flowmeter
H. Inlaatklep
I.

Zwenkarm

E

A
B
C
D

J

E
NL

F

K

F
L

G

J. Filterhouder-unit
K. Koffiemenger

G

M

L. Koffiekraan
M. Ledlamp

H

N

H

N. Folie verwarmingselement
AAN/UIT
Zet de machine aan met de aan/uit-schakelaar [11]. Op de display
verschijnt het Animo-logo, kort daarna gevolgd door het startscherm:
Druk OK [6] om te beginnen. Het Animo-logo kan worden vervangen
door uw eigen logo. Zie hoofdstuk 9.1 voor gedetailleerde instructies.
Selecteer het koffiezetvolume
Nadat u een zetvolume [1-4] hebt geselecteerd, wordt het proces
gestart door op de toets OK [6] te drukken. De inlaatklep [H]
gaat open en het koudwaterreservoir [D] wordt gevuld tot aan de
maximumniveausensor [A]. De magneetklep sluit en twee van de
drie verwarmingselementen in het doorstroomelement [E] worden
ingeschakeld door het voedingsrelais [F].
Doorstroomelement
Nadat het doorstroomelement is begonnen water omhoog te
brengen naar de zwenkarm [I], wordt de maximumniveausensor
van het water [A] in het koudwaterreservoir losgelaten. De
inlaatklep [H] gaat open totdat het water opnieuw de maximumniveausensor [A] bereikt. Nadat de inlaatklep [H] opnieuw is
begonnen met vullen, wordt het derde verwarmingselement
ingeschakeld. Deze trage startwijze heet SOFT START en wordt
gebruikt om het doorstroomproces rustiger te starten.
2017/12 Rev. 1.0
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Regeling koffievolume
De hoeveelheid water die is ingestroomd, wordt voortdurend gemeten door de flowmeter [G].
Als de ingestelde hoeveelheid water is bereikt, stopt de inlaatklep [H] het bijvullen en daalt het
waterniveau. Nadat de minimumniveausensor [B] is losgelaten, wordt het doorstroomelement [E]
uitgeschakeld en wordt de uitlooptijd actief.
Filterkoffieproces
De koffie loopt van de filterhouder [J] via de koffiemenger in de container, waar deze wordt warm
gehouden door het verwarmingselement [N]. De hoeveelheid koffie kan worden afgelezen met behulp
van het peilglas. De koffie kan in kopjes of kannen worden geschonken met behulp van de koffiekraan [L].
Containerverwarming [9 en 10]
Wanneer een zetproces wordt gestart, zal het juiste stopcontact automatisch worden ingeschakeld.
Als de stekker van de container in het stopcontact wordt gestoken, worden zowel het LED-lampje [M]
als de containerverwarming [N] geactiveerd. De verwarmingstoetsen van de containers [9 en/of 10]
gaan branden.
Circuitprioriteit
Wanneer de ComBi-Line is voorzien van een boilersysteem (zie volgende hoofdstuk), zorgt de
software ervoor dat het zetsysteem en het heetwatersysteem niet tegelijkertijd verwarmen, omdat dit
een elektrische overbelasting van de zekeringkast zou veroorzaken.
Het zetsysteem heeft altijd vooral op het heetwatersysteem. Zolang een zetcyclus actief is, verhit
het heetwatersysteem niet. Nadat het zetsysteem is gestopt, start het heetwatersysteem of gaat het
verder met verwarmen.
Stoptoets
Gebruik de stoptoets [5] om een lopend zetproces te stoppen.
Timerfunctie
Gebruik de timertoets [8] om het zetsysteem te starten op een vooraf geprogrammeerde tijd en dag.
De timerfunctie wordt tijdens een spanningsuitval bewaard.
Gedetailleerde instructies van het doorstroomelement: Zie hoofdstuk 7.
Gedetailleerde instructies van de temperatuurbeveiliging: Zie hoofdstuk 7.1.
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5.2

Heetwaterreservoir

Is van toepassing voor CB5 W, CB10 W en CB20 W
A.

Maximumniveausensor

B.

Massaniveausensor

C.

Voedingsrelais (3x)

D.

Temperatuursensor

E.

Minimumniveausensor

F.

Massaniveausensor

G

Verwarmingselementen (3x)

H.

Inlaatklep

I

Heetwaterkraan

J

Heetwaterreservoir

K.

Koudwaterreservoir

L.

Stoomuitlaat

L

A
B
C
D

A

K

B
C

J

E

D

NL

F

E
F
G
I

G

AAN/UIT
Zet de machine aan met de aan/uitschakelaar [11]. Op de display verschijnt
het Animo-logo, gevolgd door het scherm:
Druk OK [6] om te beginnen.

H

Eerste keer vullen
Druk op de aan/uit toets [7] van het heetwatersysteem. De
inlaatklep [H] opent en het water stroomt in het koudwaterreservoir
[K]. Het koudwaterreservoir en het heetwaterreservoir [J] zijn twee
communicerende vaten. Omdat de heetwaterboiler leeg is, gaat
het vulproces zolang door totdat de minimumniveausensor [E]
gedurende 30 seconden wordt overschreden. Vanaf dat moment
worden de verwarmingselementen (3x) afwisselend ingeschakeld
door het voedingsrelais [C].
Verwarmen en bijvullen in charges
De verwarmingselementen verwarmen de eerste inname van
water tot aan de ingestelde temperatuur (95 °C). Nadat deze
temperatuur is bereikt, wordt de inlaatklep [H] gedurende
30 seconden geopend. Ongeveer 0,75 liter water stroomt
in het koudwaterreservoir [K] en wordt onmiddellijk naar het
heetwaterreservoir [J] getransporteerd. Dit water wordt op
dezelfde wijze verwarmd tot de ingestelde temperatuur is
bereikt. Voordat de ingestelde temperatuur is bereikt, worden de
verwarmers afwisselend uitgeschakeld. Dit proces wordt herhaald
tot de maximumniveausensor [A] wordt bereikt.

2017/12 Rev. 1.0
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Heet water aftappen
Het hete water kan met behulp van de aftapkraan voor heet water [I] worden afgevoerd. Het
waterreservoir wordt automatisch bijgevuld (in charges) en op de ingestelde temperatuur gehouden.
Het verwarmingssysteem werkt volgens het zogenaamde charge-vul-en-verwarmingssysteem. Dit
betekent dat nadat een grote hoeveelheid heet water is afgevoerd, de boiler niet in een keer wordt
bijgevuld met koud water, maar in kleinere charges. De boiler vult gedurende maximaal 30 seconden
vers water bij (ongeveer 0,75 liter). Dit water wordt eerst verwarmd tot de ingestelde temperatuur. De
boiler herhaalt deze 30 seconden vul- en verwarmingscyclus tot de boiler helemaal is gevuld. Door dit
systeem kan de gebruiker in korte tijd opnieuw beschikken over heet water.
De continue verwarmingsfunctie inschakelen
De temperatuur van het hete water kan in het instellingenmenu worden gewijzigd. De maximale
temperatuur die kan worden ingesteld is 97 °C. Een extra functie is de instelling 97+. Deze functie
verwarmt de boiler extra lang om water voor thee te bereiden. Als de verwarmingsfunctie 97+ continu
wordt ingesteld, worden twee van de verwarmingselementen [G] uitgeschakeld, wanneer het water
een temperatuur van 96 °C heeft bereikt. Nadat het water in de boiler een temperatuur van 97 °C heeft
bereikt, blijft het derde verwarmingselement [G] nog een extra moment* verwarmen en schakelt dan uit.
*Extra verwarming voor CB5W = 50 seconden
* Extra verwarming voor CB10W en CB20W = 80 seconden
De continue verwarmingsfunctie start:
• nadat het laatste gedeelte water is bijgevuld.
• als het hete water is afgetapt en de inlaatklep meer dan 10 seconden wordt geactiveerd.
Circuitprioriteit
De software zorgt ervoor dat het zetsysteem en het heetwatersysteem niet tegelijkertijd verwarmen,
omdat dit een elektrische overbelasting van de zekeringkast zou veroorzaken.
Het zetsysteem (zie laatste hoofdstuk) heeft altijd vooral op het heetwatersysteem. Zolang een
zetcyclus actief is, verhit het heetwatersysteem niet. Wanneer het zetsysteem klaar is, start het
heetwatersysteem of gaat het verder met verwarmen.
Energiebesparende modus
Het boilersysteem beschikt over een energiebesparende modus. Om deze modus te activeren, gaat u
naar:
SERVICE MENU 2.2 SYSTEEMINSTELLINGEN / ENERGIESPAARSTAND
ACTIEF

Wijzig NEE (standaardinstelling) in JA.

TIJD

Stel het tijdstip in waarop de
energiebesparende modus moet
worden geactiveerd

Wordt actief nadat de boilers voor het
laatst zijn gebruikt.

De energiebesparende modus schakelt de boiler uit nadat de heetwaterboiler niet is gebruikt
gedurende 15 minuten (of langer, indien dat zo is ingesteld). De boilertoets wordt uitgeschakeld, de
temperatuur zakt en de OK-toets begint te knipperen. Door op de OK-toets te drukken of door water
uit de boiler te halen, zal de boiler opnieuw beginnen te verwarmen.
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6.

