
1

Gebruiksaanwijzing
ALFA 53-PBC
Persgas Beveiligings Controller

Met compressorlooptijd registratie 
en 5-alarmen opslag functie

VDH doc. 051253 Versie: v1.4 Datum:26-02-2009
Software: ALFA53-PBC V1.04 File: Do051253.WP8 Bereik: +10/+140,0C

* Installatie.
Op de bovenzijde van de ALFA 53-PBC staat vermeld hoe de voeler, ingangskontakt,
voedingsspanning en relais dienen te worden aangesloten.
Nadat de ALFA 53-PBC onder spanning is gezet wordt een zelftest functie doorlopen, waarna de
gemeten temperatuur in het display wordt weergegeven.

* Bediening.
De ALFA 53-PBC thermostaat is door middel van een viertal druktoetsen op het front te bedienen.
Deze toetsen zijn:

SET - bekijken/veranderen van ingestelde waarde.
UP - verhogen van de ingestelde waarde.
DOWN - verlagen van de ingestelde waarde.
MODE - draaiuren toets.

* Bekijken setpoints.
Bekijken Hi-Temp.alarm setpoint:

Door op de SET toets te drukken en vervolgens gelijktijdig op de UP toets te drukken wordt  wordt
het ingestelde maximum alarm (Hi-Temp) setpoint zichtbaar.

Bekijken Lo-Temp.alarm setpoint:
Door op de SET toets te drukken en vervolgens gelijktijdig op de DOWN toets te drukken wordt
het ingestelde minimum alarm (Lo-Temp) setpoint zichtbaar.

Enkele seconden na het loslaten van de SET toets verdwijnt het setpoint en wordt de gemeten waarde
weer zichtbaar.

* Veranderen setpoints.
Druk op de SET toets en gelijktijdig op de UP of DOWN toets zodat of het maximum alarm- of het
minimum alarm-setpoint op het display verschijnt. Laat de SET toets los.
Door nu op de SET toets te drukken tegelijk met de UP of DOWN toets kan het setpoint veranderd
worden. Enkele seconden na het loslaten van de toetsen verschijnt de gemeten waarde weer in het
display.

* Uitlezen van de draaiuren.
Druk op de MODE toets. Het display geeft nu het aantal draaiuren aan.
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* Bekijken compressorlooptijd en opgeslagen alarmmeldingen.
De ALFA 53-PBC slaat de laatste vijf alarmen op met datum/tijd registratie, komen er meer alarmen
dan wordt de oudste overschreven. Om deze opgeslagen alarmmeldingen te kunnen bekijken is een
speciale toegangscode nodig. De standaard code is 835.
Door de UP toets langer dan 10 seconden ingedrukt te houden komt op het display 'cod' te staan . 
Nu moet de correcte toegangscode worden ingegeven met de UP en/of DOWN toetsen en bevestigen
door op de SET toets te drukken. 

Als de correcte code is ingegeven zal de ALFA 53-PBC eerst de compressorlooptijd laten zien
(Afhankelijk van P34 per 1, 10 of 20 uur). Deze looptijd kan nu gereset (terug naar 000) worden door
de MODE toets 5 seconden ingedrukt te houden.

 
Met de UP toets kan verder worden gegaan naar het eerste opgeslagen alarm.  Om te kunnen zien
welke van de vijf opgeslagen alarmen momenteel te zien is op het display, worden de decimale
punten (bovenin display) als volgt aangestuurd; 

Alarm-1 = 001,  Alarm-2 = 010,  Alarm-3 = 011,  Alarm-4 = 100,  Alarm-5 = 101
(Waarbij 0=uit, 1=aan en 011= linkse punt uit, middelste punt aan en rechtse punt aan)

Als eerste wordt per alarm het soort alarm weergegeven. Waarbij LT = Laag Temperatuur alarm, HT
= Hoog Temperatuur alarm, E1 = Voeler alarm of - - - = geen alarm.
Door nu op de SET toets te drukken wordt de bij het alarm behorende dag/maand afwisseld in het
display weergegeven (b.v. 16 mei = afwisselend op display ‘d16' en ‘-05').
Nogmaals op de SET toets drukken laat de bijbehorende tijd afwisselend in uren/minuten zien (b.v.
15:03 uur = afwisselend op display ‘t15' en ‘:03').
Alle alarmen kunnen worden gereset door de MODE toets 5 seconden ingedrukt te houden.
Met de UP toets kan het volgende alarm worden bekeken en met de DOWN  toets kan het vorige
alarm worden bekeken, tot en met de compressorlooptijd.

