
Installateurs handleiding
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meer-traps koelen/verwarmen
thermostaat
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SW:150078 ALFA 8S ana.out V1.00 File: Do150158.wpd Bereik 0/+50°C

* Inleiding.
De  ALFA 8S ana.out is een meer-traps regelaar voor koelen en verwarmen. Voor deze regelaar is
er een gebruikershandleiding. De regelaar dient voor gebruik ingesteld te worden door de installateur.
Daarvoor dient deze aanvullende installateurs handleiding. Hierin wordt de bediening en
instelmogelijkheden beschreven die niet nodig zijn voor de gebruiker maar wel voor de installateur.

* Installatie.
De werking van de regelaar wordt ingesteld met de interne parameters. Deze kunnen op de regelaar
met de toetsen worden bekeken en worden aangepast. Ook kan de gemeten temperatuur, analoge
ingangsspanning, contact ingang en relais uitsturing worden bekeken in het display. Deze functies zijn
voor de gebruikers afgeschermd met een  wachtwoord. Dit wachtwoord is instelbaar met P 7.

* Interne programmeer menu.
Door de DOWN toets langer dan 10 seconden in te drukken komt men in het 'interne programmeer
menu'. 

Als er een wachtwoord nodig is, verschijnt er “- - - -“ op het display. Met de UP en DOWN toets kan het
eerste cijfer worden ingevoerd. Daarna kan met de MODE  toets worden doorgegaan met het volgende
cijfer. Nadat zo alle 4 cijfers van het wachtwoord correct zijn ingevoerd, kunnen de interne parameters
worden bekeken en aangepast. Het wachtwoord blijft geldig totdat er 2 minuten geen toetsen zijn
ingedrukt. Daarna zal opnieuw om het wachtwoord worden gevraagd.

In het interne programmeer menu verschijnt “P 1" in het display. 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 SET toets te drukken tegelijk met de UP of DOWN
toets kan de parameter worden veranderd.

Als gedurende 30 seconden geen toets is ingedrukt, zal de ALFA 8S ana.out weer naar de normale 
bedrijfstoestand terugspringen en worden de wijzigingen opgeslagen. Het menu kan ook worden
verlaten met de MODE toets.
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* Parameters ALFA 8S ana.out.

Para-
meter

Omschrijving Bereik Standaard
Waarde

P  1
P  2

Functie (0=thermostaat, 1=relais controller)
Aantal stappen

0 .. 1
1 .. 7

0
6

P  5 Temperatuurvoeler offset -15.0 .. +15.0 °C 0.0

P 10
P 11
P 12
P 13
P 14

Minimum  instelbaar setpoint
Maximum instelbaar setpoint
Bandbreedte
Inschakeldifferentie temperatuur
Dode zone temperatuur

0.0 .. 50.0 °C
0.0 .. 50.0 °C
0.0 .. 4.0 °C
0.0 .. 10.0 °C
0.0 .. 10.0 °C

18.0
28.0
2.0
0.1
0.5

P 15
P 16
P 17
P 18

Contact ingang open is koelen (0=nee, 1=ja)
Spanningsdifferentie
Spanning uit bij koelen
Spanning uit bij verwarmen

0 .. 1
0.0 .. 5.0 Volt
0.0 .. 10.0 Volt
0.0 .. 10.0 Volt

0
0.2
0.0

10.0

P 20

P 21

Zoemer (indien aanwezig) aan bij alarm 
(0=nee, 1=ja)

Wachtwoord (voor interne programmeer en
info menu) 0000=geen wachtwoord nodig

0 .. 1

0000 .. 9999

0

1327

P 90
P 91
P 95
P 96
P 97

Netwerk nummer 
Loginterval
Software versie
Productie datum
Serienummer

1..250
1..120 min
-
-
-

1
5
-
-
-

Toelichting P1 Functie:
Deze parameter bepaalt of de regelaar werkt als thermostaat (regeling op basis van gemeten
temperatuur en ingesteld setpoint) of als relais controller (regeling op basis van analoge
ingangspanning en contact ingang). Voor de thermostaat functie zijn parameters P5, P10, P11, P12,
P13 en P14 van toepassing. Voor de relais controller functie zijn parameters P15 en P16 van
toepassing.

