
 

 

Manual KWD-serie 



 

 

TECHNISCHE SPECIFICATIES  
 
 

 

Voedingspanning:      230 V / 50-60 Hz  ( netspanning  ) 

Voedingspanning intern:    24V ( aanraakveilige spanning )  

Temperaturen :     + 1°C tot +45 °C    ( omgevingstemperatuur ) 

Temperatuur afwijking:    +/- 0,5 °C    PT-100 probe  A-serie 

Temperatuur instelafwijking:    0,1 °C  max. 

Ingaande watertemperatuur:    70°C  max. ( kortstondig 80 °C ) 

Volume:      1  – 999 Ltr  (  in stappen van 0.1 Ltr ) 

Watermeting:      Elektronisch  / 700 pulsen per liter  

Doorloopsnelheid:     36 Ltr/min. ( maximale volumestroom ) 

Aanbevolen waterdruk:    2-5 Bar 

Test druk:      15  Bar 

Schok druk:      15  Bar 

Leiding diameter:     15  mm 

Afmeting:      505 x 400 x 200 mm ( h x b x d ) 

Gewicht:      +/- 22 Kg  

Instellingen Temperatuur :     Celsius, Fahrenheit,  

Instellingen volume:      Liters, US gallons, US LBS 

Instellingen taal:       Nederlands, Duits, Engels  

Automatische voorloop:    voorloopkeuze in het parameterprogramma  

 
 



 

 

 

Het gebruik van de Kombimix KWD-301 

 

 

Na het inschakelen van het apparaat met de schakelaar aan de rechterzijde komt de installatie in de gebruikers stand. Het 

verlichte display geeft de hoeveelheid en temperatuur van het water aan. 

 

Instellen hoeveelheid water: 

Door de knop “ Liter “ 1 x in te drukken kom je in het menu om de hoeveelheid water in te stellen. Via de numerieke  

toetsen op het toetsenbord kan de hoeveelheid water ingesteld worden. Met de “ Enter “ toets wordt deze waarde beves-

tigd, via de Liter-knop kan het veld verlaten worden. 

 

Instellen temperatuur:  

Door de knop “ Thermometer “ 1 x in te drukken kom je in het menu om de temperatuur in te stellen. Via de numerieke  

toetsen op het toetsenbord kan deze waarde ingesteld worden. Met de “ enter “ toets wordt deze bevestigd. Via de           

thermometer-toets kan het veld verlaten worden. 

 

Starten / Stoppen dosering: 

Na de ingaven van de juiste temperatuur en hoeveelheid water kan het doseerproces worden gestart. Door de start-toets 

in te drukken begint het proces. 

Indien de voorloop-modus ( indien actief ingesteld ) zal er eerst een hoeveelheid water via voorloop-uitgang uitstromen tot 

de gewenste temperatuur van het water is bereikt. Hierna schakelt de uitgang om van voorloop naar doseren, en start het 

doseren van de gevraagde batch. 

Het programma zal de gevraagde hoeveelheid water doseren tot de ingestelde hoeveelheid is bereikt. 

Indien tussentijds de stop toets ingedrukt wordt zal het programma pauzeren, dor de start toets weer in te drukken wordt 

de dosering hervat. 

Indien 2 x de stop toets ingedrukt wordt tijdens het doseren zal het programma beëindigd worden. 

 

Menu 

Het programma ( parameterlijst ) van de besturing wordt geactiveerd via de “menu “toets.  

Na het invoeren van het wachtwoord, gevolgd door een druk op de entertoets kan door middel van de pijltjes toetsen door 

het programma worden gescrold.  De waarde van een parameter kan worden aangepast door deze eerst te openen met 

de entertoets, na de wijzigingen de waarde bevestigen ( opslaan ) met de entertoets. 

Als de wijzigingen zijn aangebracht kan het programma met de menutoets worden verlaten. 

 

Kuipselectie  

Optioneel is het mogelijk ( af fabriek ) om een extra wateruitgang  te monteren in het doseerapparaat. Deze uitgang wordt 

aangestuurd via de toets K1/K2. Standaard is deze in het programma uitgeschakeld. 

 

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Up– toets           handmatig ingestelde waardes verhogen 

Down-toets handmatig ingestelde waardes verlagen 

Starten programma  

Stoppen / pauzeren van de dosering.    ( 1 x drukken = pauze / 2 x drukken = stoppen ) 

Instellen waterhoeveelheid voor de gewenste dosering 

Instellen temperatuur voor de gewenste dosering 

Weergave temperatuur van de externe sensor ( indien aangesloten ) 

Menu toets, toegang tot de parameterlijst 

Keuze toets van de wateruitgang:  kuip 1 / kuip 2  ( indien voorbereid af fabriek ) 

Handmatig doseren leidingwater ( knop ingedrukt houden ) 

Handmatig doseren warmwater   ( knop ingedrukt houden ) 

Handmatig doseren gekoeld water ( knop ingedrukt houden ) 

Enter toets, bevestigen ingestelde waardes / openen van een programma  



 

 

Installatie waterdoseersysteem: 

 

Aan de binnenzijde van het doseerapparaat zijn bevestigingsgaten aanwezig voor een goede montage tegen een 
wand of frame. 