* Technische gegevens.
Type : ALFA 53-PBC Alarmthermostaat
Bereik : +10/+140,0C, uitlezing per 1C
Voeding : 230Vac 50/60Hz (-5/+10%)
Uitlezing : 3-cijferig 7-segments display
Relais Compr.uit : Ry = SPDT (C/NO/NC) 250V/8A (cos=1) of 250V/5A (cos =0.4)

     Normaal is C-NC gesloten en bij alarm is C-NO gesloten.
Bediening : via druktoetsen op het front.
Front : Polycarbonaat
Voeler : SM 8000 2-leider (Pt1000 1000 bij 0C).
Digitale ingang : Kontakt ingang (C-NO) compressor aan (Potentiaal vrij aansluiten)
Afmetingen : 90 x 71 x 58mm (hbd)
Paneeluitsparing : 46 x 71mm (hb) bij front inbouw.
Nauwkeurigheid : ± 0,5% van het bereik.

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

* Instelling interne parameters.
Naast het instellen van de setpoints zijn er een aantal interne instellingen mogelijk zoals de  voeler-
offset, differenties, setpointbereik, etc. van de beveiligingsunit.
Door de DOWN toets langer dan 10 seconden in te drukken, komt men in het interne programmeer
menu. In het linkse display gaat het onderste en bovenste segment knipperen. Via de UP en DOWN
toetsen kan 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 gelijktijdig op de SET toets en op de UP of DOWN toets
te drukken, kan de parameter worden veranderd.
Als gedurende 20 seconden geen toets wordt ingedrukt, zal de ALFA 53-PBC weer naar de normale
bedieningsstand terugspringen en worden de wijzigingen opgeslagen.
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* Parameters ALFA 53-PBC
Para-
meter

Beschrijving Parameter Bereik Default

05 Offset temperatuurvoeler -15...+15C 0

10
11
12
13

Schakel differentie Hi-Temp. functie
Schakel offset Hi-Temp. functie
Schakel differentie Lo-Temp. functie
Schakel offset Lo-Temp. functie

1...15C
-15...+15C
1...15C
-15...+15C

5
0
5
0

20
21
22
23

Minimum instelbaar setpoint Hi-Temp. alarm
Maximum instelbaar setpoint Hi-Temp. alarm
Minimum instelbaar setpoint Lo-Temp. alarm
Maximum instelbaar setpoint Lo-Temp. alarm

10...140C
10...140C
10...140C
10...140C

50
140
40
80

30
31
32
33

Tijdvertraging Hi-Temp. alarm
Tijdvertraging Lo-Temp. alarm
Reset alarmfunctie na wegvallen alarm
Reset alarmfunctie na handmatige reset

0...999 Seconden
0...999 Seconden
0 = Nee, 1 = Ja
0 = Nee, 1 = Ja

3
3
0
1

34 Compressortijd tonen per 1, 10 of 20u 1,10,20 uur 10

40
41

Opstart regelvertraging Hi-Temp. alarm
Opstart regelvertraging Lo-Temp. alarm

0...999 Seconden
0...999 Seconden

10
180

50
51
52
53
54

Real-time klok uren instellen
Real-time klok minuten instellen
Real-time klok tijdcorrectie factor
Real-time klok dag van de maand instelling
Real-time klok maand instelling (1=jan,..)

0...23 Uur
0...59 Minuten
-99...+99 Min/Jaar
1...31
1...12

-
-
0
-
-

90 Netwerknummer (optie) 1...250 1

95
96
97
98
99

Softwareversie
Productiejaar
Productieweek
Serienummer (x1000)
Serienummer (Eenheden)

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

xxx
xx
xx
xxx
xxx

* Afregeling voeler.
De temperatuurvoeler wordt afgeregeld met behulp van de Offset voeler (parameter 05). Wijst de
regel voeler b.v. 1C te veel aan, dan moet de Offset met 1C verlaagd worden.

* Fout- en alarmmeldingen.
In het display van de  ALFA 53-PBC kunnen volgende fout/alarm meldingen verschijnen:

E1 - Voeler alarm Oplossing E1:
LT - Laag temperatuur alarm (Lo-Temp.) - Controleer of de voeler goed aangesloten is.
HT - Hoog temperatuur alarm (Hi-Temp.) - Voeler nameten (1000 bij 25C).
- - - - Geen alarm aanwezig - Vervang voeler.
EE - Instellingen zijn verloren gegaan. Oplossing EEE:

- Alle Instellingen opnieuw in programmeren.
Resetten Alarm: Als er een foutmelding optreed is deze te resetten met de SET toets de functie

van deze toets is afhankelijk van parameter P33.
Is fout nog aanwezig na reset wordt afwisselend de temperatuur en de laatste
fout melding in het display weergegeven. 

Na het starten van de compressor, wacht de regelaar P41 sec. met het doormelden van een eventuele
voelerstoring.
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* 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

* Afmetingen.

* Aansluitgegevens.
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