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Gebruiksaanwijzing
ALFA 81 GE-LBK
13-15Vdc

Luchtbehandelings-
kast (LBK) regelaar

VDH doc. 121021 Versie: v1.1 Datum: 26-11-2012
Software: 121019 ALFA 81 GE-LKB v1.00 File: Do121021.wpd Bereik -40/+50C

* Werking.
De ALFA 81 GE-LBK is een regelaar voor het besturen van de koeling van een luchtbehandelingskast
(LBK). De regelaar bestuurt met relais een ventilator, een koudwaterpomp en 2 mechanisch
gekoppelde elektrisch bestuurde luchtkleppen. Met sensoren wordt de buiten- en binnentemperatuur
en de relatieve vochtigheid buiten gemeten.
Indien de binnentemperatuur boven P10 komt wordt de koeling gestart. De koeling wordt gestopt als
de binnentemperatuur weer op of onder (P10 min P11) komt.
Er wordt gekoeld door koude buitenlucht aan te voeren of door de lucht intern te circuleren over een
warmtewisselaar. De warmtewisselaar wordt gekoeld met koud water.

1) Koeling met buitenlucht
Deze vorm van koeling wordt gebruikt indien de buitentemperatuur tenminste P12 lager is dan P10
én de relatieve vochtigheid buiten P14 of lager is.
De ventilator- en luchtkleprelais zijn bekrachtigd. Het waterpomprelais is niet bekrachtigd.

2) Koeling met interne luchtcirculatie over een koelblok
Deze vorm van koeling wordt gebruikt als niet aan de voorwaarden voor koeling met buitenlucht
wordt voldaan. 
De ventilator- en waterpomprelais zijn bekrachtigd. Het luchtklep relais is niet bekrachtigd.
Er wordt pas weer overgeschakeld op koeling met buitenlucht als de buitenlucht (P12 plus P13)
lager is dan P10 én de relatieve vochtigheid buiten lager is dan (P14 min P15).

Als er niet wordt gekoeld zijn de ventilator-, waterpomp- en luchtkleprelais niet bekrachtigd.

* Bediening.
De regelaar is door middel van een viertal druktoetsen op het front te bedienen:

SET - bekijken/veranderen van ingestelde waarde, bevestigen alarm
UP - verhogen van de ingestelde waarde.
DOWN - verlagen van de ingestelde waarde.
MODE - selecteren van de display uitlezing.

In het display zijn naar keuze de gemeten temperaturen, relatieve vochtigheid buiten en de relaisstatus
uit te lezen. Door middel van de MODE toets kan er tussen deze mogelijkheden gekozen worden. De
LED’s naast het display geven aan wat er in het display wordt getoond. Als het display de relaisstatus
toont wordt de status van een relais op de volgende manier weergegeven: 
Als een relais bekrachtigd is brandt het bovenste liggende streepje van het betreffende display cijfer.
Als een relais niet bekrachtigd is brandt het onderste liggende streepje van het betreffende display
cijfer.

* Afregeling sensoren.
De temperatuur- en relatieve vochtigheidssensoren worden afgeregeld met behulp van de offset
parameters (P01..P03). Wijst de regelaar b.v. 1,2C te veel aan voor de buitentemperatuur, dan moet
de Offset_buitentemperatuursensor (P01) met 1,2C verlaagd worden.
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* Instellen parameters.
Door de DOWN toets langer dan 10 seconden in te drukken, komt men in de parametermodus. In het
display verschijnt P01. Via de UP en DOWN toetsen kan nu de gewenste parameter worden
geselecteerd (zie tabel hieronder).
Wanneer de gewenste parameter geselecteerd is, kan door op de SET toets te drukken de waarde
van de parameter worden uitgelezen. Door nu daarbij ook de UP of DOWN toets in te drukken kan de
parameter worden veranderd. De parametermodus is te verlaten door op de MODE toets te drukken.
De regelaar komt dan weer in de normale bedrijfsmodus.
Als gedurende 30 seconden geen toets wordt ingedrukt, zal de regelaar ook naar de normale
bedrijfsmodus terugschakelen.