BEDIENINGSPANEEL

Tijdens normaal functioneren hebben de toetsen andere functies dan tijdens een geactiveerd operator
menu of service menu.
Tijdens normaal gebruik

Tijdens gebruik volgens
menu

1

Selectie zetvolume

Vergroot/verhoog waarde

2

Selectie zetvolume

Verklein/verlaag waarde

3

Selectie zetvolume

-

4

Selectie zetvolume

-

5

Stoptoets

Ga terug

6

OK-toets

Bevestigen

7

AAN/UIT heetwatersysteem (optioneel)

-

8

Timer

-

Toets

9

AAN/UIT containerverwarming links

-

10

AAN/UIT containerverwarming rechts

-

11

Hoofdschakelaar AAN/UIT
ComBi-Line

-

1

NL

1
1.1

2

3

4

1.2

1.3
11
5

6

7

8

0
I

2
9

10

3
4
2017/12 Rev. 1.0

15

ComBi-Line
6.1

Opbouw van het bedieningspaneel

Het bedieningspaneel [1.3] is uitgerust met capacitieve toetsen. Aanraken met uw vinger van het
toetsengebied op het bedieningspaneel leidt tot een actie. Dit heet 'capacitive sensing technology' en
is gebaseerd op de constante monitoring van het elektrische vermogen van het aanraakgebied, dat
door een menselijke vinger kan worden gewijzigd.
Een helder 4.3"-kleurenscherm [1.2], in combinatie met de gemarkeerde toetsen, informeert de
gebruiker over de functies die worden uitgevoerd of die moeten worden gestart (interactief).
De aan/uit-schakelaar bevindt zich aan de rechterkant van het paneel, naast een SD-kaartsleuf voor
software-updates en uploaden van een logo, dealerinformatie of contactgegevens voor het geval er
een foutmelding wordt weergegeven.
Belangrijkste onderdelen

Art. nr.

1. Gebruikersinterface

1006371

1.1 Interfacekaart

1006574

1.2 Kleurendisplay

1006576

1.3 Capacitief toetsenbord

1005672

2. AAN/UIT-schakelaar

1005974

3. Rubber dop

1005949

4. SD-kaartsleuf

Technische gegevens

4,3 INCH 480x272
250 V 16 A
SD-sleuf, druk in / trek uit

1

1.1

1.2

1.3

2

3
4
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Het bedieningspaneel verwijderen

Het bedieningspaneel kan gemakkelijk worden verwijderd van het voorste gedeelte van de machine.
Als de interfacekaart [1.1] (zie vorige pagina) moet worden vervangen, is de nieuwe kaart al door
de fabrikant voorzien van de nieuwste software. Na het opnieuw opstarten van de machine start het
automatische 'Installatiemenu'. Dit installatiemenu kan ook handmatig worden geactiveerd in het
service menu: 2.10 INSTALLATIEMENU STARTEN.
Speciale instellingen, geüploade logo's en dealerinformatie op de vorige interfacekaart gaan verloren
en moeten opnieuw worden geüpload naar de nieuwe interfacekaart.
1. Koppel eerst de machine los van de stroomvoorziening.
2. Draai beide schroeven [1] aan de zijkant los.
NL

WAARSCHUWING

• Het voorste gedeelte van de machine is nog steeds verbonden met de bedrading.
3. Til het paneel een beetje op [2] en verplaats het een paar centimeter weg van de kolom.
4. Trek de connector los van de interfacekaart [3].
5. Trek de Faston-stekkers los van de AAN/UIT-schakelaar [4].

2
1
3

4
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7.

DOORSTROOMVERWARMINGSSYSTEEM

Wanneer het doorstroomelement [1] is ingeschakeld, wordt het water verwarmd tot het kookpunt
bereikt is (100 °C). Het hete water gaat automatisch omhoog in de zwenkarm en maakt
plaats voor vers koud water uit het koudwaterreservoir, dat verbonden is met de inlaat. Het
doorstroomverwarmingssysteem is geactiveerd. Er is geen temperatuurregeling nodig. Het water van
de gekookt-wateruitlaat (bovenkant) [1.1] bevindt zich altijd op het kookpunt.
Belangrijkste onderdelen

Art. nr.

1. Doorstroomelement CB5

03221

3x230 V/400 V - 3 kW

Technische gegevens

rvs

Materiaal

Doorstroomelement CB10

03222

3x230 V/400 V - 6 kW

rvs

Doorstroomelement CB20

03223

3x230 V/400 V - 9 kW

rvs

1.1 Gekookt-wateruitlaat (bovenkant)

rvs

1.2 Voelerhouder

rvs

1.3 Koudwaterinlaat (onderkant)

rvs

1.4 Verwarmingselementen

rvs

2. Droogkookbeveiliging met reset

03089

3x16 A/90° -7K

2.1 Temperatuurvoeler

rvs

2.2 Elektrische uitschakeling
3. Voedingsrelais (3x)

1004596

1x25 A - 250 Vac/24 Vdc

1.1

L1

L2

L3

3

2

1.4

1
2.1
1.2
90°C

2.2

1.3
1.4

N
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7.1

Hoe werkt de droogkookbeveiliging

Kalk
Heetwater
Koudwater
Koffie

Het doorstroomelement is beschermd tegen oververhitting
en droogkoken. De voeler van droogkookbeveiliging [2.1]
wordt in de dompelbuis [1.2] gedrukt, die zich in het
onderste gedeelte van het doorstroomelement bevindt
(zie vorige pagina).
Sluit de machine altijd alleen aan op een
koudwatertoevoerleiding!

J

De droogkookbeveiliging activeert (schakelt uit):
- wanneer de sensor (voeler) een zeer lage
temperatuur registreert (-10 °C). Reset het
systeem.
- wanneer de capillaire buis beschadigd is (lekt).
Normaal bedrijf
Zichtbare tekenen bij de uitlaat van de zwenkarm:
• rustige en doorlopende waterflow
• lage stoomgeneratie
Bij normaal bedrijf wordt het onderste gedeelte van het
doorstroomelement (en de holte met de droogkookvoeler daarbinnen) omgeven door lauw water van 60 °C.
De ingestelde temperatuur voor droogkoken is 90 °C en
kan niet tijdens normaal bedrijf worden geactiveerd.
De effecten van hoog kalkgehalte
Zichtbare tekenen bij de uitlaat van de zwenkarm:
• onrustige en onregelmatige waterflow
• hoge stoomgeneratie
• droogkookbeveiliging is geactiveerd
Wanneer er zich een obstructie in de vorm van kalk in
de bovenkant van het doorstroomelement opbouwt,
bereikt niet alleen de bovenkant van het doorstroomelement niet de 100 °C, maar wordt ook het onderste
gedeelte van het doorstroomelement warm. Wanneer
de voeler van de droogkookbeveiliging 90 °C meet
(abnormaal hoog voor het onderste deel), schakelt deze
het doorstroomelement uit. Het kan alleen met de hand
worden gereset. De resettoets bevindt zich aan de
linkerkant van de kolom en is gemarkeerd.

2017/12 Rev. 1.0
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Normale
werking

NL

L

Hoge
kalkaanslag

L
Laag
water

ComBi-Line
De effecten van een laag waterniveau
Zichtbare tekenen bij de uitlaat van de zwenkarm:
•
•
•

geen waterflow
hoge stoomgeneratie
droogkookbeveiliging is geactiveerd

Een laag waterniveau kan zich voordoen wanneer het
-2°
doorstroomelement geen water meer ontvangt omdat
het koudwaterreservoir niet wordt bijgevuld of er zich
een obstructie in de inlaat bevindt.
De effecten als de zwenkarm niet schuin afloopt
Zichtbare tekenen bij de uitlaat van de zwenkarm:
• onrustige en onregelmatige waterflow
• hoge stoomgeneratie
• droogkookbeveiliging is geactiveerd
Wanneer een buffetmachine niet horizontaal geplaatst
wordt of een wandmodel niet verticaal aan de muur
is gemonteerd, is het mogelijk dat de zwenkarm niet
schuin afloopt.

Heetwater
Warm water
Koudwater
Koffie

L
Laag
water

L

Zwenkarm loopt niet schuin af

Het gekookte water uit het doorstroomelement kan
moeilijk door de zwenkarm stromen.
Plaats de buffetmachine verticaal (wandmodel verticaal)
en controleer of de zwenkarm een paar graden naar
beneden loopt.
De effecten van een verlenging van de zwenkarm
Zichtbare effect aan de uitloop van de zwenkarm:
• waterflow is te snel.
Het is niet toegestaan de zwenkarm te verlengen.
Het verwarmde water zal door de zwenkarm beginnen
te stromen, wat resulteert in een toename van de
waterflow. De oorspronkelijke stroom wordt niet meer
gecreëerd door het vermogen (wattage) van het
verwarmingselement en het water bereikt het kookpunt
niet meer. Het resultaat is een slecht en niet compleet
zetproces en koffie die te koud is.

20

L

Systeem
gaat hevelen
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Hoe bepaalt u de opbrengst

Stroomsnelheid
Elk doorstroomelement heeft op zijn eigen opbrengst (liter/min.).
Model

Art. nr.

