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1. Inleiding

1.1 Bedieningsdeel en schakellijst

 Schakellijst 
 LED 
  Schakeling 1 voor temperatuursturing 1 

(HEAT / COOL) / pH
  Schakeling 2 voor temperatuur 2 

(HEAT / COOL) / tijdsturing
 Voedingskabel
 Bevestigingsrail 
 Set schroeven voor bevestigingsrail
 Kabelbinders
 Zuiger voor bevestiging sensor
 Bedieningsdeel
 Temperatuursensor
 BNC-bus 
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1.2 Display

pH pH

pH

 = Weergave van de meetwaarde van temperatuur 1 of pH

  = Weergave van de meetwaarde van temperatuur 2 of van een werkelijke tijd

  = Weergave van de instelwaarde van temperatuur 1 of pH

  = Weergave van de instelwaarde van temperatuur 2 of van de werkelijke tijd

  = Weergave van het tijdstip

  = Symbool voor pH (schakeling 1, alternatief voor temperatuur 1)
  = Symbool voor temperatuur 1 (schakeling 1, alternatief voor pH)

  = Symbool voor temperatuur 2 (schakeling 2, alternatief voor tijdschakelfunctie)
  = Symbool voor tijdschakelfunctie (schakeling 2, alternatief voor temperatuur 2)
  = Symbool voor kalibrering
  = Symbool voor geprogrammeerde instelwaarde
  = Symbool voor verwarmen
  = Symbool voor koelen
  =  Symbool voor CO2-toevoer
  = Symbool voor alarm (knippert in combinatie met pH of °C-symbool  
  Bij alarm of in combinatie met CAL in geval van een kalibreringsherinnering)

1.3 Veiligheidsinstructies
De Dupla Twin-Control is uitsluitend bestemd voor het gebruik in gesloten ruimtes  Alle elektronische componenten 
van de Dupla Twin-Control mogen uitsluitend in onbedenkelijke staat worden gebruikt  Laat bij beschadigingen van 
de netvoeding deze door een vakman vervangen of geef het apparaat aan uw speciaalzaak terug  Het apparaat toch 
gebruiken kan levensgevaarlijke elektrische schokken veroorzaken  Zorg ervoor dat het bedieningsdeel en de schakel-
lijst niet met water in aanraking kunnen komen  
Technische producten mogen uitsluitend gebruikt worden in de staat waarin ze geleverd zijn  Er mag geen verandering 
aan elektronische componenten worden uitgevoerd en ook de leidingen mogen niet worden ingekort  De afdekkingen 
en behuizing mogen niet geopend worden  Bij beschadigingen mag het product niet gebruikt worden en moet het 
door de stekker eruit te trekken direct buiten bedrijf worden gesteld 
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1.4 Montage

Bedieningsdeel
Het bedieningsdeel heeft aan de achterzijde verdiepingen, waarin de bevestigingsrail, die met de set schroeven aan 
de wand of de aquariumonderkast bevestigd wordt, kan worden vastgeklikt  De kabel naar het bedieningsdeel is 
met een USB-stekker uitgerust, opdat er in de aquariumkast geen gaten ter grootte van het bedieningsdeel gezaagd 
hoeven te worden  De USB-stekker is niet voor aansluiting op een computer bestemd  Door de twee meter lange 
kabel van het bedieningsdeel is het plaatsen buiten de aquariumonderkast mogelijk op een plek waar alle waarden 
en schakeltoestanden snel bekeken kunnen worden 

Schakellijst
De schakellijst moet dusdanig aan de wand of binnen aan de zijwand van de aquariumonderkast worden geschroefd, 
dat wanneer er water uit het aquarium loopt er geen contact met het apparaat mogelijk is 

BNC-bus
De Dupla Twin-Control is uitgerust met een BNC-bus voor de aansluiting van een pH-elektrode 

Temperatuursensor
Plaats de temperatuursensor op een plek in het aquarium met een goede stroming van het water  Hij moet niet in de 
buurt van de verwarming worden aangebracht  Bevestig hem dusdanig, dat hij niet losraken of uit het water steken 
kan  Anders zou dat tot foutief weergegeven waarden en oververhitting van het aquarium kunnen leiden  Om de 
temperatuursensor bij een defect eenvoudig te kunnen vervangen, is deze door middel van een USB-stekker met het 
bedieningsdeel verbonden 

