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Handleiding   ALFA D0 DP -10/+90°C 

1 Functie 
De ALFA D0 DP Thermometer is een wand opbouw thermometer met een bereik van -10/+90°C per 
0,1°C uitleesbaar. De thermometer heeft drie 26mm 7-segments rode LED displays voor het 
weergeven van de gemeten temperatuur, die gemeten wordt door een SM811 2-draads 
temperatuur sensor. De thermostaat wordt gevoed met een 12Vdc(120mA) voeding.  

2 Installatie 
Op het aansluitschema van de ALFA D0 DP is te zien hoe de sensor en de voeding dienen te worden 
aangesloten. Na aanbrengen van de voedingsspanning start de ALFA D0 DP met een zelftest. Is 
deze test afgelopen, dan wordt de gemeten temperatuur in het display weergegeven. 

3 Bediening 
De ALFA D0 DP thermometer heeft voor normaal gebruik geen toetsen nodig, doch voor het 
corrigeren van de inputwaarde op het display zijn een viertal verborgen druktoetsen op het front te 
bedienen. 
 
Deze toetsen zijn;  

SET  - bekijken / veranderen ingestelde waarde. 
π DOWN  - verlagen ingestelde waarde. 
∏ UP    - verhogen ingestelde waarde. 
MODE  - status toets. 
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4 Fout meldingen 
In het display van de ALFA D0 DP kunnen de volgende fout-codes verschijnen: 
 E1 - Voeler defect.  

Oplossing E 1: 
   - Controleer of de voeler goed is aangesloten. 
   - Controleer de voeler (1000Ω/25°C). 
   - Vervang de voeler. 
 EE - Instellingen zijn verloren gegaan. 
   Oplossing EE: 
   - Instellingen opnieuw inprogrammeren. 
 
Als een fout-code optreed kan deze worden gereset door op de verborgen SET toets te drukken. 

5 Afregeling voelers 
De temperatuur voeler kan worden afgeregeld met behulp van de Offset voeler (parameter 05). 
Wijst de voeler b.v. 2°C te veel aan, dan moet de Voeler-Offset met 2°C worden verlaagd. 

6 Technische gegevens 
Type ALFA D0 DP  
Bereik -10,0/+90.0°C   Readout per 0,1°C 
Voeding 12 Vdc / 120mA    (-5/+10%)  Of anders zie sticker 
Display 3-digit 7-segment  26mm rode LED displays 
Voelers SM 811  2-Wire  PTC 1000Ω/25°C 
Bediening Via vier verborgen druktoetsen op het front 
Front Polycarbonaat 
Kabel invoer Via rubbers aan de onder-, boven-zijde of los meegeleverd 
Afmetingen 200 x 112 x 31 mm  (B x H x D) 
Nauwkeurigheid +/- 0,5% van het bereik 

 
 - Voorzien van geheugenbescherming bij spanningsuitval. 
 - Aansluitingen via schroefklemmen. 
 - Voorzien van voelerstoring detectie. 
 - Speciale uitvoeringen op verzoek leverbaar. 
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7 Instelling interne parameters 
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. Om de parameterwaarde te veranderen 
moet nu de SET toets ingedrukt gehouden worden en de UP of DOWN toets ingedrukt worden.  
Als na 20 seconden geen toets is ingedrukt, zal de ALFA D0 DP weer naar de normale 
bedieningsstand terugspringen. De veranderingen worden opgeslagen. 
 

7.1 Parameters ALFA D0 DP 
Para-
meter 

Beschrijving Parameter Bereik Default 
waarde 

05 Offset temperatuur voeler (Control) -15.0 … +15.0°C 0.0 
95 Software versie - - 
96 Productie jaar - - 
97 Productie week - - 
98 Serienummer (x1000) - - 
99 Serienummer (eenheden) - - 
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8 Aansluitgegevens 
Kabel doorvoer onder volgens tek. 150470w0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabeldoorvoer boven tek. 150432w0 
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9 Afmetingen 
Kabel doorvoer onder tek. 150424w0  

 

 Kabel doorvoer boven tek. 150469w0 
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10 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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