Watt

Opbrengst

Volume*

Uitgiftetijd
ongeveer 11 minuten

CB5

03221

3 kW

ongeveer 0,5 liter/min

5,3 liter

CB10

03222

6 kW

ongeveer 1,0 liter/min

10,8 liter

ongeveer 11 minuten

CB20

03223

9 kW

ongeveer 1,5 liter/min

22 liter

ongeveer 15 minuten

*5 liter koffie + 0,3 liter water in de filterhouder = 5,3 liter.
NL
Als het zetproces langer duurt dan normaal, kunt u gemakkelijk de stroom van de zwenkarmuitlaat
controleren. Neem een 2-liter maatbeker en houd die precies 1 minuut onder de uitlaat.
Als het volume veel lager is dan staat vermeld in de bovenstaande tabel:
•
•
•

controleer of alle drie de verwarmingsfasen actief zijn.
controleer of alle voedingsrelais geactiveerd zijn.
controleer of de weerstand van alle drie de elementen goed is.
Model

8.

Art. nr.

Totaal
vermogen

Iedere lus
verwarmingselement

Verwarmingselementen

CB5

03221

3 kW

1 kW

53 Ω

CB10

03222

6 kW

2 kW

26,5 Ω

CB20

03223

9 kW

3 kW

17,7 Ω

MENUSTRUCTUUR

In dit hoofdstuk worden de verschillende instellingen beschreven die kunnen worden gewijzigd door:
•
•

De operator (de machinegebruiker/-eigenaar)
De getrainde en geautoriseerde onderhoudstechnicus (leverancier en onderhoudsfirma van de
machine)
Het Operator menu is volledig toegankelijk en wordt uitgelegd in de gebruikershandleiding.
Het Service menu is alleen toegankelijk met een pincode.
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8.1

Hoe krijgt u toegang?

1.

Als de machine is ingeschakeld: Schakel
de automaat uit.

2.

Schakel de automaat in.

O/I

Wanneer u het 'openings'-scherm ziet...
3a.

Tik direct op de bovenste selectietoets
rechts om het operator menu te openen

Service
menu

3b.

Tik direct op de bovenste selectietoets links
om toegang te krijgen tot het service menu.

Service
menu

Operator
menu

4.

1

Operator
menu

2

GEEF PIN CODE
SERVICE MENU [9]

3

PINCODE: 4-3-2-3-3

5.
4.

OPERATOR MENU
OPERATOR MENU

6 MENUSERVICE MENU
SERVICE

1.0

TELLERS1.0

2.0

TELLERS2.0

1.1

ONTKALKEN
1.1
ONTKALKEN

2.1

ONTKALKEN
2.1
ONTKALKEN

1.2

SYSTEEMINSTELLINGEN
1.2
SYSTEEMINSTELLINGEN

2.2

SYSTEEMINSTELLINGEN
2.2
SYSTEEMINSTELLINGEN

1.3

ZET INSTELLINGEN
1.3
ZET INSTELLINGEN

2.3

ZET INSTELLINGEN
2.3
ZET INSTELLINGEN

1.4

HEETWATER
1.4 INSTELLINGEN
HEETWATER INSTELLINGEN

2.4

1.5

FABRIEKSINSTELLINGEN
1.5
FABRIEKSINSTELLINGEN
LADEN
LADEN2.5

SENSOR2.5
WAARDEN
SENSOR
LEZEN
WAARDEN LEZEN

1.6

SERVICE1.6
MENUSERVICE MENU

LOG LEZEN
2.6

LOG LEZEN

1.7

HARDWARE
1.7 ENHARDWARE
SOFTWAREEN
INFO
SOFTWARE INFO
2.7

WIS LOG2.7

WIS LOG

TELLERS

2.6

22

4

TELLERS

HEETWATER
2.4 INSTELLINGEN
HEETWATER INSTELLINGEN

2.8

FABRIEKSINSTELLINGEN
2.8
FABRIEKSINSTELLINGEN
LADEN
LADEN

2.9

TEST MENU
2.9

2.10

INSTALLATIE
2.10 MENU
INSTALLATIE
STARTEN
MENU STARTEN

2.11

HARDWARE
2.11 ENHARDWARE
SOFTWAREEN
INFO
SOFTWARE INFO

TEST MENU
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Het operator menu en het service menu

Operator menu en service menu
Hoofdelement
Operator menu
1.0
TELLERS

Subelement

Bereik

St. inst.

Beschrijving

DAGTELLER ZETSYSTEEM

xxxxx

Dagteller koffie: Telt het volume
gezette koffie (in liters).

RESET DAGTELLER
ZETSYSTEEM

JA

Reset de dagteller koffie.

TOTAALTELLER
ZETSYSTEEM

xxxxx

Totaalteller gezette koffie (in liters).

RESET TOTAALTELLER
ZETSYSTEEM

JA

Reset de totale koffieteller
Om deze resetfunctie uit te schakelen:
Ga naar het service menu 2.0.4.

DAGTELLER HEETWATER

xxxxx

Dagteller van heetwater (in liters).

RESET DAGTELLER
HEETWATER

JA

Reset de dagteller heetwater.

TOTAALTELLER
HEETWATER

xxxxx

Totaalteller van heetwater (in liters).

RESET TOTAALTELLER
HEETWATER

JA

Reset de totaalteller heetwater.
Om deze resetfunctie uit te schakelen:
Ga naar het service menu 2.0.8.

+
Service menu
2.0
TELLERS

2017/12 Rev. 1.0
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Operator menu en service menu
Hoofdelement
Operator menu
1.1
ONTKALKEN

Subelement

TELLER ZETSYSTEEM

Bereik

xxxxx

+
Service menu
2.1
ONTKALKEN

St. inst.

Beschrijving
Controleer hoeveel liter koffie
er kan worden gemaakt voordat
het ontkalkingssignaal wordt
geactiveerd.

RESET TELLER
ZETSYSTEEM

Reset het signaal van de
ontkalkingsteller zonder het
ontkalkingsprogramma uit te voeren.
Het ontkalkingspictogram zal
verdwijnen en de teller begint vanaf
het begin.

START ONTKALKEN
ZETSYSTEEM

Start het ontkalkingsprogramma van
het zetsysteem. Zie hoofdstuk 10.1
Ontkalken van het zetsysteem.

TELLER HEETWATER

xxxxx

Controleer hoeveel liter heetwater
er kan worden gemaakt voordat
het ontkalkingssignaal wordt
geactiveerd.

RESET TELLER HEETWATER

Reset het signaal van de
ontkalkingsteller zonder het
ontkalkingsprogramma uit te voeren.
Het ontkalkingspictogram zal
verdwijnen en de teller begint vanaf
het begin.

START ONTKALKEN
HEETWATER

Start het ontkalkingsprogramma
van het heetwatersysteem. Zie
hoofdstuk 10.2 Ontkalken van het
heetwatersysteem.

24
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Operator menu en service menu
Hoofdelement

Subelement

Operator menu
1.2
SYSTEEMINSTELLINGEN

St. inst. Beschrijving

NEDERLANDS
ENGLISH

+
Service menu
2.2
SYSTEEMINSTELLINGEN

Bereik

*

DEUTSCH
FRANCAIS

Selecteer de taal. Engels is de
standaard ingestelde taal.

TAAL
SUOMI

NL

SVENSKA
NORSK
ITALIANO

Stel de klok in op de juiste
lokale tijd en datum. Gebruik de
selectietoetsen.

Tijd

UU:MM

Datum

DD-MM-JJJJ

GELUIDSSIGNAAL

JA/NEE

JA

Schakel het geluidssignaal in/uit.

Reset dagteller in operator
menu

JA/NEE

JA

Voeg toe of verwijder de reset
dagteller-optie in het operator
menu.

*

Selecteer de theefunctie om
de machine te gebruiken met
theeaccessoires.

6 g/L

Stel de hoeveelheid thee in (gram/
liter) die nodig is.
Tip: Als u geen advies voor
theedosering wilt ontvangen, stelt u
deze waarde in op 0.

KOFFIE
KOFFIE EN/OF
THEE

KOFFIE + THEE
THEE

THEE DOSERING [G/L]

2017/12 Rev. 1.0

0 - 100 g/L

25

ComBi-Line
Operator en service menu
Hoofdelement

Subelement

Operator menu
1.2
SYSTEEMINSTELLINGEN
+
Service menu 2.2
SYSTEEMINSTELLINGEN

EIGEN
AFBEELDING

Bereik

St. inst. Beschrijving

ACHTERGRONDVERLICHTING

20% - 100%

20

Stel de helderheid van de
achtergrondverlichting in
wanneer die in de dimmodus
staat.

Dimtijd voor de
display

10 - 360 s

120

Stel de tijd in voor het dimmen
van de display.

logo
verwijderen

JA/NEE

Memory Card

Het actieve logo verwijderen.

Memory Card

kies logo

ACTIEF

JA/NEE

NEE

ENERGIESPAARSTAND

TIJD

15 - 240 min

15 min

Selecteer een logo van de SDgeheugenkaart. Zie hoofdstuk
9.1 voor gedetailleerde
instructies.
Als er geen logo's op de
SD-kaart worden gevonden,
geeft de display aan: Geen
logobestanden gevonden.
De energiebesparende modus
activeren/deactiveren.
De energiebesparende modus
schakelt de heetwaterboiler
uit als deze niet wordt gebruikt
gedurende 15 minuten.
De boilertoets wordt
uitgeschakeld, de temperatuur
zakt en de OK-toets begint te
knipperen.
Door op de OK-toets te drukken
of door water uit de boiler te
halen, zal de boiler opnieuw
beginnen te verwarmen.
Stel de tijdsduur in waarna de
energiebesparende modus moet
worden geactiveerd, nadat de
boiler de laatste keer is gebruikt.

