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Handleiding  ALFA(NET) 801-Uout 

1 Werking 
De ALFA(NET) 801-Uout is een timer-unit, met een puls/pauze relais functie, voor paneel inbouw. 
De puls en pauze tijden zijn eenvoudig met de toetsen in te stellen. Het bereik voor deze tijden is   
0-999 minuten of seconden (zie P03). De timer-unit heeft verder nog een contact-ingang en een 
analoge uitgang. Met de contact-ingang kan een puls of pauze worden gestart (zei P05). De 
analoge uitgang stuurt een instelbare spanning uit. Deze spanning is eenvoudig met de toetsen in 
te stellen. 

De ALFANET 801-Uout is voorzien van een RS-485 netwerkaansluiting waardoor deze uit te lezen 
en in te stellen is op het ALFANET. 

2 Installatie 
Op de bovenzijde van de ALFA(NET) 801-Uout staat vermeld hoe de voedingsspanning, relais, 
analoge uitgang en contact-ingang dienen te worden aangesloten. Nadat de ALFA(NET) 801-Uout 
onder spanning is gezet komt de unit is de normale bedieningsstand en geeft het display de 
puls/pauze status weer: Gedurende een puls tijd (relais bekrachtigd) brandt de LED 'on' en wordt de 
uitgestuurde analoge spanning weergegeven (waarde 0..100 = 0..10Vdc). Gedurende een pauze tijd 
(relais in rust) brandt de LED 'on' niet en toont het display het getal 0. 

Opmerking: De ingestelde analoge spanning wordt altijd uitgestuurd, dus zowel tijdens een puls tijd 
als ook tijdens een pauze tijd. 

3 Bediening 
De ALFA(NET) 801-Uout timer-unit is door middel van een drietal druktoetsen op het front te 
bedienen. Deze toetsen zijn;  

 SET - bekijken / veranderen parameter waarde. 
UP   - verhogen van ingestelde waarde. 
DOWN  - verlagen van de ingestelde waarde. 
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Vanuit de normale bedienstand zijn de volgende bedieningen mogelijk: 

3.1 Tonen/veranderen puls tijd 
Druk 1x op de SET toets. De LED 'set' en 'on' knipperen en het display toont de puls tijd. Met de UP 
en DOWN toets kan de puls tijd worden veranderd. Als 20 seconden geen toets is ingedrukt springt 
de unit terug naar de normale bedienstand.  

3.2 Tonen/veranderen pauze tijd 
Druk 2x op de SET toets. De LED 'set' knippert (LED 'on' is uit] en het display toont de pauze tijd. 
Met de UP en DOWN toets kan de pauze tijd worden veranderd. Als 20 seconden geen toets is 
ingedrukt springt de unit terug naar de normale bedienstand. 

3.3 Tonen/veranderen analoge uitsturing 
Druk 3x op de SET toets. De LED 'set' brandt constant en het display toont de analoge uitsturing. 
Met de UP en DOWN toets kan de analoge uitsturing worden veranderd. Als 20 seconden geen toets 
is ingedrukt springt de unit terug naar de normale bedienstand. Door nogmaals 1x op de SET toets 
te drukken springt de unit direct naar de normale bedienstand. 

3.4 Tonen resterende puls/pauze tijd 
Houd de UP toets ingedrukt. Zolang de toets wordt ingedrukt toont het display de resterende puls 
(LED 'on' is aan] of pauze tijd (LED 'on' is uit). Indien de unit op minuten staat (P03 = 0], dan wordt 
de laatste 10 minuten de tijd in seconden weergegeven: het linker segment minuten, de 2 rechter 
segmenten de seconden. 

4 Instelling interne parameters 
Door de DOWN toets enkele 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 gelijktijdig op de SET toets en de UP of DOWN toets 
te drukken kan de parameter worden veranderd. Als 20 seconden geen toets is ingedrukt springt de 
unit terug naar de normale bedienstand en worden de wijzigingen opgeslagen. 
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4.1 Parameter tabel 
Para-
meter 

Beschrijving Bereik Standaard 
waarde 

01 Puls tijd (zie ook par. 3.1) 0..999 10 
02 Pauze tijd (zie ook par. 3.2) 0..999 50 
03 Eenheid parameter 01/02 0 = minuten, 

1 = seconden 
0 

04 Starten met pauze na powerfailure 0 = nee, 
1 = ja 

0 

05 Contact-ingangsmode 
0 = niet actief 
1 = Bij gesloten ingang starten met puls.  
       Zolang ingang gesloten, is puls actief. 
2 = Bij gesloten ingang starten met pauze.  
       Zolang ingang gesloten, is pauze actief. 
3 = Bij ingangspuls start puls 
4 = Bij ingangspuls start pauze 

0..4 0 

90 Netwerknummer  1..250 1 
91 Log interval 0..120 minuten, 

0 = uit 
0 

95 Software versie - - 
96 Productie jaar 00..99 - 
97 Productie week 1..52 - 
98 Serienummer (x1000) 0..250 - 
99 Serienummer (eenheden) 0..999 - 

5 Technische gegevens 
Type ALFA 801 U-out  of ALFANET 801-Uout 
Bereik 0 – 999 min/sec pulstijd 

0 – 999 min/sec pausetijd 
Voeding 23…29 VAC 50/60Hz of 16..40VDC  
Ingang Potentiaal vrij ingangscontact 
Uitgang Spanningsuitgang (0..10Vdc) , max. 20 mA 
Relais SPDT contact puls/pause   

Max. 250V/16A(C-NO), 8A(C-NC) (cos phi=1) 
Communicatie RS-485 Netwerk alleen bij ALFANET uitvoering 
Bediening Via druktoetsen op het front 
Front Polycarbonaat 
Afmetingen 35 x 77 x 71,5mmm (hbd) 
Paneeluitsparing 29 x 71mm (hb) 
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6 Aansluitgegevens 

 

7 Maatgegevens  
 

 

 

 

 

 

8 Adres 
VDH Products B.V. Tel.: +31 (0)50 – 30 28 900 
Productieweg 1 Fax.: +31 (0)50 – 30 28 980 
9301 ZS Roden Email: info@vdhproducts.nl 
Nederland Internet: www.vdhproducts.nl 
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