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 1 Inleiding
De LCS-KD04 is een geavanceerd en nauwkeurig systeem om vloeistof hoogtes in tanks te meten. Het
systeem kan uit meerdere units bestaan waar elk maximaal 4 sensoren op aangesloten kunnen worden.

Deze handleiding is gebaseerd op firmware versie 5,8, servicenummer 18 en LCS Configurator versie 5,5,
Servicenummer 18. Nieuwe functionaliteit staat niet in deze handleiding vermeld. 

 1.1 Werking LCS-KD04 unit
De belangrijkste functies van de waTch LCS-KD04 unit zijn:

• Monitoren van het vloeistof niveau (op basis van diverse sensoren)

• Schakelen van externe apparaten via relais

• Genereren van alarmen 

Als een alarm optreedt (niveau, defecte sensor, etc.) dan kan het systeem een alarm geven zodat de 
gebruiker van de situatie op de hoogte wordt gebracht.

 1.2 Koppelen LCS units
Er kunnen maximaal  16 LCS-KD04 units  direct  aan elkaar gekoppeld worden, dit  zijn 64 tanks.   In
paragraaf 3.4 wordt uitgelegd hoe de LCS-KD04 systemen aan elkaar gekoppeld kunnen worden. 

 

 1.3 Communicatie
Elke unit kan worden aangesloten op een pc. Dit kan rechtstreeks (via een seriële poort, RS232) of via
een modem.

Als er meerdere units gekoppeld worden, dan moeten deze aangesloten worden op
de  unit  met  adres  1.  De  adressen  zijn  in  te  stellen  met  het  LCS  Address
programma. 

Bij gebruik van een modem dient u een analoog modem te gebruiken (vaste lijn of
GSM).

 1.4 Onderhoud
Het wordt aanbevolen om ten minste eenmaal per jaar onderhoud te plegen aan de LCS unit.

Met name de sensor dient ten minste eenmaal per jaar gekalibreerd te worden (nulstellen).

Een handleiding hiervoor is in het bezit van gecertificeerde installateurs of kan worden aangevraagd bij
LC-Products B.V.

Een eenvoudige controle is mogelijk door de tank te “peilen” en te controleren of de LCS unit dezelfde
hoogte aangeeft, is dit niet het geval zal er gekalibreerd moeten worden.
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 2 Gebruikersinterface
In dit hoofdstuk wordt de gebruikersinterface van de LCS-KD04 beschreven.
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 2.1 Display & Toets 
Op het display verschijnt informatie over de tankinhoud van de (aangesloten) tanks en de relais standen.

1. Standaard wordt de actuele informatie (inhoud in procenten, temperatuur of schakelaarstand)
getoond in groepjes van 4. Achter het sensornummer wordt de stand van het relais aangegeven.
– = Relais geschakeld, / = normale stand relais. 

2. Door op de toets te drukken verschijnt  de informatie van het volgende groepje van 4 tanks
(indien  aanwezig:  tank  5,6,7,8).  Hierbij  wordt  de  relaisstand  niet  aangegeven,  maar  is  een
dubbele punt zichtbaar. 

3. Na  een  dubbelklik  verschijnt  detailinformatie  van  de  4  tanks  (één  voor  één):  tanknummer,
relaisstand, inhoud in liters, inhoud in percentage, evenuteel alarm en vloeistofhoogte in mm.
Door op de toets te drukken verschijnt de informatie over de volgende tank in het groepje van
vier. 

4. Als u dubbelklikt op de toets bij de volgende groep van 4 (stap 2) ziet u hetzelfde scherm als bij
stap 3 hier wordt echter niet de relaisstand weergegeven. 

5. Door de toets lang in te drukken verschijnt er, als er een GSM modem is ingebouwd, informatie
over de provider en ontvangststerkte. Het * teken verschijnt (rechtsboven) als er via het modem
verbinding is met het systeem. Als hier nog een keer op de knop wordt gedrukt  of als een
minuut wordt gewacht verschijnt het vorige menu. 

Als een alarm situatie is bereikt (hoog- of laag niveau) dan kan de buzzer afgaan. Door de toets  in te
drukken stopt de buzzer. 
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 2.2 LED indicatoren
Op de LCS-KD04 bevinden zich 9 led indicatoren.

Voedingsspanning (groene led):

Indien er voedingsspanning aanwezig is, dan brand de groene led. Deze led zal gaan knipperen als de
barometer een error geeft.

Niveausignalering (rode leds):

Per tank kan door  middel  van een configuratie  het  minimale en maximale niveau worden ingesteld
(zowel soft-alarm als hard-alarm, de waarde van het minimale en maximale niveau).

Als  het  niveau  wordt  bereikt  zoals  ingesteld  met  soft-alarm  (voorwaarschuwing),  dan  gaat  de
bijbehorende led knipperen (minimum is onderste led, maximum is bovenste led).

Als het niveau wordt bereikt zoals ingesteld met hard-alarm, dan brandt de  bijbehorende led continu
(minimum is onderste led, maximum is bovenste led).

Als  beide  rode  leds  knipperen,  dan  betekent  dit  dat  de  sensor  defect  of  niet
aangesloten is.
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 3 Installatie LCS-KD04
In dit hoofdstuk wordt de installatie van de LCS-KD04 beschreven. Tevens wordt het maken van een LCS
systeem en het aansluiten van sensoren uitgelegd. 

 3.1 Benodigdheden
Voor het gebruik van een LCS-KD04 heeft u een aantal basis onderdelen nodig:

- Sensoren

- Probe 

- Configuratie software 

 3.2 De aansluitingen van de LCS-KD04

Als het kleine deksel (afbeelding 2) aan de onderkant van de
LCS-KD04  verwijderd  wordt,  zijn  de  diverse  connectoren
zichtbaar.

