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Geachte klant, 
 
Hartelijk dank voor uw vertrouwen en voor het kiezen van dit product van Abbi-Aerotech BV! 
 
Abbi-Aerotech BV en onze dealer garanderen dat u het optimale rendement uit uw investering haalt. 
 

Als u vragen heeft of ondersteuning nodig heeft, kunt u altijd vertrouwen op uw Abbi-Aerotech BV dealer. 

Wij danken u nogmaals voor uw keuze en kijken met belangstelling uit naar eventuele suggesties met  
betrekking tot onze producten. 

 
Met vriendelijke groet, 

 
 

 

 
 

D.E. Bussem 
Directeur 
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1 Veiligheid instructies en algemene waarschuwingen 

Lees, begrijp en volg zorgvuldig alle waarschuwingen en instructies van Abbi-Aerotech B.V. om onze 
producten veilig te gebruiken. Deze waarschuwingen en instructies zijn te vinden op de apparatuur, in 

handleidingen, in brochures, op onze website of door contact met ons op te nemen. De selectie en 
toepassing van Abbi-Aerotech B.V. producten blijft de verantwoordelijkheid van de installateur of 

eindgebruiker van de apparatuur. Abbi-Aerotech B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de manier 

waarop haar producten worden toegepast. Alle producten van Abbi-Aerotech B.V. moeten aan de 
eindgebruiker worden geleverd met passende waarschuwingen en instructies met betrekking tot veilig 

gebruik en bediening. Abbi-Aerotech B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel, materiële 
schade, verliezen of claims als gevolg van verkeerde toepassing van haar producten. 

1.1 Algemene waarschuwingen 

     WAARSCHUWING 

 

• Lees en begrijp alle waarschuwingen en instructies aangeleverd door Abbi-Aerotech B.V. 
voordat u een van onze producten installeert, gebruikt of onderhoudt. 

• Alle werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. 

• Het product mag alleen worden geplaatst, gebruikt of opgeslagen op plaatsen die niet 

toegankelijk zijn voor kinderen.  

• Ga voorzichtig om met het product; stoten, schokken of vallen, zelfs van lage hoogte, kan  

het product beschadigen. 

• Stel het product niet bloot aan direct zonlicht, sterke hitte of kou. 

• Controleer na installatie altijd alle instellingen om er zeker van te zijn dat ze correct 
werken. 

• Gebruik geen stromend water om uw computer schoon te maken. De computer is 

spatwaterdicht, niet waterdicht! 

• Het is van het grootste belang dat de installatie is voorzien van een degelijke 
alarminstallatie. Abbi-Aerotech B.V. adviseert om de alarminstallatie regelmatig op de 

juiste werking te testen. Minimaal 1 keer per dag. 

 

1.2 Veiligheids waarschuwingen 

     WAARSCHUWING 

 

• Draag geen metalen of geleidende materialen, zoals sieraden (halskettingen, armbanden, 

ringen, enz.) tijdens installatie of onderhoud aan elektrische onderdelen of componenten. 

• Schakel altijd de spanning uit voordat u de behuizing opent. 

• Verwijder nooit componenten of draden van elektronische printen wanneer het apparaat 
is ingeschakeld. 

• Gebruik de juiste netspanning. 

• Zorg ervoor dat alle klemschroeven correct zijn vastgedraaid.  

• Gebruik altijd de meegeleverde kabelwartels bij het installeren van kabels in de regelaar. 

• Na installatie moeten ongebruikte kabelwartels worden afgedicht om te voorkomen dat 

water, stof en andere stoffen de regelaar binnendringen. 

• Als u reden heeft om aan te nemen dat het apparaat niet meer veilig kan worden 
gebruikt, koppel het dan onmiddellijk los en zorg ervoor dat het niet onbedoeld wordt 

bediend. 
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1.3 Voorzorgsmaatregelen voor bedrading 

 

• Gebruik voor alle zwakstroomverbindingen altijd afgeschermde kabel. 

• Gebruik voor alle hoogspanningsaansluitingen altijd afgeschermde kabel. 

• Gebruik voor communicatieverbindingen altijd afgeschermde kabel met getwist paar. 

• Sluit de afscherming van zwakstroomverbindingen niet aan op het aardingsblok (PE). 

• Sluit de afscherming van communicatieverbindingen niet aan op het aardingsblok 
(PE). 

• De maximale lengte van de communicatieverbinding mag niet meer zijn dan 1200 

meter. 

• Scheid hoogspanningsaansluitingen van zwakstroomaansluitingen en / of 

communicatieverbindingen om storingen te voorkomen. 

• Indien er op de apparatuur inductieve belastingen worden aangesloten, zoals 
magneetschakelaars e.d., adviseert Abbi-Aerotech B.V. deze belastingen te ontstoren 
door er een RC-filter (100ohm + 100nF) parallel over te plaatsen. 

1.4 Verwijdering 

Elektronische apparaten zijn recyclebaar en horen niet bij het huisvuil. Voer het product aan het 
einde van zijn levensduur af volgens de geldende wettelijke bepalingen.  
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2 Inleiding  

Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u het systeem installeert en bedient. Houd bij het opstarten van 

de regelaar rekening met de veiligheidsinstructies.  
 

Alle rechten voorbehouden. Reproductie van enig deel van deze handleiding in welke vorm dan ook zonder 
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Abbi-Aerotech bv is niet toegestaan. De inhoud van deze 

handleiding kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Abbi-Aerotech BV kan echter geen 

garantie geven op deze handleiding. 
 

Deze uitgave en de informatie daarin, is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. 
Mochten er toch fouten worden geconstateerd, dan stelt Abbi-Aerotech BV het zeer op prijs hierover te 

worden geïnformeerd.  
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Display overzicht 
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Figuur 1: ABBI DCC-TOUCH screen lay-out 

A: Dit pictogram wordt weergegeven als de sprinklerregeling is ingeschakeld door de installateur. Als de    
    sproeiers geactiveerd zijn, worden drie druppels weergegeven. 
 

B: Hier wordt het alarmbelpictogram weergegeven. Als er geen alarm actief is, is dit pictogram grijs. Als een 
    of meer alarmen actief zijn, wordt het pictogram rood. Het alarmbelpictogram is oranje wanneer alarmen 

    zijn onderdrukt, maar nog niet zijn opgelost. Zie hoofdstuk 4 Alarmoverzicht voor meer informatie. 