CONTAINER
LINKS +
RECHTS

MODEL TYPE

CONTAINER
ALLEEN
RECHTS

Stel het model type van de
automaat in.

CONTAINER
ALLEEN LINKS
ZONDER
CONTAINER

26
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Operator en service menu
Hoofdelement

Subelement

St. inst.

Bereik

Deze functie kan worden
gebruikt wanneer de machine
in een showroom of op een
beurs staat. In deze gevallen
hoeft de machine niet op
een watertoevoer te worden
aangesloten. Op de display
verschijnt DEMO op de
onderste regel. De toetsen,
LEDs en display werken
normaal.

Operator menu
1.2
SYSTEEMINSTELLINGEN
+
Service menu
2.2
SYSTEEMINSTELLINGEN

Beschrijving

DEMO STAND

TIJDZONE

EU ZONE
US ZONE

EU ZONE

AUTO
ZOMERTIJD

JA/NEE

JA

Zomertijd zone

ZOMERTIJD

2017/12 Rev. 1.0
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Auto zomertijd
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Operator en service menu
Hoofdelement

Subelement

St. inst.

Beschrijving

5300
10800
22000

Het doorstroomelement levert
extra water (afhankelijk van
het model, 6-10% extra) ter
compensatie van het water dat
achterblijft in de gemalen koffie.
De hoeveelheid gezette koffie
kan met deze instelling worden
gewijzigd. Opmerking: Als de
theefunctie is geselecteerd, levert
het doorstroomelement precies 5,
10 of 20 liter theewater.

Bereik

Operator menu
1.3
ZET
INSTELLINGEN
+
Service menu
2.3
ZET
INSTELLINGEN

WATERVOLUME
[ML]

CB5
CB10
CB20

4800 - 5800 ml
9800 - 11800 ml
20000 - 24000 ml

LITER

*

KOPPEN
EENHEID

Selecteer de eenheid van het
zetvolume.

KANNEN
GALLON

INHOUD KOPJE
[ML]

100 - 500 ml

125 ml

INHOUD KAN
[ML]

200 - 2000 ml

250 ml

TOETS 1

1

Stel het volume van het kopje in dat
wordt gebruikt als de eenheid die u
hebt geselecteerd KOPPEN is.
Stel het volume van de kan in die
wordt gebruikt als de eenheid die u
heeft geselecteerd KANNEN is.

2

TOETS 2

Aanpassen van de toetsen
1, 2, 3 en 4.

TOETS 3

TOETS 4

Model

Liter

3

Koppen (125 ml)

4

Kannen (250 ml)

Gallon (3785 ml)

Fabrieksinstellingen

Inst.bereik

Fabrieksinstellingen

Inst.bereik

Fabrieksinstellingen

Inst.bereik

Fabrieksinstellingen

Inst.-bereik

CB5

1-3-4-5

1-5

8-24-32-40

8-40

4-12-16-20

4-20

0,26-0,79-1,05-1,32

0,26-1,32

CB10

2,5-5-7,5-10

2-10

20-40-60-80

16-80

10-20-30-40

8-40

0,66-1,32-1,98-2,64

0,66-2,64

CB20

5-10-15-20

4-20

40-80-120-160

32-160

20-40-60-80

16-80

1,32-2,64-3,96-5,28

1,32-5,28

CB40

10-20-30-40

10-40

80-160-240-320

80-320

40-80-120-160

40-160

2,64-5,28-7,92-10,56

2,64-10,56
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Operator en service menu
Hoofdelement
Operator menu
1.3
ZET
INSTELLINGEN

Subelement

St. inst.

Bereik

AUTO CONTAINER
VERWARMING

JA/NEE

JA

0 - 9999

1000

Wanneer een zetproces start,
wordt de containerverwarming
automatisch ingeschakeld.
De containerverwarming kan
alleen handmatig uitgeschakeld
worden.
Stel het aantal liters in wanneer
de ontkalkingsindicator u
moet waarschuwen dat u
het ontkalkingsproces moet
uitvoeren.
0 = UIT

+
Service menu
2.3
ZET
INSTELLINGEN
ONTKALKEN ZETSYSTEEM [L]

Waterkwaliteit

KOFFIE DOSERING [G/L]

INTERVAL [%]

EERSTE
CHARGE
VOLUME [ML]

2017/12 Rev. 1.0

Hardheid

Schaalindicator
liters

°D

°F

°K

mmol/l

mgCaCo3/l

Zeer hard

18-30

32-55

11-18

3,2-5,3

321- 536

Hard

12-18

22-32

7-18

2,2-3,2

214-321

500

Gemiddeld

8-12

15-22

5-7

1,4-2,2

268-214

1000*

Zacht

4-8

7-15

2-5

0,7-1,4

72-268

1500

Zeer
zacht

0-4

0-7

0-2

0- 0,7

0-72

2000

0 - 100 G/L

50 - 100%

CB5
CB10
CB20

Beschrijving

2500-4500 ML
5000-9000 ML
8000-18000 ML

29

250

50 G/L

Stel de hoeveelheid gemalen
koffie in (gram/liter) die nodig is.
Tip: Als u geen advies voor
dosering wilt ontvangen, stelt u
deze waarde in op 0.

100%

Gebruik deze functie alleen als
het koffiefilter teveel gevuld is.
Wanneer 100% is ingesteld,
loopt het zetproces continu
(zonder pauzes). Wanneer 50%
is ingesteld, is het zetproces
45 seconden actief en pauzeert
dan 45 seconden.

2500
5000
10000

Een geselecteerd interval
begint pas nadat de helft van
de container is gevuld. Het
eerste charge volume kan
worden verhoogd, waardoor het
intervalproces wordt vertraagd.

NL
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Hoofdelement
Operator menu
1.3
ZET
INSTELLINGEN

Bereik

St. inst.

Beschrijving

0-900 S

240 S
300 S
360 S

Stel de filter-nadruppeltijd in: De
tijd waarna het doorstroomelement
is gestopt en het filter niet langer
druppelt.

ACTIVERING

JA/NEE

NEE

Activeer deze optie voor een
betere smaak- en aroma-extractie
tijdens het filterzetproces.

VOLUME

50-500 ML
50-750 ML
50-1000 ML

100 ML
200 ML
300 ML

Selecteer de eerste hoeveelheid
water die de koffie in het filter
moet voorbevochtigen.

PAUZE

5-600 S

30 S
60 S
90 S

Selecteer de tijdsduur die de
bevochtigde filterkoffie moet
wellen, zodat de smaak en aroma
kunnen intrekken.

ZWENKARM SENSOREN

JA/NEE

JA

CONTAINER SENSOREN

JA/NEE

JA

Subelement
FILTER
NADRUPPELTIJD [S]

CB5
CB10
CB20

+
Service menu
2.3
ZET
INSTELLINGEN
PRE-WETTING

AUTO DOORSTART

JA/NEE

AUTO DOORSTART TIME-OUT
[MIN]

0-30 MIN

GALLON VOLUME [ML]

3785 ML

30

Gebruik deze functie om
de zwenkarmsensor en/of
de containersensor tijdelijk
uit te schakelen tijdens
onderhoudswerkzaamheden.

NEE

Het koffiezetproces stopt en
wordt opgeslagen in het geval
van een stroomstoring of als de
zwenkarm en/of de container uit
positie word(t)(en) verplaatst.
Om veiligheidsredenen gaat het
zetproces pas verder als u op OK
drukt.
Wanneer NEE is geselecteerd,
wordt het zetproces automatisch
opnieuw opgestart na herstel van
stroom, zwenkarm en/of container.

10 MIN

De tijd die nodig is om de machine
in staat te stellen het zetproces
opnieuw te starten. Nadat de
ingestelde tijd is overschreden,
wordt het zetproces geannuleerd.
Stel de hoeveelheid (in milliliter) in
die in een gallon past.
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Operator en service menu
Hoofdelement
Operator menu
1.4
HEETWATER
INSTELLINGEN
+

Subelement

Bereik

St. inst.

Beschrijving

TEMPERATUUREENHIED

°F/°C

°C

Stel de boiler-eenheid in op
Fahrenheit of Celsius.

TEMPERATUUR

60.0-97.0+

96

Stel de boilertemperatuur in. Wanneer
97.0+ °C is ingesteld, verwarmt de
boiler nog eens 50-80 seconden,
afhankelijk van het model.

1000

Stel het aantal liters in wanneer
de ontkalkingsindicator u
moet waarschuwen dat u het
ontkalkingsproces moet uitvoeren.
0 = UIT

Service menu
2.4
HEETWATER
INSTELLINGEN
ONTKALKEN
BOILER [L]

0 - 9999

Waterkwaliteit

Pincode tabel

2017/12 Rev. 1.0

Nr.