Toelichting P2 Aantal stappen:
Deze parameter bepaalt hoeveel trappen (stap relais) door de regelaar over het werkings gebied
worden gebruikt.

Toelichting P5 Temperatuurvoeler offset:
De voeler wordt afgeregeld met behulp van de temperatuurvoeler offset. Meet de ALFA 8S b.v. 2.5 °C
te veel, dan moet de temperatuurvoeler offset met 2.5 °C worden verlaagd. Met behulp van het info
menu kan de gemeten temperatuur worden uitgelezen.

Toelichting P12 Temperatuur bandbreedte:
Met deze parameter wordt bepaald hoe groot het temperatuur gebied is waarover de regelaar werkt,
zie ook de figuur Functie verloop thermostaat in de gebruikers handleiding.

Toelichting P15 Contact ingang open is koelen:
Met deze parameter wordt bepaald hoe de contact ingang wordt gebruikt. Standaard wordt een open
ingang geïnterpreteerd als koelen en een gesloten ingang als verwarmen.

Toelichting P16 Spannings differentie:
Met deze parameter wordt bepaald hoeveel de analoge ingangsspanning minimaal moet veranderen
om een relais te laten schakelen, zie ook de figuur Functie verloop relais controller in de gebruikers
handleiding.
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Toelichting P21 Wachtwoord:
Deze parameter bepaalt met welk wachtwoord het interne programmeer menu en het info menu
beschikbaar zijn. Waarschuwing: Als deze parameter wordt gewijzigd, kan alleen met de gewijzigde
waarde opnieuw een van de menu’s worden gebruikt! Als de parameter op waarde 0000 wordt
ingesteld, is er voor de menu’s geen wachtwoord nodig.

Toelichting P90 t/m P97:
Deze parameters zijn voor eventuele optionele uitbreidingen en bevatten ook productie informatie.

* Info menu.
Door de UP toets langer dan 10 seconden in te drukken komt men in het 'info menu'. 
Als er een wachtwoord nodig is, verschijnt er “- - - -“ op het display. Het wachtwoord kan dan op
dezelfde wijze worden ingevoerd als voor het interne programmeer menu.

In het info menu kunnen de volgende items worden getoond:
- actuele relais aansturing
- gemeten temperatuur
- analoge ingangsspanning
- contact ingang status

Als eerste wordt in het info menu de actuele relais aansturing getoond. Met de UP en DOWN toets 
kunnen de andere items in het menu worden geselecteerd.
De actuele relais aansturing wordt in het display getoond met een “c” (koelen, functie relais afgevallen)
of een “h” (verwarmen, functie relais bekrachtigd) en een cijfer dat het aantal bekrachtigde stap relais
weergeeft.

De gemeten temperatuur wordt getoond met een “t” en getalsmatig de gemeten temperatuur in graden
C. Indien de temperatuur niet goed gemeten kan worden door een E1 alarm, dan wordt een “H”
(onderbroken voeler) of een “L” (kortgesloten voeler) getoond in plaats van getalsmatig de gemeten
temperatuur.

De analoge ingangsspanning wordt getoond met een “a” en getalsmatig de gemeten analoge
ingangsspanning in Volt.

De contact ingang status wordt getoond met “d 0" (open contact ingang) of “d 1" (gesloten contact
ingang).

Als gedurende 2 minuten geen toets is ingedrukt, zal de ALFA 8S ana.out weer naar de normale 
bedrijfstoestand terugspringen. Het menu kan ook worden verlaten met de MODE toets.
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* Functieverloop thermostaat (bij instelling 7 trappen)
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* Functieverloop relais controller (bij instelling 7 trappen)
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* Foutmeldingen.
In het display van de ALFA 8S ana.out kunnen de volgende fout meldingen verschijnen:

E1 - Temperatuurvoeler defect
 E3 - LMS 7xRelay Module-1 defect of niet aangesloten.

E4 - LMS 7xRelay Module-2 defect of niet aangesloten.
Oplossing E1:

- Controleer of de voeler goed is aangesloten.
- Controleer de temperatuurvoeler.
- Vervang de voeler.