2. Beschrijving van de basisfuncties

2.1 Functiebewaking van externe apparaten
De schakellijst is met LED's uitgerust  Deze lampjes geven de actieve regeling van externe apparaten weer 

2.2 Veiligheidsschakeling tijdens het programmeren
Bij het overgaan naar de programmeermodus worden voor de veiligheid de twee insteekpunten uitgeschakeld 

2.3 Overschrijffunctie
Bij schakeling 1 kan alternatief voor de pH-sturing een temperatuurregeling worden gekozen  Reeds geprogram-
meerde waarden voor de pH-sturing worden dan door de programmering van de temperatuurregeling gewist  Evenzo 
worden de temperatuurinstellingen gewist, wanneer de pH-sturing geprogrammeerd wordt 
Bij schakeling 2 kan alternatief een tweede temperatuurregeling of alternatief een tijdsturing gebruikt worden  De 
programmering van de tweede temperatuurregeling wordt door de programmering van de tijdsturing overschreven en 
omgekeerd is dat ook het geval 

2.4 Beschermingsfunctie
Om de elektronische componenten te beschermen is tussen 2 schakeltoestanden een vertraging van 60 seconden 
ingesteld, voordat de betreffende schakeling weer actief wordt 

2.5 Interval-start
Onafhankelijk van het tijdstip starten geprogrammeerde intervaltijden direct, wanneer het apparaat ingeschakeld 
wordt of wanneer van programmeermodus naar bedrijfsmodus gewisseld wordt 

2.6 Terugkeerfunctie
Wanneer in de programmeermodus er 90 seconden lang geen knop wordt ingedrukt, schakelt de Dupla Twin-Control 
automatisch naar de bedrijfsmodus terug 

2.7 Memoryfunctie
Tegen dataverlies bij een stroomstoring houdt de Dupla Twin-Control de geprogrammeerde waarden voor de pH-regeling, 
temperatuur en tijdseenheden vast  De tijd loopt maximaal vijf uur door, zodat bij een korte stroomonderbreking de 
klok niet bijgesteld hoeft te worden 
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2.8 Storingsmeldingen
Een niet aangesloten temperatuursensor, een niet aangesloten pH-elektrode, een breuk of kortsluiting van de 
temperatuursensor, een defect van de pH-elektrode of een programmeerfout door elkaar overlappende tijden worden 
als fout weergegeven, zie punt 8 van de gebruiksaanwijzing  Voor de zekerheid worden de schakelingen in dat geval 
uitgeschakeld, zodat bijvoorbeeld het aquarium niet door een ongecontroleerde verwarming oververhit kan raken  
Toch wordt aanbevolen om in principe uitsluitend verwarmers met geïntegreerde thermostaat en veiligheidsschakeling 
te gebruiken 

3. Beschrijving van de programmeerbare functies

Schakeling 1 kan of voor de sturing van de pH-waarde of voor de sturing van temperatuur 1 geprogrammeerd wor-
den  Schakeling 2 kan of voor de sturing van temperatuur 2 of voor de tijdsturing geprogrammeerd worden  Hierdoor 
kunnen acht verschillende combinaties voor het gebruik van de Dupla Twin-Control voor één aquarium of voor twee 
aquariums gebruikt worden 

• pH-regeling + waterverwarming (schakeling 1: pH / schakeling 2: Temp 2 HEAT)

• pH-regeling + waterkoeling (schakeling 1: pH / schakeling 2: Temp 2 COOL)

• pH-regeling + tijdschakelfunctie (schakeling 1: pH / schakeling 2: Time)

• Waterverwarming + bodemgrondverwarming (schakeling 1: Temp 1 HEAT / schakeling 2: Temp 2 HEAT)

• Waterverwarming + waterkoeling (schakeling 1: Temp 1 HEAT / schakeling 2: Temp 2 COOL)

• Waterverwarming + tijdschakelfunctie (schakeling 1: Temp 1 HEAT / schakeling 2: Time)

• Waterkoeling + tijdschakelfunctie (schakeling 1: Temp 1 COOL / schakeling 2: Time)