Hardheid

NL

Schaalindicator
liters

°D

°F

°K

mmol/l

mgCaCo3/l

Zeer hard

18-30

32-55

11-18

3,2-5,3

321-536

Hard

12-18

22-32

7-18

2,2-3,2

214-321

500

Gemiddeld

8-12

15-22

5-7

1,4-2,2

268-214

1000*

Zacht

4-8

7-15

2-5

0,7-1,4

72-268

1500

Zeer
zacht

0-4

0-7

0-2

0-0,7

0-72

2000

Service pincode

Nr.

Service pincode

Nr.

250

Service pincode

1

4

1

2

1

4

8

4

3

2

2

4

15

2

4

2

4

3

2

2

1

4

1

1

9

2

3

2

2

4

16

3

4

3

1

2

3

4

4

4

1

3

10

1

1

4

3

4

17

3

3

1

3

1

4

1

4

1

3

4

11

4

2

1

1

1

18

2

3

2

2

2

5

2

4

3

3

3

12

3

4

4

1

1

19

2

1

2

2

4

6

3

4

4

4

1

13

1

2

1

3

3

20

2

3

1

4

3

7

4

1

1

1

4

14

4

2

2

2

3
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Operator en service menu
Hoofdelement

Subelement

Bereik

Beschrijving

CONTAINER LINKS +
RECHTS
Operator menu
1.5
FABRIEKSINSTELLINGEN
LADEN

MODEL TYPE

CONTAINER ALLEEN
RECHTS
CONTAINER ALLEEN
LINKS

Selecteer het model type van de
automaat.

ZONDER
CONTAINER
Operator menu
1.6
SERVICE MENU

Gebruik de pincode 4 3 2 3 3 om
het service menu te openen.

Operator menu
1.7
HARDWARE EN
SOFTWARE INFO

Lees de hardware- en softwareinformatie.
TEMPERATUUR
MAXIMUM NIVEAU
ZETSYSTEEM

Service menu
2.5
SENSOR
WAARDEN LEZEN

NIVEAUSENSOREN

MINIMUM NIVEAU
ZETSYSTEEM
MAXIMUM NIVEAU
HEETWATER
MINIMUM NIVEAU
HEETWATER
ZWENKARM LINKS

ZWENKARM/
CONTAINER

ZWENKARM RECHTS
CONTAINER LINKS
CONTAINER RECHTS

2.6 LOG LEZEN
Service menu
2.6
LOG LEZEN

Het niveausensorsignaal is
een live signaal. Gebruik deze
functie om te achterhalen of de
niveausignalen reageren.

20-04-2017 10:03 = 211
17-04-2017 09:45 = 201
01-02-2017 17:25 = 203
19-02-2017 14.10 = 206

Service menu
2.7
WIS LOG

Het signaal sensor lezen is een
live signaal. Gebruik deze functie
om te achterhalen of de signalen
reageren.

Lees hier de meest recente 20
fouten met de tijd en datum.
Voor foutbeschrijvingen, zie
hoofdstuk 13.4 Problemen
oplossen.

Verwijder de log.
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Operator en service menu
Hoofdelement

Service menu
2.8
FABRIEKSINSTELLINGEN
LADEN

Subelement

JA/NEE

OK

Model

Model type

MODEL CB5

CONTAINER LINKS
+ RECHTS

MODEL CB10

CONTAINER
ALLEEN RECHTS

MODEL CB20

OK

CONTAINER
ALLEEN LINKS
ZONDER
CONTAINER

Service menu
2.9
TEST MENU

Beschrijving
Gebruik dit menu-item
om het exacte model
van de machine te
selecteren. De software
start opnieuw in het
Engels.

GEHEEL
SYSTEEM

Gebruik dit menu om het
bedieningspaneel en alle
sensoren te controleren
en om een testcyclus uit
te voeren zoals hieronder
beschreven.

HEETWATER
BOILER

Gebruik dit menu om alle
sensoren, boilervullingen
en verwarming
(toont de werkelijke
stijgende temperatuur)
te controleren en
een volledige boilerverwarmingstestcyclus
uit te voeren. Let op: De
boiler vult/verwarmt in
meerdere stappen!

ZETSYSTEEM

Gebruik dit menu om alle
sensoren te controleren
en een complete
zetcyclus zonder koffie
te voeren.

Service menu
2.10
INSTALLATIEMENU STARTEN

Nadat u de machine hebt
geïnstalleerd, leidt het
installatiemenu u langs
verschillende belangrijke
instellingen in het menu.

Service menu
2.11
HARDWARE EN
SOFTWARE INFO

Dit item toont hardwareen software-informatie.

2017/12 Rev. 1.0
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ComBi-Line
9.

SOFTWARE

Met de SD-geheugenkaart kunnen de volgende uploads
worden uitgevoerd:
•
•
•

9.1

upload van uw eigen logo.
upload van de dealerinformatie.
upload van de nieuwe machinesoftware.

ComBi-Line

Logo van eigen merk uploaden

Upload een afbeelding van uw keuze, die zal worden
weergegeven, nadat de tijd van de screensaver is verlopen.
De afbeelding moet aan de volgende specificaties voldoen:
Afmetingen:		 480x272
Resolutie:		
72 dpi
Bestand:		JPEG
Bestandsgrootte: 64 Kb
De geüploade afbeelding zal het Animo-logo overschrijven.
Wanneer de geüploade afbeelding wordt verwijderd,
wordt het Animo-logo weer actief.
1. Bereid een afbeelding voor, die voldoet aan de
specificaties. Maak een map met de naam LOGOS
(in hoofdletters) en plaats uw afbeelding in deze
map. SD: / LOGOS / [UW AFBEELDING].JPG
2. Open het rubberen kapje dat zich onder de aan/
uit-schakelaar bevindt.
3. Plaats de SD-kaart in de SD-kaartsleuf. LET OP:
De koperen contacten moeten naar u toe zijn gericht.
4. Open het operator menu in en ga naar 1.2
SYSTEEMINSTELLINGEN / EIGEN AFBEELDING
/ KIES LOGO/
5. Selecteer het afbeeldingsbestand [UW
AFBEELDING].JPG van de SD-kaart. De afbeelding
wordt op de display weergegeven. Druk OK om de
afbeelding te uploaden.
Als er geen logo's op de SD-kaart worden
gevonden, geeft de display aan: geen
logobestanden gevonden.
6. Stel de ACHTERGRONDLICHT WEERGAVE
[%] in voor de intensiteit van de afbeelding en de
DISPLAY DIMTIJD [min] voor de tijd waarna u de
afbeelding wilt weergeven.
7. De SD-kaart verwijderen (uittrekken) uit de SDkaartsleuf.
8. Operator menu afsluiten.
34

PRESS OK OM TE BEGINNEN

UW LOGO
480X272 pixels
72 DPI
JPEG
MAX 64Kb
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9.2

Dealerinformatie uploaden

Het is mogelijk om uw dealerinformatie te uploaden met
een SD-kaart. Deze informatie verschijnt wanneer de
machine een foutmelding toont.
1. Gebruik Wordpad of Editor om een zin te schrijven:
Bel [bedrijf] + [telefoonnummer].
2. Sla het bestand op als DEALER INFO.TXT.

NL

UPDATE WORDT UITGEVOERD

3. Schakel de automaat uit.
4. Open het rubberen kapje dat zich onder de aan/uitschakelaar bevindt.
5. Plaats de SD-kaart in de SD-kaartsleuf. LET OP:
De koperen contacten moeten naar u toe zijn gericht.
6. Schakel de automaat in.
7. Het bericht UPDATE WORDT UITGEVOERD wordt
onmiddellijk weergegeven. Het bestand is geüpload.
8. De automaat start op.
9. De SD-kaart verwijderen (uittrekken) uit de SDkaartsleuf.
10. Als er een fout optreedt, toont het scherm de fout
in een rood informatiescherm. Het scherm toont het
foutsignaal en wie u moet bellen voor hulp bij het
oplossen van het probleem.
PRESS OK OM TE BEGINNEN

212 TEMP. SENSOR NIET GEDETECTEERD
CALL [COMPANY] + [TELEPHONE NUMBER]

11. Als u wilt controleren of het uploaden van de
informatie is geslaagd, gaat u naar het operator menu
en navigeert u naar 1.7 HARDWARE EN SOFTWARE
INFO. De eerste regel laat uw upload zien.

2017/12 Rev. 1.0
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9.3

Software installatie

Nieuwe software kan gemakkelijk op de automaat
worden geïnstalleerd. Nieuwe software kan op de
volgende manieren ter beschikking worden gesteld:
•
•
•

www.animo.eu/dealer login: Extranet
via e-mail
www.animo.eu/nl/sd

Bij het laden van nieuwe software gaan de volgende
gewijzigde instellingen (data) verloren:
•
•
•

Gewijzigde recepten
Gewijzigde persoonlijke instellingen
Een niet-standaard taalbestand zal worden
overschreven door het standaard taalbestand NL/
GB/DU/FR.