Een stikker met de aansluitingen bevindt zich in het deksel. De
aansluitingen zijn hieronder schematisch weergegeven:
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Zorg  ervoor  dat  de  LCS-KD04  is  uitgeschakeld  tijdens  het  bevestigen  van  de
verschillende aansluitingen. Verwijder hiervoor de adapter uit het stopcontact. 

 3.2.1 Voeding
De LCS-KD04 wordt gevoed door een netadapter van 230VAC/24VDC deze wordt met de LCS-KD04
meegeleverd. De netadapter is aangesloten op de 24V in/Power in aansluiting. 

 3.2.2 Contrast
Met de potentiometer (“contrast” op afbeelding 3) kunt u het contrast van het display op de LCS-KD04
instellen.  

 3.2.3 Het aansluiten van sensoren
Per LCS-KD04 kunnen 4 sensoren worden aangesloten. 

U heeft de keuze uit de volgende sensoren: 

• Analoge druksensor: meting van het niveau op basis van druk

• Digitale druksensor: meting van het niveau op basis van druk (digitale interface met LCS-KD04)

• Vacuüm sensor: meting van vacuüm (tussenwand tank + leidingen)

• Ultrasoon sensor: meting van het niveau op basis van geluid

• Vlotter schakelaar: schakelcontact van het niveau; vast niveau

• Analoge Temperatuur sensor: meting van de temperatuur, bedoeld als extra bewaking op de
installatie. 

• Digitale Temperatuur sensor: meting van de temperatuur, bedoeld als extra bewaking op de
installatie (digitale interface met de LCS-KD04).

• Capacitieve sensor: Meting van het niveau op basis van hoogte vloeistofspiegel. 

De  keuze  van  de  sensor  bepaald  of  de  sensor  geschikt  is  voor  het  te  meten
medium en  de  temperatuur  van  het  medium.  Hiervoor  zijn  datasheets  van  de
sensor beschikbaar.
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Druksensoren  moeten  worden  gefixeerd  in  een  probe
geleverd door LC-Products, anders vervalt de garantie. 

De installatie van de probes wordt middels onderstaande afbeeldingen verduidelijkt.

De lengte van de probe kan worden aangepast middels de artiklen 8.16.102 (300mm) en

8.16.103 (900mm) tot de gewenste lengte (diameter/hoogte tank).

De  sensor  koppelbus  wordt  losgemaakt  en  de  probe  wordt  verlengd  tot  de  gewenste  lengte,  de
sensorkoppelbus monteert u vervolgens aan de onderkant.

De mantelgatflens wordt gemonteerd op het mangatdeksel.

De probes zijn vervaardigd van RVS316.
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Toelichting van de diverse sensoren:

 3.2.3.1 Geen sensor

Sensor type Status leds Omschrijving

Geen sensor Gedeactiveerd Kiezen als er geen sensor  is aangesloten

 3.2.3.2 Analoge druksensor

Sensor type Status leds Omschrijving

Relatieve druk 4..20mA Geactiveerd bij 
alarm

Relatieve analoge druksensor

Absolute druk 4..20mA Geactiveerd bij 
alarm

Absolute analoge druksensor

Absolute druk 4..20mA 

comp->volume

Geactiveerd bij 
alarm

Absolute  analoge  druksensor.  Meting  tevens
ten  behoeve  van  compensatie  voor  volume
gemeten door andere absolute druksensor

Absolute druk 4-20mA 

comp->druk

Geactiveerd bij 
alarm

Absolute  analoge  druksensor.  Meting  tevens
ten  behoeve  van  compensatie  voor  druk
gemeten door andere absolute druksensor.

 3.2.3.3 Digitale druksensor

Digitale sensoren dienen aangesloten te worden op de RS485 sensor interface, zie paragraaf 3.2.4.2 .

Sensor type Status leds Omschrijving

Keller Serie30 druk (rs485#1) 
comp->volume

Geactiveerd bij 
alarm

Absolute  digitale  druksensor,  aangesloten  op
ingang#1 van de RS485 sensor interface. Meting
tevens  ten  behoeve  van  compensatie  voor
volume  gemeten  door  andere  absolute
druksensor

Keller Serie30 druk (rs485#1) 
comp->druk

Geactiveerd bij 
alarm

Absolute  digitale  druksensor,  aangesloten  op
ingang#1 van de RS485 sensor interface. Meting
tevens ten behoeve van compensatie voor druk
gemeten door andere absolute druksensor

Keller Serie30 druk (rs485#2) 
comp->volume

Geactiveerd bij 
alarm

Absolute  digitale  druksensor,  aangesloten  op
ingang#2 van de RS485 sensor interface. Meting
tevens  ten  behoeve  van  compensatie  voor
volume  gemeten  door  andere  absolute
druksensor

Keller Serie30 druk (rs485#2) 
comp->druk

Geactiveerd bij 
alarm

Absolute  digitale  druksensor,  aangesloten  op
ingang#2 van de RS485 sensor interface. Meting
tevens ten behoeve van compensatie voor druk
gemeten door andere absolute druksensor
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 3.2.3.4 Vacuümsensor

Sensor type Status leds Omschrijving

Vacuüm 4..20mA Geactiveerd bij 
alarm

Analoge  sensor  tbv  vacuüm  meting  voor
lekdetectie

 3.2.3.5 Ultrasoon sensor

Sensor type Status leds Omschrijving

Ultrasoon 4-20mA (max..min) Geactiveerd bij 
alarm

Ultrasoon sensor met 4-20mA uitgang. 4mA =
maximum  meetbereik,  20mA  is  minimum
meetbereik

Ultrasoon 4-20mA (min..max) Geactiveerd bij 
alarm

Ultrasoon sensor met 4-20mA uitgang. 4mA =
minimum  meetbereik,  20mA  is  maximum
meetbereik

 3.2.3.6 Schakelaar

Opmerking:

Als  een schakelaar  wordt  toegepast,  dan kan  slechts  één  niveau  gedetecteerd  worden.  Indien  een
tweede niveau gewenst  is, dan dient  een tweede vlotterschakelaar op een andere sensoraansluiting
aangesloten te worden. 