 
C: Aan de rechterkant van het scherm kun je omhoog en omlaag vegen door alle bedieningspictogrammen. 

    Door op het icoon te drukken kun je de gewenste instellingen invoeren (zie Figuur 2: Instellingen         
    wijzigen). De ingestelde waarden zijn zichtbaar aan de rechterkant van de pictogrammen. 

 
D: Hier wordt de gemeten windsnelheid in m / s weergegeven. Deze waarde is alleen zichtbaar als deze is  

    ingeschakeld door de installateur. 

 
E: Hier wordt de relatieve luchtvochtigheid weergegeven. Deze waarde wordt alleen weergegeven als deze  

    is ingeschakeld door de installateur. 
 

F:  

1   Hier wordt de temperatuur in ° C of ° F weergegeven (de weergegeven temperatuureenheid wordt door 
    de installateur ingesteld). 

2   Onder de temperatuur wordt links de huidige ventilatiestatus in% weergegeven. Rechts wordt de waarde 
    van de temperatuur-vochtigheidsindex (THI) weergegeven. De THI is alleen zichtbaar als deze is         
    ingeschakeld door de installateur. 
3   Onder de temperatuur wordt de huidige ventilatiestatus in% weergegeven. Rechts wordt de waarde van 

    de temperatuur-vochtigheidsindex (THI) weergegeven. De THI is alleen zichtbaar als deze is               
    ingeschakeld door de installateur. 
4   Hetzelfde als bovenste helft van het scherm, maar alleen zichtbaar als de tweede ventilatieregeling en   

    THI door de installateur zijn ingeschakeld. 
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G

 

Figure 2: Changing settings 

 

G: Als u op een van de bedieningspictogrammen drukt, wordt de weergegeven instellingenbalk zichtbaar. U 

kunt de instellingen van de bedieningselementen aanpassen door op "+" te drukken voor verhogen en "-" 
voor verlagen. Druk op "OK" zodra de gewenste instelling is ingevoerd. 

 
Opmerking: Als u de nieuw ingevoerde waarde wilt annuleren, drukt u eenvoudig ergens op de linkerhelft 

van het scherm en de instellingenbalk verdwijnt. De waarde keert dan terug naar de vorige instelling. 
 

+ = waarde verhogen 

 = waarde verlagen 

OK = waarde bevestigen 

Annuleren = symbool aantippen en waarde terugzetten 
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3  Beginscherm: gebruikers menu 

In dit hoofdstuk worden alle instellingen besproken die zichtbaar zijn in het gebruikersmenu. Het 

gebruikersmenu is direct toegankelijk vanaf het beginscherm. 

 

Opmerking: Pictogrammen gevolgd door " " zijn altijd zichtbaar. Pictogrammen gevolgd  
door “ ” zijn zichtbaar afhankelijk van de gekozen instellingen in het installateursmenu (zie paragraaf 

5 Installateursmenu). 

3.1 Zone 1 actief 

Aan / UitZone 1 actief

 
 
Service ID: 30 
Invoerbereik: Aan - Uit 
 
De controller kan 2 zones afzonderlijk aansturen. Deze instelling geeft aan of zone 1 actief is, ja of nee. 
Actief betekent dat ventilatie en sprinklers (indien geactiveerd) worden aangestuurd. Als een zone inactief is, 

zal een vakje zichtbaar zijn achter de display-sectie voor zone 1. In inactieve toestand zijn instellingen en 
metingen nog steeds zichtbaar in het menu. 

3.2 Zone 2 actief 

Zone 2 actief Aan / Uit

 
 

Service ID: 31 

Invoerbereik: Aan - Uit 
 

Hetzelfde als hierboven, alleen deze instelling is voor de tweede zone. 
 

Opmerking: Deze optie is alleen zichtbaar als zone 2 is ingeschakeld in het installateursmenu (ID 53). 
 

3.3  Temperatuur en ventilatie zone 1 

3.3.1  Starttemperatuur, zone 1 

Start- 
temperatuur,

zone 1 
°C / °F

 

 
Hier kunt u de gewenste starttemperatuur instellen voor zone 1, waarbij wordt begonnen met ventilatie. 
 
U kunt de temperatuureenheid (°C/°F) instellen via het installateursmenu (zie onderdeel 5.2 Selectie   
temperatuureenheid). 

 
Service ID: 1 

Invoerbereik: 0 °C – 50 °C / 32 °F – 122 °F      [Standaard 19 °C / 66.2 °F] 
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3.3.2 Bandbreedte temperatuur, zone 1 

Bandbreedte 

temperatuur,

zone 1

°C / °F

 
 
Service ID: 2 

Invoerbereik: 1 °C – 30 °C / 1.8 °F – 54 °F     [Standaard: 4 °C / 7.2 °F] 

 

Hier kunt u het gewenste temperatuurtraject instellen voor zone 1, waarbij de ventilatie vanaf de  
starttemperatuur wordt verhoogd van minimum naar maximum. 
 

3.3.3 Minimum ventilatie, zone 1 

Minimum 

ventilatie, 

zone 1

%

  

Service ID: 3 

Invoerbereik: 5% - 100%    [Standaard: 10%]  

 

Hier kunt u de gewenste minimale ventilatie instellen voor zone 1. Dit is de mate van ventilatie (minimum stand) 
wanneer de ruimtetemperatuur gelijk is aan of lager dan de ingestelde starttemperatuur. 
 
3.3.4 Maximum ventilatie, zone 1 

Maximum 

ventilatie, 

zone 1

°C / °F

 
 

Service ID: 4 

Invoerbereik: 5% – 100%     [Standaard: 100%] 

 
Hier kunt u de gewenste maximale ventilatie instellen voor zone 1. Dit is de mate van ventilatie wanneer de ruimte
temperatuur de bovengrens van de bandbreedte heeft bereikt (maximum stand). 
 3.3.5  Ventilatiestop, zone 1 

ventilatiestop,
zone 1 °C / °F

 
 
Service ID: 5 

Invoerbereik: -10 °C – -0.5 °C /  -18 °F – -0.9 °F    [Standaard: -4 °C / -7.2 °F] 
 

Temperatuurtraject van ingestelde temperatuur tot uitschakeltemperatuur voor zone 1. Als de temperatuur  
onder deze uitschakeltemperatuur komt, schakelt de ventilator uit.  
 