* Parameters.

Para-
meter

Omschrijving Bereik Standaard
Waarde

P 01
P 02
P 03

Offset buitentemperatuursensor
Offset binnentemperatuursensor
Offset relatieve vochtigheidsbuitensensor

-10,0..+10,0 C
-10,0..+10,0 C
-10,0..+10,0 %

0.0
0.0
0.0

P 10
P 11

P 12

P 13

P 14

P15

Koeling inschakeltemperatuur (binnen)
Schakeldifferentie voor P10

Minimum verschil tussen koeling inschakel- en
buitentemperatuur voor koeling met buitenlucht
Schakeldifferentie voor P12

Maximum relatieve vochtigheid buiten voor koeling met
buitenlucht
Schakeldifferentie voor P14

-40,0..50,0 C
0,1..10,0 C

0,1..90,0 C

0,1..10,0 C

0,0..100,0 %

0,1..10,0 %

27,0
1,0

5,0

2,0

60,0

2,0

P 20

P 21

Alarmrelais type
  0 = Waakalarm (bij alarm is relais niet bekrachtigd)
  1 = Regelalarm (bij alarm is relais bekrachtigd)
Reset alarmrelais na handmatige bevestiging
  (zonder dat alarmoorzaak is weggevallen)

0..1

0 = Nee, 1 = Ja

0

0

P 95
P 96
P 97

Software versie
Productiedatum (jaar.week)
Serienummer

-
-
-

-
-
-

* Alarmmeldingen.
In het display van de regelaar kunnen de volgende alarmmeldingen verschijnen:
E1 - Buiten temperatuursensor defect.
E2 - Binnen temperatuursensor defect.
E3 - Relatieve vochtigheidsbuitensensor defect
EA - Extern alarm

Bij een E2 alarm wordt de koeling geforceerd gestart, ongeacht de gemeten binnentemperatuur.
Bij een E1 alarm of E3 alarm wordt er, indien nodig, gekoeld met interne luchtcirculatie ongeacht de
gemeten buitentemperatuur en relatieve vochtigheid buiten.
Bij een EA alarm wordt er niet gekoeld.

* Resetten van alarm.
Als er een alarm optreedt verschijnt er een alarmmelding in het display en schakelt het alarmrelais
naar de alarmstand. Een opgetreden alarm kan bevestigd worden door op de SET toets te drukken.
Nadat een alarm bevestigd is zal het display weer de normale uitlezing vertonen mits de alarmoorzaak
is weggenomen. Is de oorzaak echter nog niet weggenomen, dan worden de normale uitlezing
afgewisseld met de alarmmelding.
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* Technische gegevens.
Type : 943.020002   ALFA 81 GE-LBK
Bereik : -40/+50C uitlezing per 0,1C
Voeding : 13-15 Vdc
Opgenomen vermogen : 3,5VA
Uitlezing : 4-cijferig 7-segments display
Bediening : Via vier druktoetsen op het front
Front : Polycarbonaat

Sensors : Tbu, Buitentemperatuur, SM 811 (2-Leider PTC 1000/25C)
: Tbi, Binnentemperatuur, SM 811 (2-Leider PTC 1000/25C)
: RVbi, Relatieve vochtigheid buiten, RH 980 (3-Leider +V, 4..20mA, 0V)

Digitale ingang : Extern alarm contact (potentiaal vrij), gesloten contact = alarm

Relais uitgangen : Ry1 Ventilator, SPDT 250V/8A (cos phi=1)
  Ry2 Waterpomp, SPDT 250V/8A (cos phi=1)
  Ry3 Luchtklep(pen), SPDT 250V/8A (cos phi=1)
  Ry4 Alarm, SPDT 250V/8A (cos phi=1)

Afmetingen : 106x90x58mm (bxhxd)
Nauwkeurigheid (temp.) : ± 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.

* Aansluitgegevens.

Opmerking:

De min(-) klem voor de 13..15Vdc voeding
mag niet met de 0V klem voor de RH
sensor verbonden worden.
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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