Sensor type Status leds Omschrijving

Schakelaar  Normaal  Open  →
Relais

Geactiveerd bij 
alarm

Vlotterschakelaar type Normaly Open. Met deze
keuze  wordt  de  gelijkwaardige  relaisfunctie
geactiveerd.

Schakelaar Normaal Gesloten 
→  Relais

Geactiveerd bij 
alarm

Vlotterschakelaar  type  Normaly  Closed.  Met
deze  keuze  wordt  de  gelijkwaardige
relaisfunctie geactiveerd.

Schakelaar  Normaal  Open  →
Alarm

Geactiveerd bij 
alarm

Vlotterschakelaar type Normaly Open. Met deze
keuze  wordt  alleen  de  alarmfunctie
geactiveerd.

Schakelaar  Normaal  Gesloten
→ Alarm

Geactiveerd bij 
alarm

Vlotterschakelaar type Normaly Open. Met deze
keuze  wordt  alleen  de  alarmfunctie
geactiveerd.

 3.2.3.7 Temperatuursensor

Sensor type Status leds Omschrijving

Temp 4..20mA Geactiveerd bij 
alarm

Analoge temperatuursensor 4-20mA. Wordt ook
gebruikt  voor  PT100  sensor.  Gebruik  hiervoor
de PT100 interface. (Paragraaf:  3.2.4.1 :PT100
interface).

Keller Serie30 temp. (rs485#1) Geactiveerd bij 
alarm

Digitale  temperatuursensor  type  Keller,
aangesloten op ingang#1 van de RS485 sensor
interface (zie digitale druksensor)

Keller Serie30 temp. (rs485#2) Geactiveerd bij 
alarm

Digitale  temperatuursensor  type  Keller,
aangesloten op ingang#2 van de RS485 sensor
interface (zie digitale druksensor)
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 3.2.3.8 Capacitieve sensor

Sensor type Status leds Omschrijving

Capacitieve sensor 4-20mA 
(mn..mx)

Geactiveerd bij alarm Capacitieve  sensor  met  4-20mA  uitgang.
4mA  =  minimum  meetbereik,  20mA  is
maximum meetbereik

 3.2.4 Additionele modules

 3.2.4.1 PT100 interface

Als een PT100 sensor wordt toegepast, dient er gebruik te worden gemaakt van de PT100 interface.
Deze is bij LCP te bestellen (artikelnummer: 5.01.014 “Interface tbv temperatuursensor PT-100”). 

De aansluiting van de PT100 sensor op deze convertor is als volgt:

Er bestaan verschillende soorten PT100's met verschillende aansluitingen. Op afbeelding 4 is de variant
met twee aansluitingen weergegeven. 

– Een PT100 met 3 aansluitingen dienen de draden met dezelfde kleur aangesloten te worden op
1&2 de overige draad dient aangesloten te worden op zowel ingang 3 als 4.

– Een PT100 met 4 aansluitingen wordt met twee dezelfde kleur draden aangesloten op 1&2 de
andere twee aansluitingen met dezelfde kleur worden op 3 en 4 aangesloten.

 3.2.4.2 RS485 sensor interface (artikelnummer 5.14.006)

Digitale  sensoren  kunnen  alleen  worden  aangesloten  op  de  LCS-KD04  middels  een  RS485  sensor
interface. De interface wordt aangesloten op de controllerunit (deze is bevestigd onder het frontje). Dit
kan alleen worden gedaan bij een LCS-KD04 met unitadres 2 en hoger en zonder modem. Als uw LCS-
KD04 over een modem beschikt dient u een 2e LCS-KD04 unit zonder modem te gebruiken waarop u de
sensoren aan kunt sluiten. 
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Op afbeelding 5 is de RS485 interface weergegeven. Hierop zijn twee connectoren (ingang #1 & ingang
#2) voor digitale sensoren zichtbaar met elk 3 aansluitpunten: A, B (RS485 data lijnen) en ground. 

De sensor interface kan volgens afbeelding 6 in de LCS-KD04 gemonteerd worden. 

 3.2.4.3 Barriers
Bij  het  gebruik  van sensoren in  tanks  met K1 of  K2 vloeistoffen  dient  men gebruik  te  maken  van
zogeheten Barriers. Deze barriers zorgen ervoor dat er geen piekspanning kan worden overgedragen
naar de sensoren in de tank. Bijvoorbeeld als gevolg van blikseminslag.

Voor onze standaard sensoren gebruiken wij de barriers van het type MTL 7787+.

Voor digitale sensoren gebruiken wij de barriers van het type MTL7761PAC.

 Bij  het  gebruik  van  digitale  sensoren  moeten  er  twee  barriers  gebruikt
worden:  één voor de voedingskabels en één voor de signaalkabels

 3.2.5 Het aansluiten op de potentiaal vrije contacten van de relais
Iedere tank (sensor) heeft  één  output. Deze kan op twee manieren worden aangesloten: normaal open
(NO) of normaal gesloten (NC). (zie het schema afbeelding 3: Aansluit schema)

Let op: de normale toestand is als het systeem spanningsloos is. Dit is dezelfde situatie als wanneer een
alarmsituatie is bereikt (hoog of laag niveau, afhankelijk van gekozen gedrag).