• Waterkoeling + waterkoeling (schakeling 1: Temp 1 COOL / schakeling 2: Temp 2 COOL)

In de programmeermodus kunnen de functies in de hieronder vermelde volgorde worden ingesteld:

3.1 Programmeren van de klok

3.1.1 Instellen van de tijd
Fabrieksmatig is de tijd ingesteld op   De tijd wordt bij een reset niet gewist 

3.2 Programmeren van de temperatuur 1

3.2.1 Keuze van de modus HEAT / COOL
Door een praktische omkeerfunctie kan van HEAT  naar COOL  worden omgeschakeld  In plaats van een verwar-
ming kan zo een extern koelapparaat tegen een stijgende temperatuur worden ingezet 

3.2.2 Instellen van de temperatuur 1
De regeling van de temperatuur verloopt met een nauwkeurigheid 0,1 °C  De temperatuur kan binnen een bereik van 
10 °C – 40 °C worden ingesteld  Fabrieksmatig is een temperatuur van 24 °C ingesteld  Er kunnen twee tijdsblokken 
geprogrammeerd worden om een nachtverlaging van de temperatuur te simuleren  De Dupla Twin-Control beschikt 
over een automatische sorteerfunctie, zodat bij het verlaten van de programmeermodus de blokken voor wat betreft 
de tijd in de juiste volgorde gezet worden 

3.2.3 Alarminstelling van de temperatuur 1
Het visuele alarm van temperatuur 1 geeft door het oplichten ervan  een over- of onderschrijding van de gepro-
grammeerde temperatuur-instelwaarde aan  Fabrieksmatig is er geen alarm ingesteld (waarde 00)  Het alarmvenster 
kan tussen +/- 0,1 °C en 10 °C worden ingesteld  Voorbeeld: Temperatuur 24 °C, alarmvenster +/- 4 °C betekent 
onder 20 °C en boven 28 °C wordt er alarm geslagen 
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3.2.4 De-/activering van het akoestische alarm temperatuur 1
Het akoestische temperatuuralarm kan met  of  in- of uitgeschakeld worden  Fabrieksmatig is de functie op 

 gezet  Anders zou het apparaat zodra het wordt gebruikt alarm kunnen slaan, wanneer de voeler nog niet in 
het aquarium geplaatst is en de temperatuur te hoog of te laag is 

3.3 Programmering van de pH-waarde 

3.3.1 Instelling pH-setpoint 
Het pH-setpoint kan binnen de grenzen van 4,0 – 9,9 worden ingesteld  Buiten die grenzen wordt de schakeling pH 
uitgeschakeld  Waarden lager dan 4,0 worden als  (low, laag) en waarden boven 9,9  als  (high, hoog) op het 
display weergegeven  De pH-gestuurde CO2-bemesting volgt door permanent meten van een aangesloten Dupla pH-
elektrode en schakeling van een aangesloten Dupla CO2-magneetventiel met een schakelhysterese (het verschil tussen 
in- en uitschakelpunt) van 0,1 pH en een regelnauwkeurigheid van +/- 0,1 (richtwaarde)  Om de nauwkeurigheid van 
de meet- en regelkringloop te garanderen, beschikt de Dupla Twin-Control over een optionele, zes weken durende 
herinneringsfunctie om te kalibreren 

Let op: Indien er geen pH-elektrode is aangesloten en dus de BNC-aansluiting niet gebruikt wordt en de 
ingang open is, worden automatisch fictieve pH-waarden op het display weergegeven.

3.3.2 CO2-nachtschakeling
Met deze functie kunt u desgewenst de CO2-toevoer 's nachts via een magneetventiel onderbreken  De begin- en 
eindtijden van de nachtschakeling kunnen volgens de programmering van het pH-setpoint ingesteld worden 

3.3.3 Programmering van het pH-alarm 
Het visuele alarm geeft door het oplichten ervan  een over- of onderschrijding van het geprogrammeerde pH-
setpoint aan  Fabrieksmatig is er geen alarm ingesteld (waarde )  Het alarmvenster kan tussen 0,1 en 4,0 pH 
worden ingesteld  

