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* Werkingsbeschrijving.
De TTA 8000 is een 8-voudige alarmeringsunit voor temperatuur bewaking. 
Er kunnen maximaal 8 SM811 sensoren worden aangesloten, elk kanaal kan worden
geprogrammeerd als minimum-, maximum- of minimum/maximum alarm en worden voorzien van
vertragingstijden. Een kanaal dat niet wordt gebruikt, kan via programmering worden uitgeschakeld. 
Normaal geeft de regelaar de actieve sensors om de 5 seconden achter elkaar weer in het
temperatuur display.
Tevens is er een zgn. "Technisch Alarm" ingang (met EA ="Extern Alarm" indicatie), dit is een
normally closed contact dat gebruikt wordt om storingen in de rest van de installatie te detecteren. Dit
alarm is niet resetbaar maar de duur van het alarm is wel instelbaar evenals een instelbare
tijdvertraging van het technisch alarm.
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* Bediening.
De bedieningstoetsen op de TTA 8000 zijn:

SET - toets veranderen instellingen.
� - toets verlagen.
� - toets verhogen.
RESET ALARM - toets reset alarm.

Temperaturen automatisch/handmatig uitlezen:
Als er geen alarm-situatie actief is, wordt gedurende 5 seconden de temperatuur van elke
(actieve) sensor getoond. De gele led geeft aan bij welk kanaal deze temperatuur hoort. 
Ook kan met de hand worden 'gescrolled', door op de �  toets te drukken wordt meteen het
volgende kanaal getoond, door op de �  toets te drukken het vorige kanaal. Na 15 seconden
volgt dan weer de normale cyclus.

Werking alarmuitgang:
Het alarm relais is normaal gesproken opgetrokken en bij alarm valt het relais af (waak
functie). Er kunnen twee soorten alarmen optreden n.l. temperatuur alarmen van de acht
kanalen of een technisch alarm via het verbreken van het technisch alarm contact op de
ingang. 
Bij de temperatuur alarmen kan per kanaal het soort alarm worden ingesteld op geen,
minimumalarm, maximumalarm of op een gecombineerd min./max. alarm.

Als een kanaal een temperatuur alarm veroorzaakt, gaat de bijbehorende rode TIJD-led
knipperen. Als binnen de ingestelde vertragingstijd de alarm oorzaak verdwijnt wordt er geen
daadwerkelijk alarm gegeven en dooft de rode led. Als de vertragingstijd wordt overschreden
bij temperatuur alarm (rode led knippert) volgt wel een alarm melding. Dan gaat de rode
temperatuur led continue branden, valt het alarm relais af, licht de rode alarm led op en gaat
de pieper aan. Het relais en de pieper kunnen worden gereset door op de toets 'RESET' te
drukken, de rode led blijft echter branden tot de oorzaak van het alarm is verdwenen en reset
ingedrukt is (alarm blijft onthouden tot indrukken reset).
Het alarmrelais blijft onthouden gedurende de ingestelde alarm-duur (P 9) van het alarm.

Bij het verbreken van het technisch alarm contact (ALARM INPUT) gaat de rode alarm led
knipperen, en start de vertragingstijd van het technisch alarm en geeft het display de melding
'EA' = Extern Alarm. Als het technisch alarm zich binnen deze vertragingstijd herstelt volgt
geen alarm melding. Als deze vertragingstijd wordt overschreden volgt wel een alarm melding.
Dan valt het alarm relais af, licht de rode alarm led continu op en gaat de pieper aan. Dit alarm
is niet resetbaar met de RESET ALARM toets maar duurt dan maximaal de ingestelde
tijdsduur van het technisch alarm. Na het verstrijken van deze tijd komt het relais op en gaat
de zoemer uit. De melding 'EA' blijft in het display zichtbaar totdat het technisch alarm contact
weer gesloten wordt.

Wordt de alarm-duur (P 9) op 7200 seconden ingesteld dan wordt de lengte van de alarm-duur
onbeperkt, totdat met de hand op de RESET ALARM toets is gedrukt of totdat het technisch-
alarm verdwenen is (contact sluit weer).
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Interne parameters veranderen:
Elk kanaal heeft zijn eigen parameter instellingen zie tabel 1 (parameter 0 tm 7).
Verder heeft het technisch alarm zijn parameterinstellingen (parameter 8 en 9).

Programmeer-mode activeren:
- De programmeer-mode wordt actief door de "SET" toets 10 seconden in te drukken. Het

linker display toont nu een knipperende 0 (parameter nr.), het rechter de actuele waarde
van de parameter. De gele led van kanaal 1 brandt om aan te geven dat deze instelling
bij kanaal 1 hoort.

- Als er 30 sec. geen toets wordt ingedrukt valt de regelaar weer terug in de normale
mode.

Veranderen waarde parameter:
- Druk op de "SET" toets én de �  of �  toets om de instelling te veranderen. 

Volgende parameter kiezen:
- Druk alleen op de �  (of � ) toets om van dit kanaal de volgende (of vorige) instelling te

kiezen. 

Veranderen van kanaal:
- Druk op de "RESET" toets om het volgende kanaal te kiezen. De gele led van het

volgende kanaal gaat nu branden.

Technisch alarm en alarm-duur instellingen:
- Nadat alle instellingen van alle kanalen zijn ingesteld (8x Param.0 tm 7) kan het

Technisch Alarm en de Alarm-duur worden geprogrammeerd (Param. 8 en 9). 