Een gedetailleerde beschrijving van het gedrag van de contacten wordt beschreven in paragraaf 3.3.

De alarm niveaus  en het gedrag van de relais kunnen worden ingesteld met de configuratie software
(zie hoofdstuk 4).
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 3.3 Functioneel gedrag van de outputs (relais)

Als de LCS-KD04 uit is, dan is het relais ook uit.

De relais  kunnen  op een aantal  manieren
worden ingesteld:

UIT: 

Relais schakelt nooit, ruststand van relais.

AAN: tussen min. en max.

Tank is geconfigureerd met één van de voorgedefinieerde sensoren.

De bijbehorende uitgang (tank 1 = relais 1, etc) schakelt als volgt:

Gemeten waarde ligt tussen minimale harde alarm en maximale harde alarm, dan is het relais aan.

Gemeten waarde ligt onder minimale harde alarm, dan is het relais uit.

Gemeten waarde ligt boven maximale harde alarm, dan is het relais uit.

AAN: hoger max. UIT: lager min.

Tank is geconfigureerd met één van de voorgedefinieerde sensoren.

De bijbehorende uitgang (tank 1 = relais 1, etc) schakelt als volgt:

Gemeten waarde ligt boven maximale harde alarm, dan is het relais aan.

Gemeten waarde ligt onder minimale harde alarm, dan is het relais uit.

AAN: Lager min, UIT: hoger max.

Tank is geconfigureerd met één van de voorgedefinieerde sensoren.

De bijbehorende uitgang (tank 1 = relais 1, etc) schakelt als volgt:

Gemeten waarde ligt onder minimale harde alarm, dan is het relais aan.

Gemeten waarde ligt boven maximale harde alarm, dan is het relais uit.
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De klep  van de  overvulbeveiliging  moet  zodanig  aangesloten  worden  dat  deze
dicht gaat als het relais uit is.

De alarmgrenzen, zoals ingesteld met behulp van de configurator (zie paragraaf
4.3.5), worden uitsluitend gebruikt voor de buzzer, uitbellen van het modem, etc.
Het schakelgedrag van het relais wordt hiermee niet gedefinieerd. In het geval van
de overvulbeveiliging is het gedrag strikt gedefinieerd.

Speciaal: Overvulbeveiliging afsluiter 

– Als het LCS systeem uit is, dan is het relais ook uit (en is de afsluiter dicht).

– Als de sensor defect is, dan schakelt het relais uit (en is de afsluiter dicht).

– Als de inhoud minder is dan 95% dan is het relais aan.

– Als de inhoud meer is dan 95% dan start de volgende cyclus:

● Relais schakelt uit (klep dicht)

● Relais schakelt na 30 seconden weer aan (klep open)

● Relais schakelt na 140 seconden weer uit (klep dicht)

● Relais blijft uit totdat de inhoud minder is dan 80% (klep open)

Speciaal: Overvulbeveiliging pomp (afgewerkte olie)

– Als het LCS systeem uit is , dan is het relais ook uit (en is de pomp uit).

– Als de sensor defect is, dan schakelt het relais uit (en is de pomp uit).

– Als de inhoud minder is dan 95% dan is het relais aan.

– Als de inhoud meer is dan 95% dan start de volgende cyclus:

• Relais schakelt uit (pomp uit)

• Relais blijft uit totdat de inhoud minder is dan 80% (pomp aan)

Bovengenoemde vullingsgraad en schakeltijden zijn bij de KIWA overvulbeveiliging
functionaliteit afwijkend. Zie hiervoor onze handleiding LCS-KD04 KIWA. 
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 3.4 Het koppelen van LCS-KD04 units
Er kunnen in totaal 16 LCS-KD04 units aan elkaar worden gekoppeld. Via een verbinding met de eerste
unit kunnen alle overige LCS-KD04's worden benaderd (serieel of via een modem).

De LCS-KD04 units worden met elkaar gekoppeld via de RS485 connector, sluit hiervoor de A-aansluiting
van de eerste LCS-KD04 aan op de A-aansluiting van de 2e unit. Tevens dienen de B-aansluitingen van
de units op elkaar aangesloten te worden. 

Elke  unit  moet  eerst  een  uniek  adres
hebben voordat de LCS-KD04 units fysiek
aan elkaar gekoppeld worden. Het adres
wordt  ingesteld  met  de  configuratie
software:  LCS  Address.  Tevens  dient
alleen  de  barometer  op  unit  1
aangesloten te zijn,  zodat  er  maar één
barometer per systeem aanwezig is. Dit
kan  worden  gedaan  door  de
aansluitdraden van de barometer op het
conrollerboard  van  de  KD04  los  te
koppelen.  De LCS Address software is te
downloaden van de LC-Products website
www.lc-products.nl

Na  het  installeren  kunt  u  verbinding
maken  via  de  RS232  interface  van  de
unit.  In  het  programma  selecteert  u:
wijzig  unitadres  waarna  er  verbinding
kan worden gemaakt door op de knop verbinden te klikken. Hierna verschijnen de huidige versie- en
productnummers en het unit  adres. Dit  unit  adres is te veranderen naar een adres tussen de 1-16.
Wanneer u op toepassen klikt wordt het unit adres opgeslagen in de LCS-KD04. 

 3.4.1 Het direct aansluiten op een PC
Er kan een directe verbinding worden gemaakt met een PC door gebruik te maken van  de RS232
verbinding. Voor deze verbinding is een speciale kabel nodig (artikelnummer 6.04.009). 

Mocht  uw  PC  niet  over  een  com-poort  beschikken  dan  kunt  u  hiervoor  een  RS232-USB  convertor
gebruiken (artikelnummer N0.00.020). 