Opmerking: Deze regeling gebruikt een hysterese van 0,5 graden. 
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3.3.6 THI limiet (temperatuur vochtigheid index), zone 1 

THI limiet,

zone 1
0-100

 
 
Service ID: 6 

Invoerbereik: 50 – 100    [Standaard: 68] 

 

De ventilatie van zone 1 zal ten minste op het minimumniveau draaien wanneer de THI boven deze waarde 
ligt. 
 
Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als Vochtigheidsregeling en THI-uitlezing is ingeschakeld in 
het installateursmenu (ID 54 + 55). 

3.4  Temperatuur en ventilatie zone 2  

3.4.1  Starttemperatuur, zone 2 

Start- 
temperatuur, 

zone 2 

°C / °F

 
 

Service ID: 7 
Invoerbereik: 0 °C – 50 °C / 32 °F – 122 °F      [Standaard: 19 °C / 66.2 °F] 
 

Hier kunt u de gewenste starttemperatuur instellen voor zone 2, waarbij wordt begonnen met ventilatie. 
 
Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als zone 2 is ingeschakeld in het installateursmenu (ID 53). 
 

3.4.2 Bandbreedte temperatuur, zone 2 

Bandbreedte 

temperatuur,

zone 2

°C / °F

 
 
Service ID: 8 

Invoerbereik: 1 °C – 30 °C / 1.8 °F – 54 °F     [Standaard: 4 °C / 7.2 °F] 
 

Hier kunt u het gewenste temperatuurtraject instellen voor zone 2, waarbij de ventilatie vanaf de  start 
temperatuur wordt verhoogd van minimum naar maximum. 
 

Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als zone 2 is ingeschakeld in het installateursmenu (ID 53). 
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3.4.3 Minimum ventilatie, zone 2 

Minimum 

ventilatie,

zone 2

%

 
 
Service ID: 9 

Invoerbereik: 5% - 100%    [Standaard: 10%]  
 

Hier kunt u de gewenste minimale ventilatie instellen voor zone 2. Dit is de mate van ventilatie (minimum  
stand) wanneer de ruimtetemperatuur gelijk is aan of lager dan de ingestelde starttemperatuur. 
 

Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als zone 2 is ingeschakeld in het installateursmenu (ID 53). 
 
3.4.4 Maximum ventilatie, zone 2. 

%

Maximum 

ventilatie,

zone 2
 

 
Service ID: 10 

Invoerbereik: 5% – 100%     [Standaard: 100%] 
 
Hier kunt u de gewenste maximale ventilatie instellen voor zone 2. Dit is de mate van ventilatie wanneer de 
ruimtetemperatuur de bovengrens van de bandbreedte heeft bereikt (maximum stand). 
 
Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als zone 2 is ingeschakeld in het installateursmenu (ID 53). 
 
3.4.5  Ventilatiestop, zone 2 

Ventilatiestop,,    
       zone 2 

°C / °F

 
 
Service ID: 11 

Invoerbereik: -10 °C – -0.5 °C /  -18 °F – -0.9 °F    [Standaard: -4 °C / -7.2 °F] 

 

Temperatuurtraject van ingestelde temperatuur tot uitschakeltemperatuur voor zone 2. Als de temperatuur   
onder deze uitschakeltemperatuur komt, schakelt de ventilator uit.  
 
Opmerking: Deze regeling gebruikt een hysterese van 0,5 graden. 
Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als zone 2 is ingeschakeld in het installateursmenu (ID 53). 
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3.4.6 THI (temperatuur vochtigheid index) limiet, zone 2 

THI limiet,

zone 2
0-100

 
 
Service ID: 12 

Invoerbereik: 50 – 100    [Standaard: 68] 
 
De ventilatie van zone 2 zal ten minste op het minimumniveau draaien wanneer de THI boven deze waarde  
ligt. 
 
Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als zone 2 is ingeschakeld in het installateursmenu (ID 53). 
Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als Vochtigheidsregeling en THI-uitlezing is ingeschakeld in 
het installateursmenu (ID 54 + 55). 

3.5 Luchtvochtigheid and sprinklers zone 1 

3.5.1 Sprinklers set temperatuur, zone 1 

Sprinkler  
starttemperatuur, 

zone 1 
°C / °F

 
 
Service ID: 17 

Invoerbereik: 0 °C – 50 °C /  32 °F – 122 °F     [Standaard: 28 °C / 82.4 °F] 

 

De begintemperatuur voor de sprinklerregeling voor zone 1. 
 

Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als Sprinkler mode, zone 1 is ingesteld op soaken (1) of 

vernevelen (2) in het installateur menu (ID 56). 

 

3.5.2  Bandbreedte sprinkler, zone 1 

Sprinkler  
bandbreedte,  
zone 1 

°C / °F

 
 

Service ID: 18 

Invoerbereik: 1 °C – 10 °C /  1.8 °F – 18 °F    [Standaard: 3 °C / 5.4 °F] 
 

Bandbreedte temperatuur voor de sprinklerregeling voor zone 1. Temperatuurtraject van minimum naar  
maximum sprinkler pulseer (aan) tijd. 
 

Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als Sprinkler mode, zone 1 is ingesteld op vernevelen (2)  
in het installateursmenu (ID 56). 

 

DCCTOUCH_Handleiding V2 202104                                                                                                                      Pagina 14 



  
  
   

 

3.5.3  Vernevelen, inschakeltijd, zone 1 

Vernevelen, 
inschakeltijd,

zone 1

min/sec

 
 
Service ID: 19 

Invoerbereik: 0 sec – 3600 sec    [Standaard: 20 sec] 
 

Het vernevelen gebeurt op basis van een aan / uit-schema. De inschakeltijd kan hier worden ingesteld voor 

zone 1. 
 

Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als sproeien mode, zone 1 is ingesteld op vernevelen (2) in 

het installateursmenu (ID 56). 
 

3.5.4  Vernevelen, minimum uitschakeltijd, zone 1 

Vernevelen, 
minimum uit tijd,

zone 1 
min/sec

 
 
Service ID: 20 
Invoerbereik: 0 sec – 3600 sec    [Standaard: 20 sec] 
 

Stelt de maximale uit tijd (uitschakeltijd) tussen de sproeimomenten van de sprinkler voor zone 1.  
De bandbreedte bepaalt de duur van de minimale en maximale tijd. 
 

Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als Sprinkler mode, zone 1 is ingesteld op vernevelen (2) in  
het installateursmenu (ID 56). 

 

3.5.5  Vernevelen, maximum uitschakeltijd, zone 1 

Vernevelen,    
maximum uit tijd,

zone 1 
min/sec

 
 
Service ID: 21 

Invoerbereik: 0 sec – 3600 sec    [Standaard: 30 sec] 
 

Zie vorige instelling (20). 
 

Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als Sprinkler mode, zone 1 is ingesteld op vernevelen(2) in  
het installateursmenu (ID 56). 
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3.5.6  Soaken, inschakeltijd, zone 1 

 

Soaken,  
aan tijd, 

zone 1 
min/sec

 
 

Service ID: 22 

Invoerbereik: 10 sec – 3600 sec     [Standaard: 30 sec] 

 

Soaken gebeurt, net als vernevelen, volgens een aan / uit-schema. Alleen soaken gebruikt geen bandbreedte, 
het schakelt in en uit volgens een vast schema. Het maakt gebruik van een hysterese van 0,5 graad bij de  
ingestelde temperatuur. 
 

Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als Sprinkler mode, zone 1 is ingesteld op soaken (1) in het 

installateur menu (ID 56). 
 

3.5.7  Soaken, uitschakeltijd, zone 1 

Soaken, 
uit tijd, 
zone 1 

min/sec

 
 
Service ID: 23 

Invoerbereik: 0 sec – 3600 sec    [Standaard: 690 sec] 

 
Zie vorige instelling (22). 

 

Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als Sprinkler mode, zone 1 is ingesteld op soaken (1) in het 

installateur menu (ID 56). 
 

3.5.8 Maximum luchtvochtigheid, sprinklers, zone 1 

%

Max 
luchtvochtigheid, 

sprinklers,
zone 1  

 

Service ID: 24 

Invoerbereik: 0% – 100%    [Standaard: 85%] 
 

Boven deze maximale luchtvochtigheid zullen sprinklers niet meer actief zijn. Als aan deze voorwaarde is 

voldaan, wordt er een waarschuwing gegeven. 

 

Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als Sprinkler mode, zone 1 is ingesteld op soaken (1) of 

vernevelen (2) in het installateur menu (ID 56).  
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3.6  Vochtigheidsregeling en sprinklers zone 2. 

3.6.1 Sprinklers ingestelde temperatuur, zone 2  

Inschakel-

temperatuur

sprinklers, zone 2

°C / °F

 
 
Service ID: 32 

Invoerbereik: 0 °C – 50 °C /  32 °F – 122 °F    [Standaard: 28 °C / 82.4 °F] 
 

De begintemperatuur voor de sprinklerregeling voor zone 2. 
 

Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als zone 2 is ingeschakeld in het installateursmenu (ID 53). 

Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als Sprinkler mode, zone 2 is ingesteld op soaken (1) of 

vernevelen (2) in het installateur menu (ID 78). 

 

3.6.2  Bandbreedte sprinkler, zone 2 

Sprinkler  
bandbreedte, 

zone 2 
°C / °F

 
 

Service ID: 33 
Invoerbereik: 0 °C – 50 °C /  32 °F – 122 °F    [Standaard: 28 °C / 82.4 °F] 
 

Bandbreedte temperatuur voor de sprinklerregeling voor zone 2. Temperatuurtraject van minimum naar  ma
ximum sprinkler pulseer (aan) tijd. 
 

Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als zone 2 is ingeschakeld in het installateursmenu (ID 53).  
Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als Sprinkler mode, zone 2 is ingesteld op soaken (1) of 

vernevelen (2) in het installateur menu (ID 78). 
 
3.6.3  Vernevelen, aantijd, zone 2 

Vernevelen, 
inschakeltijd, 
zone 2 

min/sec

 
 

Service ID: 34 
Invoerbereik: 0 sec – 3600 sec    [Standaard: 20 sec] 
 

Het vernevelen gebeurt op basis van een aan / uit-schema. De inschakeltijd kan hier worden ingesteld voor 

zone 2. 
 

Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als zone 2 is ingeschakeld in het installateursmenu (ID 53). 

Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als Sprinkler mode, zone 2 is ingesteld op vernevelen (2) in 

het installateur menu (ID 78). 
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3.6.4  Vernevelen, minimum uitschakeltijd, zone 2 

Vernevelen, 
minimum uit. tijd,

zone 2 
min/sec

 
 
Service ID: 35 
Invoerbereik: 0 sec – 3600 sec    [Standaard: 20 sec] 
 

Stelt de maximale uit tijd (uitschakeltijd) tussen de sproeimomenten van de sprinkler voor zone 2.  
De bandbreedte bepaalt de duur van de minimale en maximale tijd. 
 

Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als zone 2 is ingeschakeld in het installateursmenu (ID 53).  
Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als Sprinkler mode, zone 2 is ingesteld op vernevelen (2) in  
het installateur menu (ID 78). 

 

3.6.5  Vernevelen, maximale uitschakeltijd, zone 2 

Vernevelen,  
maximum uit. tijd, 

zone 2 
min/sec

 
 

Service ID: 36 
Invoerbereik: 0 sec – 3600 sec    [Standaard: 30 sec] 
 

Zie vorige instelling (35). 

 

Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als zone 2 is ingeschakeld in het installateursmenu (ID 53). 

Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als Sprinkler mode, zone 2 is ingesteld op vernevelen (2) in 

het installateur menu (ID 78). 

 

3.6.6  Soaken, inschakeltijd, zone 2 

Soaken, 

inschakeltijd, 
zone 2 

min/sec

 
 
Service ID: 37 

Invoerbereik: 10 sec – 3600 sec    [Standaard: 30 sec] 

 

Soaken gebeurt, net als vernevelen, volgens een aan / uit-schema. Alleen weken gebruikt geen bandbreedte, 

het schakelt in en uit volgens een vast schema. Het maakt gebruik van een hysterese van 0,5 graad bij de 
ingestelde temperatuur. 

 
Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als zone 2 is ingeschakeld in het installateursmenu (ID 53). 

Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als Sprinkler mode, zone 2 is ingesteld op soaken (1) in het  

installateursmenu (ID 78). 
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3.6.7  Soaken, uitschakeltijd, zone 2 

Soaken, 

uitschakeltijd,

zone 2

min/sec

  
Service ID: 38 

Invoerbereik: 0 sec – 3600 sec    [Standaard: 690 sec] 

 
Zie vorige instelling (37). 