UPDATE WORDT UITGEVOERD

Tellingen, log en bedrijfsuren worden behouden!
1. Download de ComBi-Line software van de extranetsite van Animo.
2. Pak het ZIP-bestand uit en kopieer alle bestanden
naar een lege SD-kaart.
3. Schakel de automaat uit.
4. Open het rubberen kapje dat zich onder de aan/uitschakelaar bevindt.
5. Plaats de SD-kaart in de SD-kaartsleuf. LET OP:
De koperen contacten moeten naar u toe zijn gericht.
6. Schakel de automaat in.
7. Op de display verschijnt 'UPDATE WORDT
UITGEVOERD'.
8. Voordat u verder gaat, verwijdert u de SD-kaart
uit de SD-kaartsleuf nadat het update-scherm is
verdwenen.
9. Kies het juiste model en selecteer OK om uw
selectie te bevestigen.
10. Kies het juiste model type en selecteer OK om uw
selectie te bevestigen.
11. De automaat start en is gereed voor gebruik.

MODEL
MODEL CB5
MODEL CB10
MODEL CB20

MODEL TYPE
CONTAINER LINKS + RECHTS
CONTAINER RECHTS ALLEEN
CONTAINER LINKS ALLEEN
ZONDER CONTAINERS

DRUK OK OM TE BEGINNEN
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10.

ONDERHOUD

WAARSCHUWING
•
•
•
•
•
•

Laat de automaat niet onbewaakt achter tijdens onderhoud.
Volg bij het ontkalken altijd de instructies voor de ontkalker die u gebruikt.
Het is aan te raden om tijdens het ontkalken een veiligheidsbril en beschermende handschoenen
te dragen.
Laat het apparaat na het ontkalken minimaal drie cycli doorlopen.
Was na het ontkalken zorgvuldig uw handen.
Het apparaat mag niet worden ondergedompeld of afgespoten.

Animo levert ontkalker in de volgende hoeveelheden:
•
•

Ontkalker 48 x 50 g zakjes (Art.nr. 49007)
Ontkalker 1 kg bus (Art.nr. 00009)

Vereiste tijd, producten en gereedschappen:
•
•
•
•
•

Tijd voor het zetsysteem: Ongeveer 30 minuten.
Tijd voor het heetwatersysteem: Ongeveer 45 minuten
Ontkalker trechter (Art.nr. 99740)
2 zakjes Animo ontkalker voor elk systeem.
2 maatbekers van ongeveer 2 liter elk.

Voorbereiding
•
•
•
•

Lees zorgvuldig de waarschuwingsmelding en de gebruiksaanwijzing op het zakje Animoontkalker.
Los 2 sachets van 50 gram Animo-ontkalker op in 2 liter warm water (maximaal 60 °C).
Roer de oplossing goed om zodat het poeder volledig is opgelost.
Verwijder de filterhouder en plaats een maatbeker onder de uitlaat van de zwenkarm om de
ontkalker op te vangen.
Volg de instructies op de display en bevestig elke actie door OK te selecteren.

Het programma annuleren?
Als u het ontkalkingsprogramma start in het Service menu kan het programma op elk gewenst
moment worden geannuleerd.
Als u het ontkalkingsprogramma start in het Operator menu kan het programma op elk gewenst
moment worden geannuleerd tot de oplossing erin is gegoten. Nadat de oplossing erin is gegoten,
moet het programma altijd worden voltooid. In geval van een noodstop kan de STOP-toets worden
gebruikt. Het programma wordt dan onderbroken, maar niet geannuleerd.

2017/12 Rev. 1.0
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10.1 Het koffiezetsysteem ontkalken
Open het ontkalkingsmenu via het service menu.

O/I

Op de display zal een overzicht verschijnen
van alle ontkalkingsinstructies.
Het ontkalkingssignaal wordt automatisch
gereset nadat het ontkalkingsprogramma is
beëindigd.
Het onderstaande watercircuit laat zien wat er in de machine
gebeurt tijdens de inname van de ontkalkingsvloeistof.

Service
menu

Operator
menu

1

2

GEEF PIN CODE
SERVICE MENU [9]

3

4

PINCODE: 4-3-2-3-3
SERVICE MENU
2.0

TELLERS

2.1

ONTKALKEN

2.2

SYSTEEMINSTELLINGEN

2.3

ZET INSTELLINGEN

2.4

HOT WATER SETTINGS
ONTKALKEN
READ SENSOR VALUES
2.1.1 TELLER ZETSYTEEM
2.6
READ OUT LOG
2.1.2 RESET TELLER ZETSYSTEEM
2.7
DELETE LOG
2.1.3 START ONTKALKEN ZETSYSTEEM
2.8
LOADING FACTORY DEFAULTS
2.1.4 TELLER HEETWATER
2.9
TEST MENU
2.1.5 RESET TELLER HEETWATER
2.10 START INSTALLATION MENU
2.1.6 START ONTKALKEN HEETWATER
2.11 HARDWARE AND SOFTWARE INFO
2.5

Nadat het koffiezet-systeemprogramma is voltooid en
als de machine is uitgerust met een heetwatersysteem,
informeert de software u of er binnenkort een
ontkalkingssignaal zal worden afgegeven.
De software geeft u de mogelijkheid om onmiddellijk het
boilerontkalkingsprogramma te starten.
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10.2 Ontkalking van het heetwatersysteem
Open het ontkalkingsmenu via het service menu.

O/I

Op de display zal een overzicht
verschijnen van alle ontkalkingsinstructies.
Het ontkalkingssignaal wordt automatisch
gereset nadat het ontkalkingsprogramma is
beëindigd.
Het onderstaande watercircuit laat zien wat er in de machine
gebeurt tijdens de inname van de ontkalkingsvloeistof.

Service
menu

Operator
menu

NL

1

2

GEEF PIN CODE
SERVICE MENU [9]

3

4

PINCODE: 4-3-2-3-3
SERVICE MENU

SERVICE MENU

2.0

TELLERS

2.0

TELLERS

2.1

ONTKALKEN

2.1

ONTKALKEN

2.2

SYSTEEMINSTELLINGEN

2.2

SYSTEEMINSTELLINGEN

2.3

ZET INSTELLINGEN

2.3

ZET INSTELLINGEN

2.4

HOT WATER SETTINGS
ONTKALKEN
2.5
READ SENSOR VALUES
2.1.1 TELLER ZETSYTEEM
2.6
READ OUT LOG
2.1.2 RESET TELLER ZETSYSTEEM
2.7
DELETE LOG
2.1.3 START ONTKALKEN ZETSYSTEEM
2.8
LOADING FACTORY DEFAULTS
2.1.4 TELLER HEETWATER
2.9
TEST MENU
2.1.5 RESET TELLER HEETWATER
2.10 START INSTALLATION MENU
2.1.6 START ONTKALKEN HEETWATER
2.11 HARDWARE AND SOFTWARE INFO

2017/12 Rev. 1.0

2.4

HOT WATER SETTINGS
ONTKALKEN
2.5
READ SENSOR VALUES
2.1.1 TELLER ZETSYTEEM
2.6
READ OUT LOG
2.1.2 RESET TELLER ZETSYSTEEM
2.7
DELETE LOG
2.1.3 START ONTKALKEN ZETSYSTEEM
2.8
LOADING FACTORY DEFAULTS
2.1.4 TELLER HEETWATER
2.9
TEST MENU
2.1.5 RESET TELLER HEETWATER
2.10 START INSTALLATION MENU
2.1.6 START ONTKALKEN HEETWATER
2.11 HARDWARE AND SOFTWARE INFO
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11.

TRANSPORT EN OPSLAG

Doe het volgende voordat u de machine vervoert en/of
opslaat.
WAARSCHUWING
•

Het afvoerwater kan HEET zijn!

1. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het
stopcontact.
2. Sluit de watertoevoerkraan en ontkoppel de
waterverbindingsleiding.
3. Verwijder de filterhouder, koffiemenger en lekbak
van de koffiecontainer en maak ze schoon.
Als de machine is uitgerust met een heetwatersysteem:
4. Tap het af via de kraan [B] totdat er geen water
meer uitkomt.
5. Trek de afvoerslang [C] eruit, druk die samen en
verwijder de slangplug. Draineer de rest van de
boiler.

A

B

C

Het koffiesysteem leegmaken:
6. Kantel de machine iets naar achteren en trek de
afvoerslang [A] eruit, druk die samen, verwijder de
slangplug en laat het doorstroomelement leeglopen.
7. Sluit opnieuw alle slangen en druk ze terug.
8. De machine is nu klaar voor transport en/of opslag.

A
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12.

