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Gebruiksaanwijzing ALFA 37 ‘mmWK’

Lagedrukmeter met bereik -5/+20mmWK
en 2-draads input 4-20mA

VDH doc. 070767 Versie: v1.0 Datum: 15-03-2007
Software ALFA 37 mmWK_F File: Do070767.wpd Bereik -5 / +20 mmWK, (per 1 mmWK)

* Installatie.
Op de bovenzijde van de ALFA 37 staat vermeld hoe het ingangssignaal en voedings-
spanning dienen te worden aangesloten.
Nadat de ALFA 37 onder spanning is gezet, wordt na enkele seconden in het display de
gemeten druk weergegeven. 

* Bediening.
De ALFA 37 lagedrukmeter heeft voor normaal gebruik geen toetsen nodig, doch voor het
corrigeren van de input waarde op het display zijn een drietal verborgen 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.

De verborgen druktoetsen zitten op de volgende plaatsen:

SET - Rechtsonder naast het display.
UP - Linksboven naast het display.
DOWN - Linksonder naast het display.
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* Instelling interne parameters.
Het instellen van de demping gebeurt als volgt;
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 of DOWN toets te drukken
tegelijk met de SET toets kan de parameter worden veranderd.
Als na 20 seconden geen toets is ingedrukt, zal de ALFA 37 weer naar de normale
bedieningsstand terugspringen en de wijzigingen opslaan.

* Parametertabel ALFA 37.

PARA-
METER

BESCHRIJVING PARAMETER BEREIK STANDAARD
WAARDE

04 Demping druksignaal 2..20 10

* Afregeling uitlezing.
De drukuitlezing wordt op de druksensor gecorrigeerd met behulp van de Adjust potmeter
onder het dopje (zie aansluitgegevens PX25-2).

* Instellen demping.
Het ingangssignaal wordt met behulp van de Demping druksignaal (parameter 04) gedempt.
Hoe hoger deze instelling staat ingesteld hoe groter de demping.

* Foutmeldingen.
In het display van de ALFA 37 kan de volgende foutmelding verschijnen:

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

* Technische gegevens.
Type : ALFA 37 ‘mmWK’ Lagedrukmeter
Bereik : -5/+20 mmWK, uitlezing per 1 mmWK
Voeding : 230Vac  of anders (zie sticker)
Bediening : via druktoetsen op het front.
Front : Polycarbonaat IP65
Input : 4-20mA 2-draads (Ri=100 Ohm)
Sensor : PX25-2 1"WK-sensor, 3-draads 4/20mA, extern gevoed
Afmetingen : 35 x 77 x 71,5mm (hbd)
Paneeluitsparing : 28 x 70mm (hb)

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

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


