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Gebruiksaanwijzing
ALFA 70-KLEP
luchtklep besturing

VDH doc. 011779 Versie: v1.1 Datum: 14-09-2001
Software: ALFA70-KLEP File: Do011779.WP8 Bereik: 0-600 sec.

* Installatie.
Op de bovenzijde van de ALFA 70-KLEP staat vermeld hoe de ingangscontacten, netspanning en
de relais dienen te worden aangesloten. Nadat de ALFA 70-KLEP onder spanning is gezet wordt
een zelftest functie doorlopen, waarna de bedrijfsstatus in het display wordt weergegeven en de
pulssturing wordt gestart.

* Bediening.
De ALFA 70-KLEP is door middel van een viertal druktoetsen op het front te bedienen:

up - Verhogen waarde
down - Verlagen waarde
set - Uitlezen c.q. veranderen pauzetijd
sec. - Uitlezen actuele puls c.q. pauze tijd (Verborgen toets onder sec.)

* Werkingsbeschrijving.
Alleen de actieve kleppen (zie P01 tm P03) doen mee in de puls trein in de volgorde 1-2-3-1-2-3
etc. (B.v. als alleen klep-1 en klep-3 actief zijn wordt de volgorde 1-3-1-3 etc. )
De eerste actieve klep begint met de pulstijd (instelbaar via parameter P10), hierbij knippert de
bijbehorende decimale punt en brandt het bovenste segment van het bijbehorende 7-segm.
display. Daarna loopt de pauzetijd (via de SET toets uit te lezen en met de UP en/of DOWN toets
te wijzigen zolang de SET toets is ingedrukt.) de decimale punt blijft knipperen terwijl nu het
onderste segment van het 7-segmentsdisplay brandt. (Zie onderstaande figuur.)
Van de niet actieve kleppen brand het middelste horizontale segment.
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* Uitlezen c.q. wijzigen pauze tijd.
Door op de SET toets te drukken verschijnt de pauzetijd instelling op het display. Door gelijktijdig
met het indrukken van de SET toets op de UP of DOWN te drukken kan deze tijd worden
gewijzigd. 
De pauzetijd is instelbaar van 0 tot 600 seconden, per 1 seconde. 
Wordt langer dan 10 seconden geen toets ingedrukt, dan springt de ALFA 70-KLEP weer terug
naar de normale bedrijfsstatus.

* Uitlezen actuele puls en pauze tijd.
Door op de verborgen sec. toets te drukken geeft het display aan hoeveel seconden de actuele
puls c.q. pauze tijd nog duurt. 
Wordt langer dan 10 seconden geen toets ingedrukt, dan springt de ALFA 70-KLEP weer terug
naar de normale bedrijfsstatus.

* Instelling interne parameters.
Door de down toets langer dan 10 seconden in te drukken, komt men in het 'interne programmeer
menu'. In het display verschijnt ‘P x’. 
Via de up of down toets kan nu de gewenste parameter worden geselecteerd (zie tabel voor de
parameters). Wanneer de gewenste parameter geselecteerd is, kan door op de set toets te
drukken de waarde van de parameter worden uitgelezen. Door nu op de up en down toetsen te
drukken kan de parameter worden veranderd. 
Als na 20 seconden geen toets is ingedrukt, zal de ALFA 70-KLEP weer naar de normale bedrijfs-
modus gaan.

* Foutmeldingen.
In het display van de ALFA 70-KLEP kunnen de volgende foutmeldingen verschijnen:

EEE - Instellingen zijn verloren gegaan. Oplossing EEE:
- Instellingen opnieuw inprogrammeren.
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* Technische gegevens.
Type : ALFA 70-KLEP
Bereik : 0-600 seconden (1) pauze tijd

  0-60 seconden (0,5) puls tijd
Voeding : 12Vac 50/60Hz (-5/+10%)
Uitlezing : 3-cijferig 7-segments display
Relais : Ry1 = klep-1 SPST(NO)250V/8A (cos φ=1) of 250V/5A (cos φ=0.4)

  Ry2 = klep-2 SPST(NO)250V/8A (cos φ=1) of 250V/5A (cos φ=0.4)
  Ry3 = klep-3 SPDT(NO,NC) 250V/8A (cos φ=1) of 250V/5A (cos φ=0.4)

Bediening : via druktoetsen op het front.
Front : Polycarbonaat IP65
Voelers : nvt
Afmetingen : 35 x 77 x 71,5mm (hbd)
Paneeluitsparing : 28 x 70mm (hb)
Nauwkeurigheid : nvt

- Voorzien van geheugenbescherming bij spanninguitval.
- Aansluiting via schroefklemmen op achterzijde.
- Speciale uitvoeringen op verzoek leverbaar.

* Parameters ALFA 70-KLEP

Para-
Meter

Beschrijving Parameter Bereik Standaard
waarde

01
02
03

Klep-1 actief (0=nee, 1=ja)
Klep-2 actief (0=nee, 1=ja)
Klep-3 actief (0=nee, 1=ja)

0...1
0...1
0...1

1
1
1

10 Pulstijd instelling 0.0...60.0 (0.5)
Sec.

30.0

95
96
97
98
99

Software versie
Produktie jaar
Produktie week
Serie nummer (x1000)
Serie nummer (eenheden)

0..255
00..99
1..52
0..255
0..999

-
-
-
-
-

Parameter 95 t/m 99 zijn niet door gebruiker in te stellen, alleen voor uitlezen.
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* Maatgegevens.

* Aansluitgegevens.

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

mailto:info@vdhproducts.nl
www.vdhproducts.nl