OVERZICHT ELEKTRONICA

WAARSCHUWING
Tijdens reparatie- of onderhoudswerkzaamheden
moet u elektrostatische ontlading (ESD) op de
bedieningseenheid voorkomen.
•
•
•

Hoofdprint............................................................9.1
Interface/display..................................................9.2
Voeding 100-240 Vac / 24 Vdc 60 W .................9.3
NL

12.1

Hoofdprint

Deze hoofdprint is de hoofdbesturingseenheid van het
apparaat en is toegankelijk door het paneel aan de
linkerzijde te verwijderen.
De volgende belangrijke onderdelen zijn te vinden in de
hoofdbesturingseenheid:
• Zekering 6, 3A T (Art. No. 03391) ): Om de voeding
naar de hoofdprint te beveiligen.

interface
board
Combi line
control MAIN

5

K4

K3

CN100
1

coffee
sensors

boilers
sensors
7

1

boiler
relays

4

J1

LED

1

J2

LED

coffee
relays
1

4

JP1
flow
meter
Inlet
valves

LED

1

3

K1

K2

1
LED

LED
1

3
1

3

container
relays

PWR1

Power in
24Vdc
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12.1.1 Hoofdprint ingangen

interface
board

Connector CN100
Pin

Sensor

Kleur

NB

1-8

signaal

Zwart

alle signalen van voorzijde naar
hoofdprint

Combi line
control MAIN

5

NB

boilers
sensors

detectiepen 4-8 boiler is aanwezig

boiler
relays

detectiepen 4-8 boiler is aanwezig

flow
meter

K4-connector boilersensoren (niveau en temp.)
Pin

Sensor

Kleur
Bruin

1

min. niveau

2

massa

Groen

3

NTC-sensor

Paars

4

Boilerdetectie

Zwart

5

Aarde (GND)

Groen

6

-

-

7

NTC-sensor

Paars

8

Boilerdetectie

Zwart

J1

CN100
1

LED

1

LED

JP1

Inlet
valves

Connector J1-boiler relais
Pin

4

K4

voedingsrelais

Kleur

1

verwarmingseenheid 1

Rood

2

verwarmingseenheid 2

Groen

3

verwarmingseenheid 3

Oranje

4

Aarde 1

Zwart

5

Aarde 2

Zwart

6

Aarde 3

Zwart

NB

LED

1

3

K1

1
LED

LED
1

3

PWR1

Power in
24Vdc

Connector JP1 flowmeter
Pin

Kleur

NB

1

impuls

Wit

rode LED knippert tijdens impulsen

2

Aarde (GND)

Zwart

3

+24 Vdc

Bruin

Connector K1 inlaatkleppen
Pin

Kleur

1

koffie-inlaatklep

Bruin

2

boiler-inlaatklep

Rood

3

Aarde (GND)

Zwart

NB
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12.1.2 Hoofdprint uitgangen

interface
board

Connector K3 koffiesensoren
Pin

Motor

Kleur

1

min. koffieniveau

Bruin

2

min. koffieniveau

Wit

3

containersensor links

Blauw

4

containersensor rechts

5

zwenkarm sensor links

Wit

6

zwenkarm sensor rechts

Geel

7

Aarde

NB
Combi line
control MAIN

K4

5

K3

CN100
1

coffee
sensors

boilers
Oranje
sensors

boiler
Groen
relays

8

4

LED

1

J2

LED

coffee
relays

-

9

AARDE-container sensoren

10
11

AARDE-zwenkarm sensor

12

1

Zwart
flow
meter
Zwart
-

Inlet
valves

LED

1

3

K1

K2

1
LED

LED
1

3
1

Pin

Klep

Kleur

1

verwarmingseenheid 1

Rood

2

verwarmingseenheid 2

Groen

3

verwarmingseenheid 3

Oranje

4

Aarde 1

Zwart

5

Aarde 2

Zwart

6

Aarde 3

Zwart

NB

PWR1

Power in
24Vdc

Connector PWR1 voeding
Kleur

1-2

+24 Vdc

Rood

3-4

Aarde (GND)

Zwart

NB

Connector K2 container relais
Pin

Power relay

Kleur

1

W.c.d.links

Geel

2

W.c.d.rechts

wit

3

Massa

Zwart

4

-

-
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4

JP1

Connector J2 koffierelais

Pin

7

1

J1

NB

43

3

container
relays
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12.2

Interface en display

De interface verbindt alle componenten in en op de deur
en is via een kabel verbonden met de hoofdbesturing.
•

Batterij 3V Li CR2032 (Art. No. 02816): Om de
klok te laten functioneren wanneer het apparaat
geen stroom ontvangt.
Interface en display
Conn

NB

K1

Display-aansluiting

CN1

Voorste toetsenpaneel

U4

Hoofdbesturingseenheid

Batt

Back-up batterij

K3

SD-kaartsleuf

Front interface + cappacitive panel

Back interface

Open
Battery
CR2032

Display
K1

Capacitive
keyboard
CN1

K3
SD cart
slot

interface
board
U4

LED’S
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12.3

Voeding

De 24-Vdc voeding bestaat uit een geschakelde
voeding van 24 Vdc - 60 W en kan worden bereikt door
verwijdering van het achterste gedeelte van de machine.
•

Tijdens overbelasting wordt de voeding automatisch
uitgeschakeld. Reset de voeding door de
hoofdschakelaar uit en opnieuw in te schakelen.
+24V GND

L

N

NL

100-240 Vac

12.3.1 Aansluitingen
Connector

24 Vdc

Pin

Kleur

1-2

24 Vdc +

rood

3-4

24 Vdc -

zwart

Connector

100-240 Vac

Pin

Kleur

1

230 Vac Neutraal

geel

3

230 Vac Fase

blauw

2017/12 Rev. 1.0

Opmerkingen

Opmerkingen
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13.

STORINGSANALYSE

WAARSCHUWING
•

Bij repareren en reinigen van het apparaat moet de stekker altijd uit het stopcontact worden
verwijderd voordat het apparaat wordt geopend.

Voorwoord
Controleer of alle onderdelen zich in hun juiste positie bevinden, voordat u het defect probeert
te zoeken. Om dit te doen, verwijdert u de achterplaat van het apparaat en controleert u of alle
printplaten, connectoren, draadbundels en leidingen correct zijn gemonteerd.
Nadat u een algemene inspectie hebt uitgevoerd, gebruikt u paragraaf 13.4
Probleemoplossingsanalyse om de waarschijnlijke oorzaak van het probleem te verifiëren.
Als de kolom met oplossingen aanraadt het betreffende onderdeel te vervangen, wordt het defect
mogelijk door een ander probleem veroorzaakt. De werking van het apparaat moet daarom grondig
getest worden om er zeker van te zijn dat het defect niet opnieuw optreedt.

13.1

Log lezen

Tijdens gebruik worden de meest recente 20 weergegeven
foutmeldingen geregistreerd en opgeslagen.
Als u deze foutberichten wilt lezen, activeert u het menuitem. Lees het log (menu 2.6) uit in het service menu. De als
eerste weergegeven foutmelding is het meest recente
foutbericht.

13.2

2.6 LOG LEZEN
20-04-2017 10:03 = 211
17-04-2017 09:45 = 201
01-02-2017 17:25 = 203
19-02-2017 14.10 = 206

Datum Tijd Error code

Log verwijderen

Gebruik de functie 'wis log' (service menu 2.7) om het log te verwijderen.
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Display- en toetssignalen tijdens gebruik

Signaal
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Mogelijke oorzaak

Oplossing

De OK-toets knippert.
De energiebesparende modus van
de boiler is geactiveerd.

Selecteer OK om de boiler opnieuw te
activeren.

De boilertoets knippert.
De boiler wordt opgewarmd

Wacht tot de boiler opnieuw is gevuld en
verwarmd.

Koffiesysteem moet worden
ontkalkt.

Start het ontkalkingsprogramma in het
operator menu.

Boilersysteem moet worden
ontkalkt.

Start het ontkalkingsprogramma in het
operator menu.
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13.4

Problemen oplossen

Fouten gemarkeerd met  kunnen extra dealerinformatie bevatten over wie u moet bellen als er een
foutmelding wordt weergegeven. Zie hoofdstuk 9.2 om te zien hoe u dealerinformatie kunt uploaden.
De codes tussen vierkante haken [....] zijn de oude foutcodes van het ComBi-Line model, uit de jaren
2005-2017.

Display

Mogelijke oorzaak

Oplossing

200 [B1] 
BOILERTEMPERATUUR
TE HOOG

De boilertemperatuursensor is
defect.

Vervang de temperatuursensor.
Druk op de X-toets om de machine opnieuw op
te starten.

201 [B0] 
BOILERTEMPERATUUR
TE LAAG

De boilertemperatuursensor is
defect.

Vervang de temperatuursensor.
Druk op de X-toets om de machine opnieuw op
te starten.

BOILERFOUTEN

Reset de temperatuurbeveiliging.
Zie 10.2. Het boilersysteem ontkalken.
Druk op de X-toets om de machine opnieuw op
te starten.

202 [B2]
BOILER
VERWARMEN
DUURT TE LANG

De temperatuurbeveiliging is
geactiveerd.
Boilersignaal probeert de
boiler langer dan 30 minuten te
verwarmen.

Eén van de drie verwarmingselementen verwarmt niet.

Controleer of alle 3 fasen actief zijn.
Schakel de voeding zo nodig opnieuw in.
Controleer elk doorstroomelement met een
ampèreklem of controleer de weerstand
van elk verwarmingselement van het
doorstroomelement.
Indien nodig vervangt u het doorstroomelement.
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Display
202 [B2]
BOILER
VERWARMEN
DUURT TE LANG

Mogelijke oorzaak

Oplossing

De temperatuurbeveiliging
beheert niet alle drie de contacten
die de neutraalstand van elk
verwarmingselement regelen.

Controleer alle drie de contacten op continuïteit.

Let op: De boilerelementen
starten tijdens de opstart
gefaseerd op en wanneer de
ingestelde temperatuur wordt
interface
bereikt.
board
Combi line
control MAIN

5

K4

CN100
1

boilers
sensors

7

1

boiler
relays

4

J1

LED

1

J2

LED

coffee
relays
1

4

interface
board

JP1
flow
meter

203 [B3]
BOILER VULTIJD
TE LANG

Inlet
valves

LED

1

3

K1

Combi line
control MAIN

1

5

LED

Er is een probleem met de
hoofdwatertoevoer.