De aansluitingen voor het ingaande water zijn aan de bovenzijde van de machine uitgevoerd. Voor een goede 
werking van de installatie is de voorkeur om de toevoerleidingen van het water in 15mm uit te voeren. 

Aan de onderzijde van de machine is de voorloop ( links ) en uitgang ( rechts ) uitgevoerd. De voorloop kan indien 
gewenst op een afvoerpunt worden aangesloten of uitgeschakeld in het serviceprogramma.  

 

Vuilfilters: 

De vuilfilters dienen op de ingaande wateraansluitingen geplaatst te worden om beschadigingen van de 
magneetventielen en flowmeter te voorkomen.  ( zie pijlrichting van de flow ) 
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Serviceprogramma parameter instellingen 

 

Mastercode 5408 / 5405 

 

Externe Sensor 

Indien deze parameter op JA ingesteld wordt is er een mogelijk om een optionele extra temperatuursensor aan te sluiten op de 
besturing ( Ext 2 ). Deze sensor heeft geen invloed op de besturing en is alleen voor het meten van een externe temperatuur. 

 

Instelmogelijkheden: 

Ja / Nee 

 

Voorloopmode 

Instelling waarmee gekozen kan worden om een pre-run  toe te passen. Bij de instelmogelijkheid GEEN zal de voorloop in het 
programma uitgezet worden en zal er meteen gedoseerd worden via de doseeruitgang 

 

Instelmogelijkheden: 

Geen      Voorloop uitgeschakeld 

Warm      Voorloop alleen in het regelbereik tussen leidingwater / warmwater 

Koud                   Voorloop alleen in het regelbereik tussen leidingwater / koudwater 

Warm / Koud      Voorloop in het regelbereik tussen gekoeld en warmwater 

 

Voorloop temperatuur 

Temperatuurverschil in graden Celsius alvorens de voorloop gestart wordt. 

Indien de gemeten temperatuur groter is dan 2 graden dan zal de voorloop automatisch starten tot de gewenste temperatuur be-
reikt is. 

 

Instelmogelijkheden: 

Standaard ingesteld op 2 graden, vrij instelbaar naar een hogere temperatuur  

 

Voorloop tijd 

De tijd tussen 2 doseringen die bepaald of er een voorloop cyclus gestart moet worden. 

Bij de keuze mogelijkheid Ja/Nee kan aangegeven worden of deze tijd actief moet zijn 

Instelmogelijkheden: 

Ja / Nee  

 

Pulsen per liter  

Aantal pulsen per liter dat wordt gemeten door de flowmeter voor het doseren van 1 Liter water. 

 

Instelmogelijkheden 

Afhankelijk van model flowmeter regelbaar tussen 300 / 800 pulsen. Standaard +/- 700 pulsen. 

Meer pulsen = meer liters  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Watermeting 

Instelling voor het meten van de waterteller.    

( vaste waarde in het programma / FB- parameter ) 

 

Volume Max 

Vaste waarde in het programma  

( FB-parameter  ) 

 

Volume Offset 

Correctie mogelijkheid van het aantal liters  

( vaste waarde in het programma / FB- parameter ) 

 

P-factor 

Snelheid waarmee de stuurmotor wordt aangestuurd vanuit de besturing 

Deze waarde is instelbaar, hoe lager het getal, hoe eerder de regelkraan zal bijsturen. Indien het getal te laag wordt ingesteld zal 
de regelkraan niet meer goed reageren. 

 

Mengklep positie 

Correctie mogelijkheid voor de draairichting van de stuurmotor  ( Links / Rechts ) 

 

Mengklep type  

Instelling waarin aangegeven kan worden welke richting de stuurmotor zal draaien. Standaard is deze ingesteld op een aanstu-
ring van 10-2V, indien 2-10V wordt gekozen draait de stuurmotor in de andere richting. 

 

Instelmogelijkheid 

0-10V 

10-0V 

2-10V 

10-2V 

 

Magneetventiel 

Deze parameter is voor het aangeven van het aantal magneetventielen aan de ingaande zijde van de doseerkast. 

KWD-301 heeft 3 wateringangen met 2 magneetventielen 

KWD-201 heeft 2 wateringangen met 2 magneetventielen 

 

Instelmogelijkheden 

Warm / koud   regelbereik tussen gekoeld en boilerwater 

Warm   regelbereik tussen leidingwater en boilerwater 

Koud   regelbereik tussen leidingwater en gekoeld water 

Geen   Stuurmotor wordt uitgeschakeld en alleen leidingwater mogelijk 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Temperatuurconversie 

Instelmogelijkheden:        Farenheit en Celcius   °F / °C 

 

Volume conversie 

Instelling waarbij bepaald wordt in welke maateenheid de waterhoeveelheid wordt gemeten 

Instelmogelijkheden:        Lbs /Liter / Gallon / Pints 

 

Taalkeuze 

Taalkeuze op het display van het waterdoseerapparaat 

Instelmogelijkheden         Nederlands / Engels / Duits / Frans  

 