Tabel 1 : Interne parameters TTA 8000. 
(LETOP: Param. 0 tm 7 per kanaal)

Par. Betekenis: Stand: Grenzen: Eenheid:

0

1
2
3
4
5
6
7

functie
  0 = niet actief
  1 = minimum alarm
  2 = maximum alarm
  3 = min/max alarm
setpoint minimum alarm
setpoint maximum alarm
vertraging minimum alarm
vertraging maximum alarm
differentie minimum alarm
differentie maximum alarm
voeler offset

3

-50
+150
5
10
1
1
0

0 - 3

-50/+150
-50/+150
0-240
0-240
1-10
1-10
-10/+10

--

�

C
�

C
minuten
minuten

�

C
�

C
�

C

8 vertraging technisch alarm 10 0-120 minuten

9 duur alarm relais 20 0-7200 seconden

De waarden vermeld onder Stand: zijn de standaard instellingen zoals
de regelaar vanaf de fabriek wordt geleverd.
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Toelichting parameters:
Hieronder wordt nog even wat dieper op de parameters ingegaan:

Functie keuze (parm.0):
Hiermee bepaal je per kanaal welke functie een kanaal heeft, waarbij uit vier mogelijkheden
gekozen kan worden n.l.;
- 0 = Kanaal niet actief (ook niet bij het scrollen van de temperatuur).
- 1 = Kanaal actief als minimum bewakingsalarm.
- 2 = Kanaal actief als maximum bewakingsalarm.
- 3 = Kanaal actief als minimum- en maximum bewakingsalarm.

Setpoints (parm.1 en 2), vertragingen (parm.3 en 4) en differenties (parm.5 en 6):
Elk kanaal heeft zijn eigen minimum alarm setpoint (parm.1), met bijbehorende minimum
alarmtijd vertraging (parm.3) en minimum alarm differentie (parm.5). 
En elk kanaal heeft zijn eigen maximum alarm setpoint (parm.2), met bijbehorende maximum
alarmtijd vertraging (parm.4) en maximum alarm differentie (parm.6).
Afhankelijk van de gekozen functie instelling is er geen, een van beide of beide actief.

De setpoint instelling geeft aan bij welke temperatuur van het betreffende kanaal er een alarm
volgt.
De tijdvertraging is een mogelijkheid om een alarm in de tijd gezien uit te stellen (bv. pas nadat
de temperatuur 30 min. lang de setpoint grens is overschreden mag het alarm pas actief
worden.).
De differentie instelling is de verschil temperatuur tussen het aan- en uit- gaan van een alarm. 
Bv. als er een maximum alarm moet optreden bij +30° C en deze mag pas weer uit gaan bij
+28° C en het alarm moet 10 minuten aanwezig zijn voor er alarm mag worden gegeven, dan
moet men het maximum alarm setpoint op +30° C zetten, de maximum alarmvertraging op 10
minuten en het max. alarm differentie op +2° C ( 2 = 30 - 28).

Voelers bijregelen (parm.7):
Elke voeler (per kanaal 1 voeler) kan softwarematig worden bij geregeld met param. 7 . 
Hiertoe wordt aan de betreffende voeler een offset (verschuiving) meegegeven.
Als een voeler bv. 2° C te veel aangeeft dan kan men weer de juiste uitlezing krijgen door bij
deze voeler een offset van -2° C in te stellen.

* Voeler storingen.

De regelaar meldt voeler storingen van actieve voelers als directe alarmen. Bij voeler onderbreking
wordt dan een maximum alarm gegeven zonder tijdvertraging en bij voeler sluiting wordt een
minimum alarm gegeven zonder tijdvertraging.
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* Technische gegevens.

Type : TTA 8000
Behuizing : SM785+deksel
Montage methode : paneel opbouw
Kabel invoer : via wartels
Kabel afwerking : via gecodeerde printklemmen
Afmetingen kast : LxBxH = 212x180x80mm
Uitsparing front : nvt
Voedingsspanning : 220/230VAC 50/60Hz
Opgenomen verm. : max. 7,5VA
Voedingssp. tol. : +/-10%
Input sensors : 8x SM811 (1000 Ohm/25° C)
Input signals : 1x potentiaal vrij contact (technisch alarm)
Meetsysteem : 2-draads weerstandsmeting
Meetbereik : -50/+150° C (per 1° C)
Nauwkeurigheid : +/- 1° C
Functies : alarmering (minimum, maximum of beide per

kanaal programmeerbaar en technisch alarm)
Differenties : programmeerbaar (1-10° C)
Zones : nvt
Indicaties : 8x led 5mm geel (temp. overschrijding)

8x led 5mm H.E.rood (temp. alarm na vertr.tijd)
1x led 5mm H.E.rood (alarm)

Uitlezing : 4-digit LED display 13mm
Output signals : nvt
Output relais : 1x SPDT relaiskontakt (waak-alarm)
Opslag temp. : -10/+50° C
Werkingstemp. : -10/+50° C
Werkingsvocht. : 0/100 %RH niet condenserend
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* Maatgegevens.

De regelaar wordt geleverd in een kunststof behuizing met de volgende afmetingen (Tek.940024);
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* Installatie.

De regelaar wordt aangesloten volgens onderstaand aansluit schema.
Connection Diagram TTA 8000.
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* Adres.

VDH Products BV Telefoon +31 (0)50 - 30 28 900
Produktieweg 1 Fax +31 (0)50 - 30 28 980
9301 ZS Roden Email: info.vdh@vdhproducts.nl
Nederland Internet: www.vdhproducts.nl