 3.4.2 Het gebruik van een virtuele communicatie poort
LC-Products  levert  ook een RS232-TCP/IP  converters,  waarmee seriële  communicatie  mogelijk  is  via
netwerk bekabeling (ethernet, TCP/IP). Hierdoor ontstaan zogenaamde virtuele com-poorten op een PC
systeem.  Voor  details  hierover  wordt  verwezen  naar  de  handleiding  van  de  Nport  (artikelnummer
9.06.006: waTch TCP/IP module).

Om een dergelijke convertor te kunnen gebruiken moet deze aangesloten worden op de standaard kabel
die ook voor een directe PC verbinding wordt gebruik (zie paragraaf 3.4.1).
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 4 LCS Configuratie software
In  dit  hoofdstuk  wordt  uitgelegd hoe  je  het  systeem kan  inregelen.  De configuratie  software  is  te
downloaden van de website www.lc-products.nl. 

 4.1 LCS Configuratie

 4.1.1 Applicatie
LCS configurator is te downloaden vanaf de LC-products website. Na installatie is de applicatie gereed
voor  gebruik.  Na  het  opstarten  is  het  tankoverzicht  scherm  zichtbaar,  dit  is  een  overzicht  van  de
veschillende tanks/sensoren. 

Door dubbel te klikken op een tank of op te klikken kunnen de instellingen per tank worden 
geconfigureerd, zie paragraaf:  4.2 .

 Installatie- en gebruikershandleiding: LCS-KD04 Versie: 1.7 Pagina 17 van 33
Copyright © 2016 LC-Products B.V.

Afbeelding 9: Tankoverzicht LCS-configurator (afbeelding kan afwijken)



LC-Products B.V.

Installatie- en gebruikershandleiding

LCS-KD04

 4.1.2 RS232 verbinding
Zorg  er  voor  dat  er  verbinding  met  de  LCS-KD04 is.  Dit  is  of  een  directe  verbinding  (RS232).  De
verbinding  op  de  LCS-KD04  is  gemarkeerd  met  het  label  “RS232”  (zie  paragraaf  3.2 afbeelding  3:
Aansluit schema)

Om een correcte verbinding op te zetten, dient de gerelateerde com-poort gekozen te worden in de LCS
configuratie software. 

 Kies <configuratie> en dan  <instellingen>

 Kies <communicatie>

 Selecteer de com-poort die wordt gebruikt. 

Om een modem-verbinding op te zetten dient het vakje “gebruik modem” aangevinkt te worden en moet
het telefoonnummer van de LCS unit worden gebruikt. Dit is een onderdeel van de LCS configuratie
welke in paragraaf  4.3.8  worden beschreven. 

Rechts onderaan het hoofdscherm zijn twee vierkanten te zien. Het linker vierkant geeft de status van
de verbinding weer. Het rechter vierkant geeft de status van de com-poort weer. Als beide vierkanten
groen van kleur zijn is er verbinding met de LCS-KD04 unit. 

 Installatie- en gebruikershandleiding: LCS-KD04 Versie: 1.7 Pagina 18 van 33
Copyright © 2016 LC-Products B.V.

Afbeelding 10: LCS configuratie -communicatie 
instellingen

Afbeelding 11: Status verbinding



LC-Products B.V.

Installatie- en gebruikershandleiding

LCS-KD04

 4.2 Hoofdscherm

In paragraaf 4.3 worden alle aangegeven velden beschreven. 
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 4.3 Instellingen en gegevens

 4.3.1 Tank/sensor nummer
Selecteer hiermee de actuele tank/sensor die ingesteld/bekeken moet
worden (1 – 64).

 4.3.2 Tank instellingen
Er zijn een meerdere type tanks in te stellen:

• Vat (cilindrisch staand vat, platte bodem)

• Cilinder (cilindrisch liggend vat, platte zijkanten)

• Kubus (vierkant)

• Prisma

• Cilinder horizontaal (met bolling)

• Cilinder verticaal (met bolling)

• Afgeknotte kegel

• Tank  volgens  uitliter  tabel:  bij  hoogte  in  mm bijbehorend  volume  in  liters.  Tussenliggende
waarden op basis van lineaire interpolatie.

Per type tank kunnen verschillende parameters worden ingesteld (bijvoorbeeld: hoogte, breedte, lengte,
diameter, enz). 

Type tank Parameters

Vat

Cilinder
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Type tank Parameters

Kubus

Prisma

Cilinder horizontaal

Cilinder verticaal
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Type tank Parameters

Afgeknotte kegel

Tank volgens 
uitlitertabel 

Als uw de vorm van uw tank afwijkt van de hiervoor beschreven tanks kan
gebruik worden gemaakt van de door de fabrikant van de tank geleverde
uitliter  tabel.  Deze  kan  ingelezen  worden  door  LCS  configurator,  neem
hiervoor contact op met LC-Products. 

 4.3.3 Sensor type & multi relais
Op de LCS-KD04 kunnen diverse soorten sensoren worden aangesloten:

1 Relatieve of absolute druksensor 4-20mA ten behoeve van niveaubewaking

2 Vacuümsensor  4-20mA  ten  behoeve  van  bewaking  vacuüm  in  tussenwand  van  de  tank  en/of
leidingen

3 Ultrasoon sensor ten behoeve van niveaubewaking (contactloze meting)

4 Temperatuursensor (bijvoorbeeld voor temperatuur van de vloeistof)

5 Vlotterschakelaar (normaal open of normaal gesloten)

6 Digitale druk/temperatuur sensor

Zie  voor  een  beschrijving  van  de
verschillende  sensoren  paragraaf 3.2.3  .
Afhankelijk  van het  soort  sensor  kunnen er
verschillende  parameters  worden  ingesteld
zie hiervoor paragraaf  4.3.4 . 