 
Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als zone 2 is ingeschakeld in het installateursmenu (ID 53). 

Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als Sprinkler mode, zone 2 is ingesteld op soaken (1) in het 

installateursmenu (ID 78). 

3.6.8  Maximum luchtvochtigheid, sprinklers, zone 2 

%

Maximum 
luchtvochtigheid,

sprinklers,
zone 2  

 
Service ID: 39 

Invoerbereik: 0% – 100%    [Standaard: 85%] 
 

Boven deze maximale luchtvochtigheid zullen sproeiers niet meer actief zijn. Als aan deze voorwaarde is 

voldaan, wordt er een waarschuwing gegeven. 
 

Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als zone 2 is ingeschakeld in het installateursmenu (ID 53). 

Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als Sprinkler mode, zone 1 is ingesteld op soaken (1) of 

vernevelen (2) in het installateur menu (ID 78). 
 

3.7 Maximum windsnelheid, ventilatie, zone 1 en 2 

Maximum 

windsnelheid
m/s

 
 
Service ID: 25 

Invoerbereik: 0 m/s – 8.0 m/s   [Standaard: 2.5 m/s] 
 

Als de windsnelheid boven deze waarde komt, wordt de ventilatie volledig gestopt. Als aan deze voorwaarde 
is voldaan, wordt er een waarschuwing gegeven. Het effect is hetzelfde als wanneer de temperatuur daalt 

tot onder de offset-temperatuur van de ventilatorstop (servicenummers 5 en 11). 

 
Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als de windsnelheidsregeling is ingeschakeld in het 
installateursmenu (ID 57). 
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3.8 Bedrijfsuren ventilatie 

3.8.1 Totaal aantal bedrijfsuren, ventilatie, zone 1 

Totaal bedrijfsuren,
ventilatie,

zone 1
Uren

 
 

Service ID: 26 
 

Het totaal aantal uren dat de ventilatie actief is geweest op elk niveau voor zone 1 (uitschakeltijd is niet 

inbegrepen). 

3.8.2 Totaal aantal bedrijfsuren, ventilatie, zone 2 

Totaal bedrijfsuren,
ventilatie,

zone 2
Uren

 
 
Service ID: 27 

 

Totaal aantal bedrijfsuren, ventilatie, zone 2 

 

Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als zone 2 is ingeschakeld in het installateursmenu (ID 53). 

3.9 QR-code handleiding 

QR-code 

handleiding
Popup

 
 

Service ID: 40 
 

QR-code voor toegang tot de online handleiding. De QR-code kan worden gescand via de telefoon of elk 
mobiel apparaat. 

3.10 Service nummers  

Service nummers 

zichtbaar
Aan / Uit

 
 

Service ID: 28 
Invoerbereik: Aan – Uit    [Standaard: Off] 
 

Optie maakt servicenummers zichtbaar, rechts van elk menu-item. 
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3.11 Login installateur 

Login 

installateursmenu
****

 
 
Service ID: 29 

 
Hier kunt u inloggen in het installateursmenu (zie hoofdstuk 5 Installateursmenu). 
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4 Alarm overzicht 

In dit hoofdstuk worden de verschillende alarmen besproken die de DCC-TOUCH kan weergeven. 

 
Geen alarmen actief 

Als er geen alarmen actief zijn, is het alarmbelpictogram grijs. 
 

Een of meer alarmen actief 

Als een of meer alarmen actief zijn, knippert het alarmbelpictogram met een rode achtergrond, wisselend 
tussen het alarmbelpictogram en de alarm (en) die actief is / zijn. 

 
Los een alarm op of zet het uit 

Als u een alarm wilt deactiveren, drukt u eenvoudig op het alarmpictogram dat zichtbaar is in het 

startscherm. Als het alarm is opgelost, wordt het alarmpictogram automatisch grijs weergegeven. Als het 
alarm niet is opgelost, wordt het alarmbelpictogram oranje, wat aangeeft dat het alarm is onderdrukt. Als de 

ABBI-DCC TOUCH detecteert dat het alarm niet binnen 5 minuten correct is opgeheven, of als er zich een 
nieuwe alarmsituatie voordoet, wordt het display teruggeschakeld naar het actieve alarmbelpictogram. 

 
 

 

Geen alarm  

Er zijn momenteel geen alarmen actief. 
 

 

 

Waarschuwing alarm 
Een of meer alarmen zijn actief, maar zijn gedurende 5 minuten onderdrukt 

 
 

 

Alarm 

Een of meer alarmen zijn actief en het alarmrelais is geactiveerd. 
 

 

 

IO Alarm 

De communicatie tussen HMI (front print) en bodemprint is verstoord. 

 

 

Alarm temperatuursensor zone 1 defect 

De gemeten temperatuur op sensoringang 1 valt buiten het bereik. 

 

 

Alarm temperatuursensor zone 2 defect 

De gemeten temperatuur op sensoringang 2 valt buiten het bereik. 

 

 

Windsnelheid waarschuwing 

Windsnelheid boven de maximale instelling. 

 

 

Max THI waarschuwingszone 1 

De THI is boven het maximum voor zone 1. 

 

 

Max THI waarschuwingszone 2 

De THI is boven het maximum voor zone 2. 

 

 

Max RH waarschuwingszone 1 

De RV is hoger dan de maximale instelling voor zone 1. 
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Max RH waarschuwingszone 2 

De RV is hoger dan de maximale instelling voor zone 2. 

 

RH Sensor defect alarm 

De gemeten RV op de RV-sensoringang valt buiten het bereik. 

 

 

 
Opmerking: De verschillende alarmpictogrammen kunnen alleen worden weergegeven als de bijbehorende 

regeling actief is en er een alarm optreedt met betrekking tot die regeling.  
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5 Installateursmenu 

 
 
Via het gebruikersmenu komt u in het installateursmenu door het icoon met de afbeelding van een sleutel te 

selecteren. 
 

Login 

installateursmenu
****

 
 

Service ID: 29 
 

Standaard PIN code: + / - / - / + 

 

5.1 Software versie 

PopupApparaat info

 
 

Service ID: 50 
 

De huidige softwareversie van de DCC-TOUCH wordt hier weergegeven.  