1

3

PWR1

Tijdens de eerste installatie van
de heetwaterboiler wordt de
minimumniveausensor niet binnen
120 seconden bereikt.
Als de inlaatklep gedurende
10 minuten open blijft staan,
zal foutmelding 205 [B8] actief
worden en de klep sluiten om te
voorkomen dat deze oververhit
raakt.

en de toevoerslangverbinding. Draai de kraan
J1
helemaal open.
boiler

4

LED

1

relays de inlaatklep tijdens gebruik.
Controleer
Controleer de bovenste LED (hoofdprint
aansluiting K1).
JP1Deze moet gaan branden als
flow
de inlaatklep
wordt geactiveerd.
meter

Inlet
valves

De maximumniveausensor
detecteert een voldoende
hoeveelheid water, maar de
minimumniveausensor detecteert
helemaal geen water.
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7

1

J2

coff
rela
1

4

LED

1

3

coff
sens

LED

K1

K2

1
LED

LED
1

3
1

PWR1

Power in
24Vdc
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K3

CN100
K4container
1
DrukLEDop de X-toets
om
de
machine
opnieuw op
relays
3
boilers1
te starten.
sensors de waterdruk van de hoofdleiding
Controleer
K2

Power in
24Vdc

204 [B7] 
BOILER MINIMUM
ELECTRODE FOUT

NL

K3

Controleer alle drie de LEDs (hoofdprint
aansluiting J1). Ze
moeten gaan branden
coffee
en alle drie de voedingsrelais
moeten zijn
sensors
geactiveerd om elk verwarmingselement te
starten.

Druk op de X-toets om de machine opnieuw op
te starten.
Controleer of de minimum elektrode werkt.
Tip: Controleer of het niveausensorsignaal
de elektronische kaart bereikt door gebruik te
maken van de SERVICE MENU / 2.5 SENSOR
WAARDEN LEZEN / NIVEAU SENSOREN.

3

con
rela

ComBi-Line
Display

Mogelijke oorzaak

Oplossing
Controleer de siliconen slangverbinding
tussen het koudwaterreservoir en het
heetwaterreservoir op luchtbellen of andere
obstructies.

204 [B7] 
BOILER MINIMUM
ELECTRODE FOUT
Nadat 10 minuten is geprobeerd
de boiler te vullen tijdens fout 203
[B3], wordt de inlaatklep ten slotte
gesloten om te voorkomen dat
deze oververhit raakt.

205 [B8]
BOILERINLAATVENTIEL
GESLOTEN

Druk op de X-toets om de machine opnieuw op
te starten.
Controleer of de inlaatklep functioneert.

FOUTEN ZETSYSTEEM
Het systeem detecteert dat
het zetproces niet volledig
actief is. Het detecteert dat het
doorstroomverwarmingselement
langer dan twintig minuten is
ingeschakeld.

206 [C2]
ZETSYSTEEM
VERWARMEN
TE LANG

Controleer of het zetsysteem voldoende heet
water uit de zwenkarm produceert.
CB5 / 3 kW = 0,5 liter/min.
CB10 / 6 kW = 1,0 liter/min.
CB20 / 9 kW = 1,5 liter/min.
Controleer of alle 3 fasen actief zijn. Schakel de
voeding zo nodig opnieuw in.

Eén van de drie verwarmingselementen verwarmt niet.

Let op: Als het
doorstroomelement begint
te verwarmen, zullen slechts
twee verwarmingselementen
verwarmen. Wanneer de machine
voor het eerst wordt bijgevuld, zal
interface het derde verwarmingselement
board worden ingeschakeld.
Combi line
control MAIN

5

K4

K3

CN100
1

coffee
sensors

boilers
sensors
7

1

boiler
relays

4

J1

LED

1

J2

LED

Controleer elk doorstroomelement met een
ampèreklem of controleer de weerstand
van elk verwarmingselement van het
doorstroomelement. Indien nodig vervangt u het
doorstroomelement.

Controleer alle drie de LEDs (hoofdprint
aansluiting J2). Ze moeten gaan branden
en alle drie de voedingsrelais moeten zijn
geactiveerd om de voedingsrelais van het
doorstroomelement te starten.
Let op: Als het doorstroomelement
begint te verwarmen, zullen slechts twee
verwarmingselementen verwarmen. Wanneer
de machine voor het eerst wordt bijgevuld,
zal het derde verwarmingselement worden
ingeschakeld.

coffee
relays
1

4

JP1
flow
meter
Inlet
valves

LED

1

3

K1

K2

1
LED

LED
1

3
1

3

container
relays50
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Display
206 [C2]
ZETSYSTEEM
VERWARMEN
TE LANG

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Een van de contactenvan de
temperatuurbeveiliing is niet actief.

Controleer drie de contacten op continuïteit.
Combi line
control MAIN

5

207 [C3]
ZETSYSTEEM
VULTIJD TE LANG

interface
board

K4

K3

CN100
1

co
se

Druk
op de X-toets om de machine opnieuw
boilers
op te
starten. Controleer de waterdruk van de
sensors
hoofdleiding en de toevoerslangverbinding.
Draai de kraanJ1helemaal open.

Er is een probleem met de
hoofdwatertoevoer.

4

Tijdens de eerste installatie is de
minimumniveausensor niet binnen
40 seconden bereikt.
Als de inlaatklep gedurende
10 minuten open blijft staan, zal
foutmelding 210 [C8] actief worden
en ten slotte de klep sluiten om
te voorkomen dat deze oververhit
raakt.

LED

1

boiler de inlaatklep op correct functioneren.
Controleer
relays
Controleer de onderste LED (hoofdprint
aansluiting K1). Deze moet gaan branden als
JP1 geactiveerd.
de inlaatklep wordt
flow
meter

Inlet
valves

K1

NL
4

K2
1

3
1

PWR1

Er is een probleem met de water
inlaatklep.

Vervang de inlaatklep.
Druk op de X-toets om de machine opnieuw op
te starten

209 [C7] 
ZETSYSTEEM MIN.
ELECTRODE FOUT

De maximumniveausensor
detecteert een voldoende
hoeveelheid water, maar de
minimumniveausensor detecteert
helemaal geen water.

Druk op de X-toets om de machine opnieuw op
te starten.
Controleer of de minimum elektrode werkt.
Tip: Controleer of het niveausensorsignaal
de elektronische kaart bereikt door gebruik te
maken van de SERVICE MENU / 2.5 SENSOR
WAARDEN LEZEN / NIVEAU SENSOREN.

De maximale niveausensor
informeert de hoofdprint onjuist dat
deze een waterniveau detecteert.

Controleer of de deksel van het
koudwaterreservoir vervuild is met
ontkalkingsoplossing. De oplossing is uiterst
geleidend en veroorzaakt onjuiste informatie.
Reinig de volledige deksel onder water of
vervang deze.

Nadat 10 minuten is geprobeerd
de boiler te vullen tijdens fout 207
[C3], wordt de inlaatklep ten slotte
gesloten om te voorkomen dat
deze oververhit raakt.

Druk op de X-toets om de machine opnieuw op
te starten.
Controleer de inlaatklep tijdens gebruik.
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208 [C4] 
INLAATVENTIEL
SLUIT NIET GOED
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co
re

1

Power in
24Vdc

210 [C8]
ZETSYST.
INLAATVENTIEL
GESLOTEN

J2

LED

1

3

7

1

LED

3

co
re

interface
board
Combi line
control MAIN

5

Display

Mogelijke oorzaak

K4

ComBi-Line

K3

CN100

1

boilers
Oplossing
sensors

Controleer of de rode LED knippert als de waterinlaatklep (onderste
LEDLEDK1) is geactiveerd.
J1
LED
4
1
Als boiler
er geen impulsen ontstaan, controleert of
relays u de flowmeter en de aansluitkabel.
vervangt

7

1

J2

1

211 [C9]
GEEN WATER
DOORSTROOM

Het metersignaal van de flowmeter
heeft een storing.
De flowmeter-impulsen bereiken
de hoofdprint niet.
Wanneer de inlaatklep geactiveerd
is, moet de flowmeter impulsen
naar de hoofdprint verzenden.

flow
meter
Inlet
valves

LED

1

3

K1

K2

1
LED

LED
1

3
1

PWR1

Power in
24Vdc

212 [E0] 
TEMP.
SENSOR NIET
GEDETECTEERD

De temperatuursensor wordt niet
gedetecteerd

213 [E1] 
TEMP. SENSOR
KORTGESLOTEN

De temperatuursensor heeft een
intern defect.

Controleer de sensor en de bedrading op
slechte verbindingen.
Druk op de X-toets om de machine opnieuw op
te starten.
Vervang de temperatuursensor
Druk op de X-toets om de machine opnieuw op
te starten.
Reset de temperatuurbeveiliging.
Zie 10.1. Ontkalk de machine.
Druk op de X-toets om de machine opnieuw op
te starten.

216
DROOGKOOKBEVEILIGING
UITGESCHAKELD

De temperatuurbeveiliging van het
zetsysteem is geactiveerd.
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