De multi relais functie maakt het mogelijk een relais output te koppelen aan een sensor ingang. Hierdoor
wordt het bijvoorbeeld mogelijk met één sensor 64 relais aan te sturen die op verschillende momenten
kunnen schakelen (harde alarm grenzen).  

Door  de  checkbox  MR te selecteren wordt  de multi  relais  functie  geactiveerd  en de  desbetreffende
sensor input gedeactiveerd. Nu is het bijbehorende relais (tank 1 = relais 1, tank 2 = relais 2, enz) te
koppelen aan een andere sensor input. 
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Dit kan worden gedaan door op de zojuist verschenen knop  <Kies meetsensor> te klikken. Hier kan
worden gekozen uit een lijst met aangesloten sensoren. 

Van de geselecteerde sensor verschijnen de instellingen op het scherm. Deze instellingen kunnen niet
gewijzigd worden, wel is het gedrag van het relais in te stellen als ook de hard- en softalarm grenzen.

Als de multi relais functie is ingeschakeld wordt dit als volgt weergegeven op het display, hierbij is relais
2 aan sensor 1 gekoppeld.

 4.3.4 Sensor parameters
Afhankelijk van het type sensor welke gekozen wordt zullen
er andere parameter velden zichtbaar worden. De volgende
parameters kunnen voorkomen:

Druk  Max  (mbar):  De  maximale  waarde  van  het
meetbereik van de sensor in mbar 

Druk  min.  (mbar):  De  minimale  waarde  van  het
meetbereik van de sensor in mbar. 

Bodem-correctie (mm):De afstand tussen de sensor en de bodem in millimeters tbv correctie. 

Max. hoogte (mm): De maximale waarde van het meetbereik van de sensor in millimeters. 

Min. hoogte (mm): De minimale waarde van het meetbereik van de sensor in millimeters. 

Span max. (mm): De afstand tussen de bodem van de tank en de sensor in millimeters. 

Dichtheid (gram/liter): De dichtheid van de te meten vloeistof.

Max. Temperatuur (ºC): De maximale waarde van het meetbereik van de sensor in graden Celsius. 

Min. Temperatuur ( ºC): De minimale waarde van het meetbereik van de sensor in graden Celsius. 

Max. nivo (%): De maximale waarde van het meetbereik van de sensor in procenten.

Min. nivo (%):De maximale waarde van het meetbereik van de sensor in procenten.

Tolerantie (%): De tolerantie (foutmarge) van de sensor.

Kies comp. Sensor:  Hier kan een compensatie sensor gekozen zodat een absolute waarde berekend
kan worden. 

Zie de tabel op de volgende pagina voor de parameters per sensor. 

 Installatie- en gebruikershandleiding: LCS-KD04 Versie: 1.7 Pagina 23 van 33
Copyright © 2016 LC-Products B.V.

Afbeelding 17: Sensor parameters
(wijken per sensor af)

Afbeelding 16: Multi relais functie



LC-Products B.V.

Installatie- en gebruikershandleiding

LCS-KD04

Sensor Parameters

Geen sensor       –  

Relatieve druk 4..20mA – Druk max

– Tolerantie

– Bodem-correctie

– Dichtheid

Ultrasoon 4-20mA (max..min) – Hoogte max.

– Hoogte min.

– Span max.

Ultrasoon 4-20mA (min..max) – Hoogte max.

– Hoogte min.

– Span max.

Absolute druk 4..20mA – Druk max.

– Druk min. 

– Bodem-correctie

– Dichtheid

Absolute druk 4-20mA comp->volume – Druk max.

– Druk min. 

– Bodem-correctie

– Dichtheid

– Kies Comp. Sensor 

Absolute druk 4-20mA comp->druk – Druk max.

– Druk min. 

– Kies Comp. Sensor 

Temp 4..20mA – Max Temperatuur

– Min. Temperatuur

Keller Serie 30 druk (RS485#1) comp->volume – Bodem-correctie

– Dichtheid

– Kies comp. Sensor

Keller Serie 30 druk (RS485#1) comp->druk – Kies comp. Sensor

Keller Serie 30 druk (RS485#2) comp->volume – Bodem-correctie

– Dichtheid

– Kies comp. Sensor

Keller Serie 30 druk (RS485#2) comp->druk – Kies comp. Sensor

Keller Serie 30 temp (RS485#1)        -

Keller Serie 30 temp (RS485#2)       -

Schakelaar Normaal Open → Relais       -

Schakelaar Normaal Gesloten → Relais       -

Schakelaar Normaal Open → Alarm       -

Schakelaar Normaal Gesloten → Alarm       -

Vacuüm 4..20mA – Druk max.

– Druk min.  

Capacitieve sensor 4..20mA (mn..mx) – Max. hoogte

– Min. hoogte
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 4.3.5 Alarminstellingen

De LCS-KD04 kent twee soorten alarmen: soft
alarm en hard alarm.

Het soft alarm is een voorwaarschuwing (led's
zullen  gaan knipperen),  het  hard  alarm is  de
ongewenste situatie. 

Bij  het  hard  alarm zal  de  waarschuwings  led
continue branden en indien geselecteerd zal de
buzzer te horen zijn, het relais schakelen en kan
een sms worden verstuurd.  

Bij enkele relais functies is ook de bandbreedte (hysterese) in te stellen. Dit is een extra grens wanneer
het relais weer mag schakelen nadat een hard alarm is gegeven. Dit voorkomt het “klapperen” van het
relais. 

Onder de alarminstellingen kan ook de relais functie geselecteerd worden. Zie paragraaf 3.3 Functioneel
gedrag van de outputs (relais) voor een beschrijving van alle relais functies.

