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Gebruikers
handleiding
ALFA 8S
12Vdc
meer traps (max.10)
koelen/verwarmen
thermostaat

VDH doc. 090810 Versie: v1.1  Datum: 09-03-2010
SW:090758 ALFA 8S v1.00 File: Do090810.wpd Bereik 0/+50C

* Werking.
De  ALFA 8S is een meer traps regelaar voor koelen en verwarmen. De regelaar kan werken als
thermostaat op basis van de gemeten temperatuur en een ingesteld setpoint. Ook is het mogelijk om
de regelaar te laten werken als een relais controller op basis van een analoge ingangsspanning en een
contact ingang. Deze keuze is in te stellen door de installateur.

Thermostaat werking: Indien de gemeten temperatuur lager is als het setpoint is de functie verwarmen.
Het functie relais is dan bekrachtigd. Indien de gemeten temperatuur hoger is als het setpoint is de
functie koelen. Het aantal trappen (stap relais) dat wordt bekrachtigd is afhankelijk van het verschil
tussen de gemeten temperatuur en het setpoint. Zie het functieverloop thermostaat figuur.

Relais controller werking: De functie wordt nu bepaald door de contact ingang. Het functie relais wordt
op basis daarvan bekrachtigd. Het aantal trappen (stap relais) dat wordt bekrachtigd is afhankelijk van
de analoge ingangsspanning. Zie het functieverloop relais controller figuur.

De regelaar is actief als er voedingsspanning is aangesloten en er geen foutmeldingen zijn. Daarbij
is het display normaal uit. Met de MODE toets kan het display aan worden gezet. Het setpoint komt
dan in beeld. Met de SET, UP en DOWN toets kan het setpoint worden.
Nadat er 5 minuten geen toetsen zijn ingedrukt gaat het display uit. Het display kan ook uitgezet
worden  met de MODE toets..

* Installatie.
Op de zijkant van de ALFA 8S en op het aansluitschema staat vermeld hoe de voeler,
voedingsspanning en relais dienen te worden aangesloten.
Nadat de ALFA 8S onder spanning is gezet start de regeling na een aantal seconden. De exacte
werking moet ingesteld door de installateur.

* Bediening.
De ALFA 8S 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 de ingestelde waarde.
DOWN - verlagen van de ingestelde waarde.
MODE - aan/uitzetten van het display.

* Bekijken setpoint.
Als het display is aangezet met de MODE toets staat het setpoint in het display. Indien er een
foutmelding wordt getoond, kan het setpoint worden bekeken door op de SET toets te drukken.

* Veranderen setpoint.
Druk indien nodig op de MODE toets zodat het display aangaat. Door nu op de SET toets te
drukken tegelijk met de UP of DOWN toets kan het setpoint veranderd worden. Zodra de SET toets
wordt losgelaten wordt het gewijzigde setpoint actief.
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* Resetten van alarm.
Tijdens een alarm zal het alarm relais afvallen en de optionele interne zoemer geactiveerd worden.
Door op de SET toets te drukken zal de zoemer uitschakelen. Het alarm relais blijft afgevallen totdat
de oorzaak van het alarm is verdwenen. In het display knippert een foutmelding die de oorzaak van het
alarm weergeeft. Tijdens een alarm zijn de functie en stap relais niet bekrachtigd. Nadat een alarm is
opgeheven start de regeling weer.

* Functieverloop relais controller (bij instelling 10 trappen)
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* Functieverloop thermostaat (bij instelling 10 trappen)
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* Foutmeldingen.
In het display van de ALFA 8S kunnen de volgende foutmeldingen verschijnen:
E1 - Temperatuur voeler defect.
E3 - LMS Relay Module 1 (Step 3-6) defect.
E4 - LMS Relay Module 2 (Step 7-10) defect.

Oplossing E 1:
- Controleer of de voeler goed is aangesloten.
- Controleer de temperatuurvoeler
- Vervang de voeler.
Oplossing E3/E4:
- Controleer of de LMS Relay Module goed is aangesloten en het juiste adres (J1, J2) heeft.
- Vervang LMS Relay Module.

* Technische gegevens.
Type : ALFA 8S 
Bereik : 0/+50C uitlezing per 0,1C
Voeding : 12 Vdc
Opgenomen vermogen : 5 W
Uitlezing : 4-cijferig 7-segments display
Bediening : Via vier druktoetsen op het front
Front : Polycarbonaat.

Voeler : Pt1000, 2 leider systeem

Relais uitgangen : Hoofd LMS module (met display en toetsen)
  Ry4  Alarm relais SPDT 250V/8A (cos phi=1)
  Ry3  Functie relais SPDT 250V/8A (cos phi=1)
  Ry2  Step relais 1 SPDT 250V/8A (cos phi=1)
  Ry1  Step relais 2 SPDT 250V/8A (cos phi=1)

  LMS Relay Module 1 (jumper J1 geplaatst, J2 geplaatst)
  Ry1  Step relais 3 SPDT 250V/8A (cos phi=1)
  Ry2  Step relais 4 SPST 250V/8A (cos phi=1)
  Ry3  Step relais 5 SPST 250V/8A (cos phi=1)
  Ry4  Step relais 6 SPST 250V/8A (cos phi=1)

  LMS Relay Module 2 (jumper J1 niet geplaatst, J2 geplaatst)
  Ry1  Step relais 7 SPDT 250V/8A (cos phi=1)
  Ry2  Step relais 8 SPST 250V/8A (cos phi=1)
  Ry3  Step relais 9 SPST 250V/8A (cos phi=1)
  Ry4  Step relais 10 SPST 250V/8A (cos phi=1)

NB: LMS Relay Module 1 is alleen nodig als er meer als 2 trappen (stap relais) zijn ingesteld. LMS
Relay Module 2 is alleen nodig als er meer als 6 trappen (stap relais) zijn ingesteld. Het aantal
trappen is in te stellen door de installateur.

Communicatie : optioneel RS 485 (2x Twisted-pair afgeschermde kabel min. 0,5mm2)

Afmetingen : Hoofd LMS module 106x90x58mm (bxhxd)
  LMS Relay modules 53x90x58mm (bxhxd)

Nauwkeurigheid : ± 0,5% van het bereik

- Voorzien van geheugenbescherming bij spanninguitval.
- Aansluiting op DIN-rail
- Voorzien van zelftest functie en sensorstoring detectie.
- Speciale uitvoeringen op verzoek leverbaar.
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* Aansluitgegevens.
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* Maatgegevens.

* 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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