5.2 Selectie temperatuureenheid 

Temperature  
eenheid selectie 

Celsius

Fahrenheit Kies    

Kies    

 
Service ID: 51 
Invoerbereik: 0 of 1 
 
Hier kunt u de gewenste temperatuureenheid selecteren. 

 
• Selecteer ‘0’ om graden Celsius als de gewenste temperatuureenheid te gebruiken. 

• Selecteer ‘1’ om graden Fahrenheit als de gewenste temperatuureenheid te gebruiken. 

 
Opmerking: De geselecteerde temperatuureenheid wordt weergegeven bij alle instellingen met betrekking 

tot temperatuur.  

          WAARSCHUWING: Het wijzigen van instellingen in het installateursmenu mag alleen worden                

            gedaan door personen die kennis hebben van de installatie en configuratie van de DCC-TOUCH. 
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5.3 Systeem tijd 

Tijd uu:mm

 
 
Service ID: 80 
Invoerbereik: Uren & Minuten 
 
De systeemtijd kan hier worden ingesteld. 

 

5.4 Systeem datum 

Datum jj:mm:dd

 
 
Service ID: 81 

Invoerbereik: Dag, maand & jaar 
 

De systeemdatum kan hier worden ingesteld. 
 

5.5 Zone 2 inschakelen 

Zone 2 actief Aan / Uit

 
 
Service ID: 53 
Invoerbereik: Aan - Uit   [Standaard: Uit] 
 
Zone 1 is altijd ingeschakeld (maar kan worden gedeactiveerd). Zone 2 kan ook worden uitgeschakeld. In 
dat geval zijn voor deze zone geen instellingen zichtbaar. 

 

5.6 Vochtigheidsregeling inschakelen 

 

Luchtvochtigheid-

regeling, actief
Aan / Uit

 
 
Service ID: 54 
Invoerbereik: Aan – Uit  [Standaard: Uit] 
 

Met deze instelling kan de vochtigheidsregeling worden in- of uitgeschakeld. In geactiveerde toestand kan 
de werkelijke vochtigheid waar nodig worden gebruikt. 
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5.6.1 THI-waarde (temperatuur-vochtigheidsindex) inschakelen 

THI meting actief Aan / Uit

 
 
Service ID: 55 

Invoerbereik: Aan – Uit  [Standaard: Uit] 
 
Deze instelling bepaalt of de actuele THI-waarde voor zone 1 en zone 2 beschikbaar is. Indien 

uitgeschakeld, wordt de THI niet meegerekend in de besturing. 
 

Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als Vochtigheidsregeling is ingeschakeld (ID 54). 

5.7 Sprinklerregeling 

5.7.1  Sprinklermodus, zone 1 

Sprinkler mode, 

zone 1
Soaken 

Uit 

Vernevelen 

Kies    

Kies    

Kies    

 
Service ID: 56 
invoerbereik: 0, 1 of 2 
 

•  Selecteer ‘0’ om de sprinklerregeling voor zone 1 uit te schakelen. 

•  Selecteer ‘1’ om soaken voor zone 1 in te schakelen. 

•  Selecteer ‘2’ om vernevelen voor zone 1 in te schakelen. 
 

5.7.2  Sprinklermodus, zone 2  

Sprinkler modus, 

zone 2

Uit

Soaken 

Vernevelen 

Kies    

Kies    

Kies    

 
Service ID: 78 
Invoerbereik: 0, 1 of 2 
 

•  Selecteer ‘0’ om de sprinklerregeling voor zone 2 uit te schakelen.  
•  Selecteer ‘1’ om soaken voor zone 2 in te schakelen. 

•  Selecteer ‘2’ om vernevelen voor zone 2 in te schakelen. 
 

Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als zone 2 is ingeschakeld in het installateursmenu (ID 53). 
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5.8 Windsnelheid regeling 

5.8.1 Windsnelheid regeling inschakelen  

Aan / Uit
Windsnelheid 

regeling actief

 
 
Service ID: 57 

Invoerbereik: Aan – Uit  [Standaard: Uit] 
 

Indien ingeschakeld, wordt er rekening gehouden met de windsnelheid. 
 

5.8.2 Kalibratiewaarde windsnelheid (Hz) 

Windsnelheid 

kalibratiewaarde 

(Hz)

Hertz

 
 

Service ID: 58 

Invoerbereik: 0 Hz – 1000 Hz  [Standaard: 90 Hz] 
 

Zowel (58) als (59) worden gebruikt om de anemometer te kalibreren. Als de windmeter bijvoorbeeld 100 Hz 

genereert bij 50 m / s, moeten die waarden worden ingevoerd in (58) en (59). Natuurlijk zouden 200Hz en 

100m / s hetzelfde resultaat geven. 

 

Opmerking: alleen zichtbaar als Windsnelheidsregeling (ID 57) is ingeschakeld. 
 

5.8.3  Kalibratiewaarde windsnelheid (m / s) 

Windsnelheid 

kalibratiewaarde 

(m/s)

Meter/

seconde

 
 

Service ID: 59 
Invoerbereik: 0 m/s – 1000 m/s  [Standaard: 60 m/s] 
 

Zie vorige instelling (58) 
 

Opmerking: Alleen zichtbaar als windsnelheidsregeling (ID 57) is ingeschakeld.  
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5.9  Kalibratie van analoge uitgangen 

5.9.1  Kalibratie minimumwaarde analoge uitgang, ventilator zone 1 

Volts

Kalibratie 

minimum sturing, 

ventilator, zone 1
 

 

Service ID: 60 
Invoerbereik: 0 V – 10 V  [Standaard: 0.7 V] 
 

Real-time kalibratie van minimale uitgangsspanning voor de ventilator (en) in zone 1. 

5.9.2  Kalibratie maximumwaarde analoge uitgang, ventilator zone 1 

Kalibratie 

maximum sturing, 

ventilator, zone 1

Volts

 
 
Service ID: 61 

Invoerbereik: 0 V – 10 V   [Standaard: 9.8 V] 
 

Real-time kalibratie van maximum uitgangsspanning voor de ventilator(en) in zone 1. 

5.9.3  Kalibratie minimumwaarde analoge uitgang, ventilator zone 2 

Kalibratie 

minimum sturing, 

ventilator, zone 2

Volts

 
 

Service ID: 62 
Invoerbereik: 0 V – 10 V   [Standaard: 0.7 V] 
 

Real-time kalibratie van minimum uitgangsspanning voor de ventilator(en) in zone 2. 
 

Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als zone 2 is ingeschakeld in het installateursmenu (ID 53). 

5.9.4  Kalibratie maximumwaarde analoge uitgang, ventilator zone 2 

Kalibratie 

maximum sturing, 

ventilator, zone 2

Volts

 
 
Service ID: 63 

Input range: 0 V – 10 V  [Standaard: 9.8 V] 
 
Real-time kalibratie van maximum uitgangsspanning voor de ventilator(en) in zone 2. 

 
Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als zone 2 is ingeschakeld in het installateursmenu (ID 53). 
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5.10  Bedrijfsuren ventilatie, zone 1 

5.10.1  Duur ventilatiestop, zone 1 

Totale duur 

ventilatie stop, 

zone 1

Uren

 
 
Service ID: 64 
 

Totaal aantal uren dat de ventilatiestop actief is geweest. 

 

5.10.2  Bedrijfsuren, ventilatie tussen 1% en 25%, zone 1 

Bedrijfstijd 
ventilatie, tussen 

1% en 25%, 
zone 1

Uren

 
 
Service ID: 65 

 

Het totale aantal uren dat de ventilatie uitgang tussen de 1% en 25% lag. 

 

5.10.3  Bedrijfsuren, ventilatie tussen 26% en 50%, zone 1 

Bedrijfstijd 
ventilatie, tussen 

26% en 50%, 

zone 1

Uren

 
 
Service ID: 66 
 

Het totale aantal uren dat de ventilatie uitgang tussen de 26% en 50% lag.  

5.10.4   Bedrijfsuren, ventilatie tussen 51% en 75%, zone 1 

Bedrijfstijd 
ventilatie, tussen 

51% en 75%, 

zone 1

Uren

 
 
Service ID: 67 
 

Het totale aantal uren dat de ventilatie uitgang tussen de 51% en 75% lag 

 

5.10.5  Bedrijfsuren, ventilatie tussen 76% en 100%, zone 1 

Bedrijfstijd 
ventilatie, tussen 
76% en 100%, 

zone 1

Uren

 
 
Service ID: 68 
 

Het totale aantal uren dat de ventilatie uitgang tussen de 76% en 100% lag. 
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5.10.6  Bedrijfsuren resetten, zone 1 

1

Reset 

bedrijfstijden,

zone 1
 

 
Service ID: 69 
 

Indien ingesteld op 1, worden alle bedrijfsuren-tellers gereset. De instelling gaat vervolgens automatisch 
weer terug naar 0. 

 

5.11 Bedrijfsuren ventilatie, zone 2 

Opmerking: Alle looptimers voor zone 2 zijn alleen zichtbaar als zone 2 is ingeschakeld in het 
installateursmenu (ID 53). 
 

5.11.1 Duur ventilatiestop, zone 2 

Totale duur 

ventilatie stop, 

zone 2

Uren

 
 
Service ID: 70 
 

Totaal aantal uren dat de ventilatiestop actief is geweest. 
 

5.11.2 Bedrijfsuren, ventilatie tussen 1% en 25%, zone 2 

Bedrijfstijd 
ventilatie, tussen 

1% en 25%, 

zone 2

Uren

 
 
Service ID: 71 
 

Het totale aantal uren dat de ventilatie uitgang tussen de 1% en 25% lag. 

 

5.11.3 Bedrijfsuren, ventilatie tussen 26% en 50%, zone 2 

Bedrijfstijd 
ventilatie, tussen 

26% en 50%, 

zone 2

Uren

 
 
Service ID: 72 
 
Het totale aantal uren dat de ventilatie uitgang tussen de 26% en 50% lag. 

 
 

 

 

DCCTOUCH_Handleiding V2 202104                                                                                                                      Pagina 30 



  
  
   

 

5.11.4 Bedrijfsuren, ventilatie tussen 51% en 75%, zone 2 

Bedrijfstijd 
ventilatie, tussen 

51% en 75%, 

zone 2

Uren

 
 
Service ID: 73 
 

Het totale aantal uren dat de ventilatie uitgang tussen de 51% en 76% lag. 
 

5.11.5 Bedrijfsuren, ventilatie tussen 76% en 100%, zone 2 

Bedrijfstijd 
ventilatie, tussen 
76% en 100%, 

zone 2

Uren

 
 
Service ID: 74 
 
Het totale aantal uren dat de ventilatie uitgang tussen de 76% en 100% lag. 

 

5.11.6 Bedrijfsuren resetten, zone 2 

Reset 

bedrijfstijden,

zone 2

1

 
 
Service ID: 75 

 

Indien ingesteld op 1, worden alle bedrijfsuren-tellers gereset. De instelling gaat vervolgens automatisch 
weer terug naar 0. 

 

5.12   Connect opties 

5.12.1 Ethernet instellingen 

Popup
Ethernet 

instellingen

 
 
Service ID: 82 
 

Voor toekomstig gebruik. 

 
Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als de frontprint is voorzien van een ethernet connector. 
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5.12.2 Apparaat instellingen 

Apparaat 
instellingen

Popup

 
 
Service ID: 83 

 

Voor toekomstig gebruik. 
 

Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als de frontprint is voorzien van een ethernet connector. 
 

5.13 QR-code handleiding 

QR-code 

handleiding
Popup

 
 
Service ID: 79 
 

QR-code voor toegang tot de online handleiding. De QR-code kan worden gescand via de telefoon of elk 

mobiel apparaat. 
 

5.14 Service nummers  

Service nummers 

zichtbaar
Aan / Uit

 
 
Service ID: 76 
Invoerbereik: Aan - Uit 
 

Optie maakt servicenummers zichtbaar, rechts van elk menu-item. 
 

5.15 Terug naar gebruikersmenu 

Keer terug naar 

gebruikersmenu

 
 
Service ID: 77 
 

Keer terug naar het gebruikersmenu. 
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6 Update, back-up en herstel 

Opmerking: Bestanden mogen niet in een submap worden geplaatst, maar moeten in de hoofdmap 

worden geplaatst. 
 

Opmerking: De micro SD-kaart moet een capaciteit hebben tussen 1 GB en 32 GB en moet zijn 

geformatteerd als FAT32.  

