BasicRegulate Humidity

Electrical diagram

Operating
Alarm

Operation

Enclosure: IP20
Dimensions: 85x85x30mm
Description:
Regulator with build-in sensor and warning light.
The regulator supply a 0-10V output signal for a ventilator, damper or
other equipment. Minimum output signal is adjustable.
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Technical Specifications:
Power Supply: 230V AC 50Hz ±10%
0-10V Output: 5mA
230V Output: Max 2A !
Working Area, Humidity: 5-95% RH
Adjustment Area, Humidity: 30-90%

Connection for damper/Ventilator
or filter monitoring
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Connection to EC-Motor

Press the arrow-up or down shortly to get the current humidity value.
Pressing the arrow-up or down for 3sec. opens the possibility of changing the
humidity set-point. Use arrow up/down to adjust the value op or down. Setpoint is locked after 10sec.
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0-10V output
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Pushbuttons

BasicRegulate has a green LED lit, when operating and a red LED
warning light which can be used for filter monitoring (if a pressure
switch is connected) or for monitoring Tacho signal or rpm from an ECmotor / ventilator. If tacho/rpm or pressure switch is not connected a
jumper must be inserted between GND and RPM.
Standard setting is minimum output 2V. This can be altered by
simultaneously pressing down arrow up/down buttons for 30sec. until
both operating and warning LED flashes. The minimum output can now
be adjusted up or down using the arrow up/down buttons. The lowest
LED represents 0V, Note it is the third LED which is lit as it represents
2V. The output voltage can be adjusted up to 9V, each step
representing 1V. After 10sec. the possibility of altering the regulating
function opens - se below. If regulation function shouldn’t be altered,
just wait 10sec. and BasicRegulate will return to measure-/regulation
mode.
Output is regulating up towards 10V when humidity is higher than the
set-point value. If the function should be inverted so signal increases to
10V when humidity gets lower than the set-point the arrow up/down
pushbuttons must be pushed in simultaneously for 30sec, when
operating and warning LED flashes, let go of the buttons and wait
10sec. The 3 lowest LEDs will be flashing - push arrow up - then the
top 3 LED flashes and the regulator will now be turning the regulation
signal up towards 10V, when the humidity drops below the set-point.
BasicRegulate returns to measure- / regulation mode 10sec after last
keystroke.

If tacho signal from motor is not used,
GND and RPM clamps must be connected
to each other.

Ventilator
/
damper

Mount directly on wall or on top of a wall socket.
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Mounting:

Pressure switch
Contact closes at OK

If pressure switch is not connected, GND and RPM
clamps must be connected to each other.
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BasicRegulate in functie van vochtigheid

Aansluitschema

Werking
Alarm

Werking

Behuizing: IP20
Afmetingen: 85x85x30mm
Beschrijving:
Regelaar met ingebouwde sensor en waarschuwingslampje.
De regelaar levert een 0-10V-uitgangssignaal voor een ventilator,
luchtklep of andere apparatuur. Minimum uitgangssignaal is instelbaar.
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Aansluiting voor luchtklep/ventilator
of filter bewaking
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Aansluiting aan EC-Motor

Druk kort op de pijl-omhoog of omlaag om de huidige vochtigheid waarde te krijgen.
Door de pijl-omhoog of omlaag gedurende 3 seconden in te drukken kun je het
vochtigheid instelpunt wijzigen. Gebruik pijltje omhoog / omlaag om de waarde in te
stellen. Het setpunt is na 10 seconden vergrendeld.
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Drukknoppen
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BasicRegulate heeft een groene LED die oplicht, tijdens bedrijf en een
rood LED-waarschuwingslampje dat kan worden gebruikt voor
filterbewaking (als een drukschakelaar is aangesloten) of voor het
bewaken van het Tachosignaal of rpm van een EC-motor / ventilator.
Als er geen tacho / rpm of drukschakelaar is aangesloten, moet er een
verbinding tussen GND en RPM worden geplaatst.
De standaardinstelling is minimum uitgang 2V. Dit kan worden
gewijzigd door de pijltjestoetsen omhoog / omlaag 30sec tegelijk
ingedrukt te houden, totdat zowel de bedrijfs- als de waarschuwingsLED knippert. De minimale uitgang kan nu omhoog of omlaag worden
aangepast met de pijl omhoog / omlaag knoppen. De laagste LED
staat voor 0V, let op dat het de derde LED is die oplicht omdat deze 2V
vertegenwoordigt. De uitgangsspanning kan worden aangepast tot 9 V,
waarbij elke stap 1V vertegenwoordigt. Na 10 sec. opent de
mogelijkheid om de regelfunctie te veranderen - zie hieronder. Als de
regelfunctie niet moet worden gewijzigd, wacht dan 10 sec. en de
BasicRegulate keert terug naar de meet- / regelmodus.
De uitgang regelt naar 10 V wanneer de vochtigheid hoger is dan de
ingestelde waarde. Als de functie moet worden omgekeerd, zodat het
signaal toeneemt tot 10V wanneer de vochtigheid lager wordt dan het
instelpunt, moeten de pijl-omhoog / omlaag-drukknoppen tegelijkertijd
gedurende 30sec ingedrukt worden, terwijl het bedrijf en de
waarschuwings-LED knipperen, laat de knoppen los en wacht 10 sec.
De 3 laagste LED's knipperen - druk pijl naar boven - dan knippert de
bovenste 3 LED en de regelaar zal nu het regelsignaal naar 10 V
draaien, wanneer de vochtigheid onder het instelpunt komt.
De BasicRegulate keert terug naar de meet- / regelmodus 10sec na de
laatste toetsaanslag.
Montage:

Indien het tacho signaal van de motor niet gebruikt,
GND en RPM klemmen met elkaar verbinden.

Ventilator
/
luchtklep

Monteer rechtstreeks op de muur of op een stopcontact.
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Technische Specificaties:
Netspanning: 230V AC 50Hz ±10%
0-10V Uitgang: 5mA
230V Uitgang: Max 2A !
Werkgebied, Vochtigheid: 5-95% RH
Instel gebied, Vochtigheid: 30-90% RH

Drukschakelaar
NG contact

Indien de drukschakelaar niet gebruikt,
GND en RPM klemmen met elkaar verbinden.

Drawing:
950-207165 BasicRegulate_Temperature_ES1090
Version / Rev.
1.2
Date:
30/10-2017
Drawn by:
BJ/UP/df

www.imexel.com

