
Gebruiksaanwijzing
ALFA 1-IRS en
ALFANET 1-IRS 

Railmontage
Spuitdetector

VDH doc: 060883 Versie: v1.2 Datum: 09-03-2016
Software: 060721_ALFA-IRS File: Do060883.wpd Bereik: 0/99 min.

* Installatie.
Op het aansluitschema van de ALFA(NET) 1-IRS staat vermeld hoe de voeler, netspanning, relais en
netwerk kunnen worden aangesloten.
De ALFANET 1-IRS is voorzien van een RS 485 netwerkaansluiting waardoor deze uit te lezen en in
te stellen is op het Alfanet.

* Werking.
Nadat de ALFA(NET) 1-IRS onder spanning is gezet, licht na enkele sec. de led ‘recirc.’ in het display
op (= recirculatie-stand), mits de spuitdetector geen luchtdoorstroming detecteert. 
Wanneer er luchtdoorstroming wordt gedetecteerd wordt het relais geactiveerd (P02=0) en licht de led
‘spray’ in het display op (=spuit-stand). 
Met parameter P02 kan de werking van de detectie ook worden omgekeerd, voor speciale
toepassingen.
Met parameter P03 wordt de vertragingstijd ingesteld voor het  inschakelen van het relais (0..10 sec.)
zolang moet de detectie minimaal geactiveerd zijn om te starten. 
Stopt de luchtdoorstroming daarna dan wordt de delay-timer gestart, de led ‘delay’ licht op en het
display geeft de nog te lopen vertragingstijd weer. Na afloop van deze vertragingstijd valt het relais
weer af en licht de led ‘recirc.’ op. De regelaar staat weer klaar in de recirculatie-stand voor de
volgende spuitcyclus.

* Handmode.
De ALFA(NET) 1-IRS heeft ook een handmode, door eerst de UP toets in te drukken en daarbij de
DOWN toets in te drukken komt de spuitdetector in de handmode. Het display geeft “hnd” aan en het
relais is opgetrokken. Nogmaals UP + DOWN toetsen indrukken schakelt de handmode weer uit.

* Bediening.
De ALFA(NET) 1-IRS spuitdetector is door middel van een drietal druktoetsen op het front te bedienen. 
Deze toetsen zijn:

SET - bekijken / veranderen van ingestelde waarde.
UP - verhogen van ingestelde waarde.
DOWN - verlagen van de ingestelde waarde.
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* Bekijken ingestelde vertragingstijd (delay).
Door op de SET toets te drukken wordt de ingestelde vertragingstijd zichtbaar. Tevens gaat de led
'delay' knipperen. Enkele seconden na het loslaten van de SET toets verdwijnt de vertragingstijd en
wordt de status van de regelaar weer zichtbaar.

* Veranderen vertragingstijd (delay).
Druk op de SET toets zodat de vertragingstijd in het scherm verschijnt. Laat de SET toets los, de delay
led knippert. Door nu op de SET toets te drukken tegelijk met de UP of DOWN toetsen kan het setpoint
veranderd worden. Enkele seconden na het loslaten van de toetsen wordt de status van de regelaar
weer zichtbaar.

* Instelling interne parameters.
Door de DOWN toets langer dan 10 seconden in te drukken, komt men in het 'interne programmering
menu'. In het linker display gaan het onderste en bovenste segment knipperen. 
Via de UP en DOWN toetsen 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(NET) 1-IRS weer naar de normale
bedrijfstoestand terugspringen.

* Parameter tabel.

Para-
meter

Beschrijving parameter Bereik Standaard
waarde

01

02

03

Selectie tijdseenheid Minuten/Seconden
0 = Minuten, 1 = Seconden

Werking detectie IRS-sensor
0 = Normaal, 1 = Omgekeerd

Inschakel vertraging relais

0..1

0..1

0..10 seconden

0

0

0

90
95
96
97
98
99

Netwerknummer (Alleen bij ALFANET)
Software versie
Productie jaar
Productie week
Serie nummer (x1000)
Serie nummer (eenheden)

1..250
0..255
00..99
1..52
0..255
0..999

1
-
-
-
-
-
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* Foutmeldingen.
In het display van de ALFA(NET) 1-IRS kan de volgende foutmelding verschijnen:

EE - Instellingen zijn verloren gegaan.  Oplossing:
- Instellingen opnieuw inprogrammeren.

* Technische gegevens.

ALFA 1-IRS Spuitdetector
Montage : Railmontage
Afmetingen : 90 x 53 x 58mm (hbd)
Paneeluitsparing : 46 x 53mm (hb) bij doorvoer in front

Algemeen:
Voeding : 230 Vac / 1,2VA 50/60Hz (Of anders zie product sticker)
Relais : SPDT 250V/16A(C-NO), 8A(C-NC) (cos phi=1)
Bediening : via druktoetsen op het front.
Front : Polycarbonaat IP65
Bereik delay-tijd : 0/+99 minuten( of seconden)
Voeler : IRS-sensor (naderingsschakelaar)
Communicatie (Optie) : RS485 Netwerk (A,B,Gnd: 2x twisted pair afge-schermd min.

0,5mm2)

- Voorzien van geheugenbescherming bij spanninguitval.
- Aansluiting via schroefklemmen aan boven en onderzijde.
- Speciale uitvoeringen op verzoek leverbaar.
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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
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