Let op: de bijbehorende relais worden alleen geschakeld op de ingestelde harde
alarm grenzen. Een uitzondering zijn de temperatuur sensoren. Deze schakelen op
de soft alarmen.  

 4.3.6 Algemeen
In  dit  venster  wordt  informatie  gegeven  over  het  versie  en
productnummer. Het versie nummer (op afbeelding 19: K2.3.7) bestaat uit
een letter  welke  afhankelijk  is  van  het  gebruikte  modem. Zie  hiervoor
onderstaande tabel:

No GPRS GPRS

Geen modem K k

Modem type 1 L l

Modem type 2 M m

Modem type 3 N n

Na de letter volgt een getal (op afbeelding 19 is dit 2.3.7) de 2 staat voor
het type KD04 (2= KD04 standaard, 3= KD04 KIWA). 3.7 staat voor de
firmware versie 

Als een GSM modem geïnstalleerd is, dan is er tevens informatie over het netwerk (provider naam) en
het GSM signaal niveau (0-100%).
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 4.3.7 LCS Systeem instellingen
Modem:  Het  modem type  van  de  LCS-KD04,
kan  uit  drie  opties  gekozen  worden  mits
aangesloten. 

– Geen modem

– Analoog modem

– GSM modem

LCS ID: Identificatie van de LCS-KD04. In het
algemeen wordt hiervoor het 06-nummer
gebruikt.

Tel.nr. UIT / Server IP: Telefoonnummer waarmee wordt gecommuniceerd indien een hard laag 
alarmniveau wordt bereikt (actief uitbellen bij alarm naar vaste telefoonnummers). Hiervoor is wel een 
extra applicatie nodig welke aangevraagd kan worden bij LC-Products. Als een data modem gekozen is 
kan hier het IP van de server welke verbinding mag maken met de KD04 ingevuld worden. 

SMS centrale: Vul hier de SMS centrale van de provider in als u gebruik wilt maken van de sms alarm
functie.  

KPN = +31653131313

Vodafone = +316540881000

T-Mobile =  +31624000000

Ben = +31624000000

Telfort = +31626000230

SMS  Tel.nr: Vul  hier  het  mobiele  telefoonnummer  in  van  de  ontvanger  die  een  alarm  sms  wil
ontvangen. 

Barometer:  De barometer is altijd ingeschakeld. Als de barometer defect is, dan zal een sms alarm
worden verstuurd mits het vakje is aangevinkt (zie:  4.3.10 ).

SMS Alarm: Als deze is geselecteerd, dan zal een SMS boodschap worden gestuurd bij een hard alarm
situatie (zie SMS Tel.nr.). Als de SMS centrale + SMS tel nr correct zijn dan wordt ongeacht de stand van
de stand van het vinkje “SMS” alarm een sensor error SMS uitgestuurd mocht de LCS-KD04 een error
van de sensoren ontdekken. 

Buzzer: Als deze is geselecteerd, dan zal de buzzer afgaan als een hard-alarm grens wordt bereikt. 

Veranderingen  in  de  LCS-KD04  configuratie  worden  geactiveerd  nadat  op
<Toepassen>  in  deze  box  is  geklikt.  De  ingevoerde  waardes  zullen  daarna
verdwijnen waarna ze weer zichtbaar worden. Op dat moment zijn de waardes
opgeslagen in de LCS-KD04. 

Let op: als een GSM modem wordt gebruikt, de PINCODE van de GSM/SIM-card
niet activeren!!
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 4.3.8 Modem verbinding
Actuele gegevens over de verbinding met de LCS-KD04. Als er verbinding is via de com-poort zal in dit
blok textueel worden weergegeven dat er verbinding is. 

Als  men draadloos wil  configureren (“modem” is
aangevinkt  in  de communictie  instellingen)   dan
moet hier het telefoonnummer van de LCS-KD04
worden ingevuld. Een telefoonnummer kan uit een
telefoonboek worden gekozen  (gebruik ‘<<’). De
nummers in dit telefoonboek worden opgeslagen
op de PC.

De verbinding wordt gemaakt nadat <BELLEN> is geselecteerd.

De verbinding wordt verbroken nadat <Verbreken> is geselecteerd.

 4.3.9 Actuele gegevens
Actuele gegevens van de geselecteerde tank afghankelijk van de geselecteerde sensor heet dit blok:
Actuele tankgegevens, acutele schakelaarstand of actuele temperatuur: 

Actuele tankgegevens

Indicatie van de huidige inhoud in liters, vloeistofniveau in mm
en vulling in procenten of druk in millibar.

Actuele schakelaarstand: 

Hierbij wordt geen veld met wisselende waardes aangegeven
enkel en alleen de alarm en error indicaties: normaal, error, te
laag en te hoog. 

Actuele temperatuur

Indicatie van de temperatuur in graden Celsius

De error en alarmindicaties zijn altijd zichtbaar in deze box en
bestaan uit: 

Normaal:        normaal niveau

Error: sensor fout

Te laag: niveau te laag (onder hard alarm niveau)

Te hoog: niveau te hoog (boven hard alarm niveau)

Actueel alarm: 

Als  de  sensor  of  barometer  een  alarm  afgeeft,  dan  kan  deze  worden  gereset  door  de  sensor  of
barometer aan te vinken en daarna op reset te drukken. 
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 4.3.10 Actuele barometer gegevens
De barometer dient ervoor om de locale luchtdruk te compenseren
zodat er een accurate meting wordt gedaan. 

In deze box is informatie over de locale luchtdruk en de software
versie  van  de  barometer  controller  weergegeven.  Er  kan  ook
gebruik worden gemaakt van een absolute druk sensor. 

Normaal: barometer controller functioneert naar behoren 

Error: barometer controller is niet beschikbaar of is defect.
Tevens zal de groene (voedingsspanning) led knipperen. 