3.3.4 De-/activering van het akoestische pH-alarm 
De alarmfunctie kan met  of  in- of uitgeschakeld worden  Fabrieksmatig is de functie op  gezet  
Anders zou het apparaat zodra het wordt gebruikt direct alarm kunnen slaan, wanneer de elektrode nog niet geka-
libreerd of nog niet in het aquarium geplaatst is 

3.3.5 Kalibreren van de pH-elektrode
De fabrieksinstelling van de kalibreerpunten bedraagt pH 7, pH 4 en pH 9, de kalibreervolgorde is: eerst pH 7, dan pH 
4 of alternatief pH 9  Het kalibreerproces kan door gelijktijdig op ▲ en ▼ te drukken afgebroken worden 

3.3.6 Herinneringsfunctie om te kalibreren 
Bij de geactiveerde herinnering (na zes weken) knippert de weergave CAL en   
Gedurende 10 seconden hoort u een alarmsignaal, dat om het uur herhaald wordt 
Wilt u op dat tijdstip geen kalibrering uitvoeren, is het alarm na het indrukken van een willekeurige knop gedeac-
tiveerd en meldt zich pas na 6 weken opnieuw 
Om de pH-elektrode te kalibreren gaat u naar de programmeermodus door op de knop  te drukken en u volgt 
punt 5 2 4 van deze gebruiksaanwijzing op 
Om de kalibreringsherinnering permanent uit te schakelen, gaat u een menupunt verder en zet u de functie op   
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3.4 Programmeren van de temperatuur 2

3.4.1 Keuze van de modus HEAT / COOL
Door een praktische omkeerfunctie kan van HEAT naar COOL worden omgeschakeld  In plaats van een verwarming 
kan zo een extern koelapparaat tegen een stijgende temperatuur worden ingezet 

3.4.2 Instellen als tweede temperatuur
Wanneer schakeling 1 voor de sturing van de watertemperatuur (en niet voor de sturing van de pH) geprogrammeerd 
is, kan temperatuur 2 op schakeling 2 bij het verwarmen voor wat betreft het verwarmen van de bodem alleen onve-
randerd met een verschil van 0,1 °C ten opzichte van temperatuur 1 gebruikt worden  

Voorbeeld: U heeft de watertemperatuur op 25,0 °C ingesteld. Zodra 25,0 °C wordt gemeten, schakelt 
schakeling 1 (waterverwarming) uit. De bodemverwarming loopt door. Is deze zo krachtig, dat 25,1 °C wordt 
gemeten, schakelt ook schakeling 2 (bodemverwarming) uit. 

Tip: Een verwarmde bodem versterkt de wortels van de planten, verhoogt de biologische bodemactiviteit en 
bewerkstelligt een circulatie in de bodemgrond voor een verbeterd transport van zuurstof en voedingsstoffen. Zo 
worden de best mogelijke omstandigheden voor een gezonde plantengroei gecreëerd.

Maar wanneer temperatuur 2 op schakeling 2 gebruikt wordt om te koelen, kan het verschil ten opzichte van tempe-
ratuur binnen de grenzen van 0,1 – 5,0 °C geprogrammeerd worden 

Voorbeeld: U heeft temperatuur 1 op schakeling 1 voor het verwarmen tot 25,0 °C en het verschil van tem-
peratuur 2 ten opzichte van temperatuur 1 voor een koeler op schakeling 2 op 3 °C ingesteld. Bij een gemeten 
temperatuur onder 25,0 °C schakelt schakeling 1 de waterverwarming aan, schakeling 2 is niet actief. Bij een 
gemeten temperatuur boven 28,0 °C schakelt schakeling 2 de waterkoeling aan, schakeling 1 is niet actief. 

Tip: Verwarmers met een thermostaat moeten 3 – 4 °C hoger ingesteld worden dan de gewenste temperatuur, 
zodat de elektronische regeling via de Dupla Twin-Control correct werken kan.