 

Opmerking: Zorg ervoor dat er geen andere bestanden op de microSD-kaart aanwezig zijn dan het vereiste 
bestand voor een specifieke procedure. Als er een back-up bestand aanwezig is tijdens het uitvoeren van 

een update, worden de instellingen van dit back-up bestand hersteld! Er wordt geen update uitgevoerd en er 
wordt geen nieuw back-up bestand gemaakt. 

 

Opmerking: Nadat de instellingen van een back-up bestand zijn hersteld, wordt de bestandsextensie 
gewijzigd. De extensie is gewijzigd van ".bck" in ".used". Door de extensie terug te veranderen naar “.bck” 

kan een back-up bestand opnieuw gebruikt worden. 
 

Opmerking: De DCCTOUCH mag nooit de netspanning verliezen tijdens het uitvoeren van een 

update-procedure! 

6.1  Updaten van de DCCTOUCH 

De ABBI DCC TOUCH-software kan worden bijgewerkt met een micro SD-kaart. Volg onderstaande 
instructies: 

 
1.  Zorg ervoor dat er geen bestanden aanwezig zijn op 

de micro SD-kaart. 

2.  Zet het updatebestand op de micro SD-kaart.  

3.  Plaats de microSD-kaart in de micro SD-kaartsleuf op 
de frontprint. 

4.  Druk kort op de SW1-toets op de frontprint. 

5.  De DCCTOUCH maakt nu een back-up van alle 
instellingen en start de update. Na het updaten 
worden alle instellingen automatisch terug gezet. 

6.  Wanneer de RUN-LED op het voorpaneel knippert in 

een constant ritme van 1 seconde, is de update- 
procedure voltooid. 

7.  De micro SD-kaart kan nu worden verwijderd. 

6.2 Back-up maken 

1.  Zorg ervoor dat er geen bestanden aanwezig zijn op de micro SD-kaart. 

2.  Plaats de micro SD-kaart in de micro SD-kaartsleuf op de frontprint. 

3.  Druk kort op de SW1-toets op de frontprint. 

4.  De DCCTOUCH maakt nu een back-up van alle instellingen. 

5.  Wanneer de RUN-LED op het voorpaneel knippert in een constant ritme van 1 seconde, is de 
backup-procedure voltooid. 

6.  De micro SD-kaart kan nu worden verwijderd.  

 
  

Figuur 3: Frontprint layout 
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6.3 Backup terugzetten 

1.  Zorg ervoor dat er geen bestanden aanwezig zijn op de micro SD-kaart. 

2.  Plaats het back-up bestand op de micro SD-kaart, dit bestand heeft de extensie ".bck". 

3.  Plaats de micro SD-kaart in de micro SD-kaartsleuf op de frontprint. 

4.  Druk kort op de SW1-toets op de frontprint. 

5.  De DCCTOUCH herstelt nu alle instellingen vanaf de back-up. 

6.  Wanneer de RUN-LED op het voorpaneel knippert in een constant ritme van 1 seconde, is de 
restore-procedure voltooid. 

7.  De micro SD-kaart kan nu worden verwijderd. 

6.4 Herstel de fabriekinstellingen 

Een harde reset kan worden uitgevoerd om de DCCTOUCH te herstellen naar de fabrieksinstellingen:  

1.  Druk op de SW1-toets en houd deze toets ingedrukt. 

2.  Druk kort op de Reset-toets. 

3.  Houd de SW1-toets ingedrukt totdat de DCCTOUCH volledig opnieuw is opgestart, dit duurt 
ongeveer 20 seconden. 

4.  De instellingen zijn nu terug gezet naar de fabrieksinstellingen. 
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7 Printplaat overzicht en aansluitschema’s 

7.1 Frontprint overzicht 

 

 

 
 

 
 

 
 

Opmerking: De LED's voor communicatie (IO) geven de communicatie aan tussen de print op het 

voorpaneel en de bodemprint.  
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7.2 Bodemprint overzicht 

 

 
 
 

Opmerking: De LED's voor communicatie (IO) geven de communicatie aan tussen de print op het 

 
 

Aansluitschema: u vindt separaat verschillende aansluitschema's van de DCCTouch. 
Zorg dat u het juiste schema neemt ! 

 
 
 
 
 

voorpaneel en de bodemprint. 
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8 Technische specificaties 

Algemeen 

Afmetingen (extern)  

Behuizing  

Aansluitingen   

Omgevingstemperatuur  

 

 

: 204x229x116mm (diepte x breedte x hoogte) 

: Kunststof IP54 

: Via klemmenstrook 

: 0 – 45˚C geen direct zonlicht of straling van warmtebron 

Voeding 

Voedingsspanning           

Netfrequentie             

Energieverbruik               

Zekering     

 

:  110 – 240Vac 

:  50/60Hz 

:  Max. 20 Watt 

: FF8A (6A version) 

: FF12A (10A version) 

Voedingsuitgang 12/24Vdc 

24Vdc uitgang                

12Vdc uitgang  

 

 

: Max. 125mA 

: Max. 250mA 

Analoge ingangen 

Analoge ingang 1    

            

Analoge ingang 2  

 

Analoge ingang 3 

 

Meetbereik temperatuuringangen 

 

 

: Temperatuursensor zone 1 

 0-10V / 10K input impedance (1mA) 

: Temperatuursensor zone 2 

 0-10V / 10K input impedance (1mA) 

: Relatieve luchtvochtigheidssensor (RV)  

 0-10V / 10K input impedance (1mA) 

:  -70.0˚C tot 130.0˚C 

Digitale ingangen 

Digitale ingang 1 

Digitale ingang 2 

 

: Ingang windsnelheidsmeter 

: Niet in gebruik 

Analoge uitgangen 

Analoge uitgang 1 

 

Analoge uitgang 2 

 

FAN uitgang 

 

: Ventilator uitgang zone 1 

  0-10V minimum impedance 1K2 (max. 20 mA) 

: Ventilator uitgang zone 2 

  0-10V minimum impedance 1K2 (max. 20 mA)  
: Niet in gebruik 

Relais uitgangen  

Relais 1 

 

Relais 2 

 

Alarm relais 

 

 

: Ventilator zone 1 start-stop relais en/of sprinkler sturing  

 max. 24Vac/dc 2Amp. potentiaal vrij contact 

: Ventilator zone 2 start-stop relais en/of sprinkler sturing  

 max. 24Vac/dc 2Amp. potentiaal vrij contact 

: Max. 24Vac/dc 2Amp. potentiaal vrij contact 
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