Communicatie / Baudrate 

Instellingen indien gebruikt wordt van een externe aansturing via een pc / netwerk  

 

Temp. Offset 1 

Correctiemogelijkheid voor het corrigeren van de temperatuursensor 1 in het doseerapparaat 

In stappen van 10 eenheden   is de sensor te corrigeren ( 10 eenheden = 1 ° C ) 

Standaard instelling parameter = 100 ( referentie waarde ) 

 

Temp. Offset 2 ( externe sensor ) 

Correctiemogelijkheid voor het corrigeren van de temperatuursensor 2 in het doseerapparaat 

In stappen van 10 eenheden is de sensor te corrigeren ( 10 eenheden = 1 ° C ) 

Standaard instelling parameter = 100 ( referentie waarde ) 

 

Automaat type    ( parameter instelling leverancier ) 

 

Koudwater 

Referentie temperatuur voor instelling besturing   ( 2 ° C )                  

Kraawater 

Referentie temperatuur voor instelling besturing   ( 15.9 ° C )             

Boilerwater 

Referentie temperatuur voor instelling besturing   ( 80 ° C )        

 

Intro      ( parameter instelling leverancier )       

 

Kuipselectie 

Keuze instelling voor het aansturen van een extra uitgang en bedienbaar via het toetsenpaneel  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Input optie 1 

Keuze om een extern signaal te gebruiken voor de besturing van het doseerapparaat  

Met een externe drukknop kan op afstand worden geregeld 

 

Keuze: Start / Pauze / Stop / Pauze 

 

Input optie 2 

Keuze om een extern signaal te gebruiken voor de besturing van het doseerapparaat  

Met een externe drukknop kan op afstand worden geregeld als noodstop / eindschakelaar waarna de regeling stopt 

 

Unit mode          ( parameter instelling leverancier ) 

 

Max. aantal liters 

Maximaal aantal liters dat ingesteld kan worden via het toetsenpaneel. 

De keuze is vrij instelbaar tot 10000 Ltr. 

 

Slave adres  

Instelling voor de communicatie  

 

T-voorloop doseer  

Waarde in tijd die ingesteld kan worden tussen de overschakeling tussen doseren en voorloop. 

Door de waarde te verhogen zal er een langere pauzetijd tussen het overschakelen van de uitgangen. 

 

Puls Pre-stop 

Aantal pulsen dat van het totaal aantal pulsen afgehaald wordt voordat de dosering stopt. ( correctie factor )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

VERKLARING 
DECLARATION 

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 

DECLARATION 

  

EG verklaring van overeenstemming 

voor de Kombimix Voor de Kombimix Waterkoelers en doseerapparaten: 

KWC-055 / KWC-075 / KWC-100 / KWC-300 / KWC-500 

KWD-101 / KWD-201 / KWD-301 

 

De ondergetekende C van Beem eigenaar verklaart dat de hierboven beschreven machines, als ze is geïnstalleerd, onderhou-
den en gebruikt wordt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing en de regels van goed vakmanschap, beantwoord aan 
de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen van de richtlijn “Machines” en aan de volgende bepalingen en normen: 

Richtlijn 2014/35/EU 

 

EC declaration of conformity 
for Kombimix For Kombimix Water coolers and proportioning devices: 
 

KWC-055 / KWC-075 / KWC-100 / KWC-300 / KWC-500 

KWD-101 / KWD-201 / KWD-301 

 
The undersigned C Beem owner declares that the equipment described above, if installed, maintained and used in accordance 
with the instructions and rules of good workmanship, meets the basic safety and health requirements of the Directive 
"Machinery" and the following regulations and standards: 
Directive 2014/35/EU 

 

Déclaration de conformité CE 
pour Kombimix Pour Kombimix refroidisseurs d'eau et les appareils de dosage: 
 

KWC-055 / KWC-075 / KWC-100 / KWC-300 / KWC-500 

KWD-101 / KWD-201 / KWD-301 

 
Le C Beem propriétaire soussigné déclare que le matériel décrit ci-dessus, s'il est installé, entretenu et utilisé conformément 
aux instructions et des règles de bonne facture, répond aux exigences de santé de la directive "Machines" sécurité de base et 
et les règlements et les normes suivantes: 
214/35/EU de la machine, 

 

EG-Konformitätserklärung  
für Kombimix Für Kombimix Wasserkühler und dosiervorrichtungen:  
 

KWC-055 / KWC-075 / KWC-100 / KWC-300 / KWC-500 

KWD-101 / KWD-201 / KWD-301 

 
Der Unterzeichner C Beem Eigentümer erklärt, dass das oben beschriebene, falls installiert, gewartet und in Übereinstimmung 
mit den Anweisungen und Regeln der guten Verarbeitung verwendet wird, erfüllt die grundlegenden Sicherheits-und Gesund-
heitsanforderungen der Richtlinie "Maschinen" und die folgenden Vorschriften und Normen:  
Niederspannungsrichtlinie 214/35/EU. 

 

Kombimix BV 

Erfstraat 20  NL-5405 BE   UDEN  Nederland  

Date:01-01-2020 


