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Gebruiksaanwijzing
ALFA 5-MLC

Multi-level-controller
met input 0-10Vdc,
2x drempel schakelaars en
0-10Vdc uitgang.

VDH doc. 061724 Versie: v1.1 Datum: 09-01-2009
Software: ALFA 5-MLC File: Do061724.wpd Bereik: 0/+100% per 1%

* Werking.
De ALFA 5-MLC is een multi-level-controller voor rail-montage. De uitlezing is in hele procenten. De
0-10Vdc uitgang van de controller wordt proportioneel aangestuurd vanuit de 0-10Vdc ingang, waarbij
er twee onder-drempel nivo’s (inschakelbaar via 2 externe schakelaar) kunnen worden opgeworpen.
Het uitgangssignaal (0-100%) en de drempelwaarden worden door middel van  parameters ingesteld,
zie functie verloop.

 
* Installatie.

Op het aansluitschema van de ALFA 5-MLC staat vermeld hoe de ingang, schakelaars, net-spanning
en uitgang kunnen worden aangesloten. Nadat de ALFA 5-MLC onder spanning is gezet, wordt na
enkele sec. in het display het uitgangspercentage weergegeven. 

* Bediening.
De ALFA 5-MLC regelaar is door middel van een viertal 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.
MODE - uitlees mode toets.

* Uitlees mode.
Druk op de MODE toets om het ingangssignaal in volts per tiende volts  (0.0-10.0Volt) uit te lezen.
Enkele seconden na loslaten van de MODE toets wordt het uitgangspercentage weer aangegeven.

* Instelling interne parameters.
Naast het uitlezen van de ingangsspanning zijn er een aantal interne instellingen mogelijk zoals de
instelpunten en de drempelspanningen van de controller.
Door de DOWN toets langer dan 10 seconde in te drukken, komt men in het 'interne programmering
menu'. In het linkse 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 seconde geen toets is ingedrukt, zal de ALFA 5-MLC weer naar de
normale bedieningsstand terugspringen.
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* Parameters ALFA 5-MLC.

Para-
Meter

Beschrijving Parameter Bereik Standaard
waarde

01

02

Instelpunt 0% in bij een ingangs-
 spanning van parameter P01 volt
Instelpunt 100% in bij een ingangs-
 spanning van parameter P02 volt

0..10.0 Volt

0..10.0 Volt

0

10.0

03

04

Instelpunt 0% uit bij een uitgangs-
 spanning van parameter P03 volt
Instelpunt 100% uit bij een uitgangs-
 spanning van parameter P04 volt 

0..10.0 Volt

0..10.0 Volt

0

10.0

10
11

Onder drempelspanning-1 (SW1)
Onder drempelspanning-2 (SW2)

0..10.0Vdc
0..10.0Vdc

3.0
6.0

95
96
97
98
99

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

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

-
-
-
-
-

* Functieverloop.
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Uitleg bovenstaande voorbeeld functieverloop

Indien geen drempel schakelaar actief is loopt de uitgangsspanning als volgt;
Bij een ingangsspanning van 0.0 tot 1.0 Volt blijft de uitgangsspanning 0.5 Volt. Vanaf 1.0 Volt
ingangsspanning tot 8.0 Volt ingangsspanning loopt de uitgangsspanning van 0.0 Volt tot 10.0
Volt proportioneel omhoog. Vanaf 8.0 Volt tot 10.0 Volt ingangsspanning blijft de
uitgangsspanning 10.0 Volt.

Indien SW1 actief is wordt de uitgangsspanning (Uout) niet lager dan 3.0 Volt (P10).
Bij ingangsspanning van 0.0 tot 2.84 Volt (Snijpunt-1 met ingestelde karakteristiek) blijft de
uitgangsspanning 3.0 Volt en pas boven de 2.84 Volt loopt de uitgangsspanning proportioneel
omhoog tot 10.0 Volt bij een ingangsspanning van 8.0 Volt. Vanaf 8.0 Volt tot 10.0 Volt
ingangsspanning blijft de uitgangsspanning 10.0 Volt. 

Indien SW2 actief is wordt de uitgangsspanning (Uout) niet lager dan 6.0 Volt (P11).
Hiervoor geldt het zelfde verhaal als bij SW1 echter komt dan het snijpunt-2 uit op 5.05 Volt
ingangsspanning. 

* Afregeling uitgangssignaal.
Het uitgangssignaal kan met de parameter 01 (0V afregelpunt) en parameter 02 (10V afregelpunt). 

* Foutmeldingen.
In het display van de ALFA 5-MLC kunnen de volgende foutmeldingen verschijnen:

EE - Instellingen zijn verloren gegaan.
Oplossing EE: - Instellingen opnieuw in programmeren.

* Technische gegevens.
Type : ALFA 5-MLC Multi-Level-Controller 
Bereik : 0/100 %, uitlezing per 1 %
Voeding : 230 Vac (of 24Vdc of 12Vdc zie sticker)
Bediening : via druktoetsen op het front.
Communicatie : RS485  (2x twisted pair afgeschermde kabel min. 0,5mm2)
Front : Polycarbonaat IP65
Ingangssignaal : 0-10Vdc
Ingangs contacten : Via weerstandsnetwerk 100E(over SW1)+619E+301E(over SW2)

  SW1 maakt onderdrempel-1 actief en 
  SW2 maakt onderdrempel-2 actief

Uitgangssignaal : 0-10Vdc
Afmetingen : 90 x 71 x 58mm  (hbd)
Paneeluitsparing : 46 x 71mm (hb) bij doorvoer in front
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.
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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