Oplossing E3/E4:
- Controleer of de LMS 7xRelay Module goed is aangesloten en het juiste adres (DIP-SW 1,2)
- Vervang LMS 7xRelay Module.

* Technische gegevens.
Type : ALFA 8S ana.out
Bereik : 0/+50.0°C, uitlezing per 0.1°C 
Voedingsspanning : 15Vdc
Opgenomen vermogen : 5 Watt
Uitlezing : 4-cijferig 7-segments LED display
Bediening : Via vier druktoetsen op het front
Front : Polycarbonaat
Voeler ingang : Pt1000 2-Leider (bruin, wit)
Analoge ingang : 0-10Vdc
Analoge uitgang : 0-10Vdc  
Digitale ingang : Contact input (pot.vrij aansluiten)
Relais uitgangen : Relais-1  Alarm SPDT 250V/5A (cosphi=1)

Relais-2  Functie Koelen/Verw. SPDT 250V/5A (cosphi=1)
Relais-3  Output-1 Koelen of Verw.* SPDT 250V/5A (cosphi=1)
Relais-4  Output-2 Koelen of Verw.* SPDT 250V/5A (cosphi=1)

Communicatie : I2C-bus (extensie bus naar modules) SDA, SCL, 0V
Afmetingen : 106 x 90 x 58 mm (bhd)
Nauwkeurigheid : +/- 0,5% van het bereik

- Voorzien van geheugenbescherming bij spanningsuitval.
- Aansluiting op DIN-rail
- Voorzien van zelftest functie en sensorstoring detectie.
- Speciale uitvoeringen op verzoek leverbaar.

Extension module(s) (Max. 2 modules op ALFA 8S ana.out)
Type : LMS 7xRelay Module
Voedingsspanning : 10..30Vdc 
Opgenomen stroom : 400mA
I2C adres instellingen : Via DIP-switches DS1.1 en DS1.2 

Module-1: 1=on en 2=on
Module-2: 1=off en 2=on

Relais uitgangen : Relais-1  * SPDT 250V/5A (cosphi=1)
Relais-2  * SPDT 250V/5A (cosphi=1)
Relais-3  * SPDT 250V/5A (cosphi=1)
Relais-4  * SPDT 250V/5A (cosphi=1)
Relais-5  * SPST 250V/5A (cosphi=1)
Relais-6  * SPST 250V/5A (cosphi=1)
Relais-7  * SPST 250V/5A (cosphi=1)

Communicatie : I2C-bus (extensie bus naar modules) SDA, SCL, 0V

*) Relais functie (koelen of verwarmen) afhankelijk van het aantal ingestelde stappen (Parm. P 2)
Zie tabel toewijzing relais functies.
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Tabel met toewijzing relais functies m.b.v. parameter P 2:

Parm. ALFA 8S
ana.out

LMS 7xRelais 
Module-1

LMS 7xRelais 
Module-2

P 2 Ry3
Out1

Ry4
Out2

Ry1
Out3

Ry2
Out4

Ry3
Out5

Ry4
Out6

Ry5
Out7

Ry6
Out8

Ry7
Out9

Ry1
Out10

Ry2
Out11

Ry3
Out12

Ry4
Out13

Ry5
Out14

Ry6
Out15

Ry7
Out16

1 V1 K1 module niet benodigd module niet benodigd
2 V1 V2 K1 K2 module niet benodigd
3 V1 V2 V3 K1 K2 K3
4 V1 V2 V3 V4 K1 K2 K3 K4
5 V1 V2 V3 V4 V5 K1 K2 K3 K4 K5
6 V1 V2 V3 V4 V5 V6 K1 K2 K3 K4 K5 K6
7 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7

 = Niet benodigd Let op:
 Bij het wijzigen van parameter P 2
 kunnen de functies verspringen op de
 relais !

 = Niet gebruikt (wel aanwezig)
Vx  = Gebruikt voor functie Verwarmen van trap x
Kx  = Gebruikt voor functie Koelen van trap x

* Afmetingen:

* 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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* Aansluitgegevens.
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