 4.4 Tank overzicht

Door op te klikken wordt het tankoverzicht (opstart scherm) geopend. Dit is een overzicht van de
verschillende tanks/sensoren. De namen van de tanks kunnen worden gewijzigd door met de 
rechtermuisknop op een tank te klikken, waardoor er een pop-up verschijnt waarin u de naam kan 
wijzigen. 

1. Beeld → Toon alle tanks: Alle tanks worden aangevinkt weergegeven

2. Beeld → Alles deselecteren: Alle tanks worden gedeselecteerd. Hierna kunt u de tanks 
selecteren welke u standaard wilt weergeven. 

3. Beeld → Toon alle tanks: Nu zijn alleen de door u gekozen tanks weergegeven. 
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Hieronder een korte toelichting op het tankoverzicht in LCS configurator. 

Symbool Omschrijving

Horizontale balk 

Temperatuur of druk waarde

Staande cylindrische tank 

Inhoudsmeting

H: <waarde>

Hoog alarmniveau (hard)

L: <waarde>

Laag alarmniveau (hard)
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Blauw gekleurd

Actuele waarde, geen alarm

Rood gekleurd

Actuele waarde, alarm

Uitroepteken

Sensor error

Kruis

Sensor niet gedefinieerd of unit van sensor niet aanwezig
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Grafiek

Door op grafiek te klikken wordt er een hulpprogramma geopend.
In dit hulpprogramma ziet u een gedetailleerd grafisch overzicht
van de geschiedenis van het tankniveau.

Hiervoor dient u wel een database aan te maken. 

1. Ga hiervoor  naar de instellingen in LCS Configurator  en
selecteer  een  database  directorie.  Hier  kunt  u  ook  de
frequentie bepalen voor het opslaan van de data. 

2. Start het programma opnieuw op om de instellingen toe te
passen. 

3. De  data  afkomstig  van  de  sensoren  wordt  vanaf  nu
opgeslagen in de database.

4. Door  op  de  knop  grafiek  te  drukken  zal  het
hulpprogramma  LCS  grafieken  de  opgeslagen  data
zichtbaar maken in een grafiek. 
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 5 Technische specificaties LCS-KD04

 5.1 LCS-KD04
 Voeding LCS-KD04: adapter 230 VAC 50/60Hz in, 24 VDC uit, 6 Watt

 Operationele temperatuur: 0-55 ºC

 Vochtigheid: 0-90% relatieve vochtigheid, niet condenserend

 Inputs:

• 4-20mA sensor (druk, temperatuur, vacuüm, ultrasoon)

• Vlotter schakelaar (aan/uit)

 Nauwkeurigheid:

• Analoge druksensor en vacuüm sensor: 0,5% van de volle schaal

• Digitale druksensor: 0.1% van de volle schaal 

 Gebruikers interface: 

• 2 rode leds voor elke sensor; knipperend voor een soft alarm, continu voor een hard alarm

• Groene led om spanning aan te geven, knipperend voor een barometer error.

• 2 x 16 karakters LCD

 Output:

• 4x potentiaalvrij contact maximaal 5A/230VAC; schakelgedrag hangt af van de configuratie.

 Mechanische afmetingen: 215x210x95 mm 

 Beschermingsklasse: IP54

 5.2 Configuratie software
 Minimale systeemeisen: afhankelijk van het windows besturingssysteem. Pentium-II, minimal 64 Mb

RAM, minimaal 10 Mb vrije ruimte op de harddisk.

 Besturingssysteem:  Windows 95/98®, Windows NT4®, Windows 2000®, Windows Server 2003®,
Windows XP®, Windows VISTA®, Windows 7®. 

 PC-link: vrije RS-232 poort, USB-RS232 convertor; voor een netwerk aansluiting moet een TCP/IP
module worden gebruikt.

 Modem communicatie: gebaseerd op een analoog modem. Telefoonlijn of draadloos gebaseerd op
GSM/GPRS.

 5.3 Extra hardware
Een LCS-KD04 systeem kan worden uitgebreid met de volgende modules:

 waTch Extern display: Deze module maakt het mogelijk om van afstand de vloeistofhoogte in mm
weer te geven. 

 WaTch Connection box Fuelpos: Via deze module kan worden gecommuniceerd met het FuelPos
systeem van Tokheim

 WaTch Connection box 4-20 mA: Deze module maakt het mogelijk de vloeistofhoogte in % om te
zetten in een 4-20 mA signaal. 4mA = 0%, 20mA = 100%. 

Voor  meer  informatie  over  over  deze  modules  neem  contact  op  met  LC-Products  of  zie  www.lc-
products.nl. 
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 6 Verklaring van overeenstemming

Verklaring van overeenstemming 89/392/CEE

Naam: LC-Products B.V. 

Kapelstraat 1

5476 KV Vorstenbosch

Nederland

Telefoon:

Fax:

email:

+31 (0)88 8111000

+31 (0)88 8111009

info@lc-products.nl

Verklaart dat het product:

Product naam: waTch LCS-KD04 

Product nummer(s): 9.01.033 LCS-KD04 basisunit (voorzien van relais en barometer)

9.01.034 LCS-KD04 basisunit inclusief GSM modem

Netadapter: Model GSU15E-6 

Voldoet aan de volgende product specificaties:

EMC en veiligheid EN 61000-6-3 (2001)

EN 61000-6-2 (2001)

EN 61000-3-2 (1995) + A1 (1998) + A2 (1998)

EN 61000-3-3 (1995)

Hierbij verklaren wij met alle aansprakelijkheid van dien dat het product is vervaardigd overeenkomstig de Richtlijn
89/392/CEE en de daarop volgende wijzigingen.

Almelo, 2013
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