3.4.3 Alarminstelling temperatuur 2
Het visuele alarm van temperatuur 1 geeft door het oplichten ervan  een over- of onderschrijding van de gepro-
grammeerde temperatuur-instelwaarde aan  Fabrieksmatig is er geen alarm ingesteld (waarde )  Het alarmvenster 
kan tussen +/- 0,1 °C en 10 °C worden ingesteld  Voorbeeld: Temperatuur 25 °C, alarmvenster +/- 3 °C betekent 
onder 22 °C en boven 28 °C wordt er alarm geslagen 

3.4.4 De-/activering van het akoestische alarm temperatuur 2
Het akoestische temperatuuralarm kan met  of  in- of uitgeschakeld worden  Fabrieksmatig is de functie op 

 gezet  Anders zou het apparaat zodra het wordt gebruikt alarm kunnen slaan, wanneer de voeler nog niet in 
het aquarium geplaatst is en de temperatuur te hoog of te laag is 

3.4.5 Instellen als eerste temperatuur
Indien schakeling 1 als pH-sturing geprogrammeerd is, kan temperatuur 2 naar keuze voor het verwarmen of voor het 
koelen worden gebruikt 

3.5 Programmeren van de tijdschakelfunctie

3.5.1 Bedrijfsmodi van de tijdschakelfuncties
Bij de tweede schakeling kunnen alternatief voor de temperatuurregeling externe apparaten via de tijdschakelfuncties 
met secondeschakeling worden gestuurd  Er zijn drie verschillende bedrijfsmodi:  (permanent Aan-modus: schake-
ling 2 is permanent ingeschakeld)  (Automatische modus) en  (Interval-modus)  

3.5.2 Programmering van de in-/uitschakeltijden
Bij  (automatische stand) kunnen er maximaal 8 in-/uitschakeltijden geprogrammeerd worden  (De Dupla 
Twin-Control beschikt over een automatische sorteerfunctie, zodat bij het verlaten van de programmeermodus de 
tijdsblokken in de juiste volgorde gezet worden 
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3.5.3 Programmeren van de intervalfunctie
Bij  (intervalstand) kunnen externe apparaten in de intervalstand met een minimale duur van 1 seconde (maximum 
23 uur, 59 minuten en 59 seconden) met een minimale tussentijd van 30 minuten (maximum 96 uur, 59 minuten) 
worden gebruikt 

3.6 Handmatig in-/uitschakelen
Beide schakelingen kunnen door toetsencombinaties handmatig in- en uitgeschakeld worden 

3.7 Displayverlichting
Fabrieksmatig is een automatische aanpassing van de displayverlichting ingesteld  Bij het gebruiken van een willekeurige 
knop wordt de verlichting ingeschakeld  120 seconden nadat er geen knop meer is aangeraakt, wordt de display-
verlichting automatisch gedimd  Door een toetsencombinatie kan het display op 'permanent verlichten' worden gezet 

3.8 Kalibrering van de temperatuursensor
De temperatuursensor heeft een tolerantie van +/- 0,5 °C  Om mogelijk optredende afwijkingen ten opzichte van de 
meetwaarden van een referentiemeter te compenseren is kalibrering mogelijk 
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4. Korte gebruiksaanwijzing programmering

Akoestische bevestiging: Een druk op de knop wordt met een korte toon, het ingedrukt houden 
van een knop met een lange toon bevestigd 

Omschakelen naar de programmeermodus: A) Door op de knop  te drukken ga je naar het hoofdmenu van de 
programmering 

Bewegen in de [sub-]menustructuur: B) Met de toetsen ▲ of ▼ ga je door het hoofdmenu van de programme-
ring  Door (kort) op de toets  te drukken, bevestig je een keuze en 
ga je naar het submenu  Ook hier ga je door het menu met behulp van de 
toetsen ▲ of ▼ en bevestig je een keuze door kort op de toets  te 
drukken 

Veranderen van de programmering: C) Veranderbare waarden knipperen, door op  te drukken, kunnen 
ze worden veranderd  D) Met de toetsen ▲ of ▼ de gewenste waarde 
verhogen resp  verlagen  E) Bevestigen door op de toets  te drukken  

Verlaten van submenu's: F) Door de toets 3 seconden lang ingedrukt te houden ga je van een 
submenu naar het bovenliggende menu terug 

Verlaten van de programmeermodus: G) De overgang naar de bedrijfsmodus volgt automatisch na een inactiviteit 
van 90 seconden  Vanuit het hoofdmenu kun je de programmeermodus 
ook verlaten door op de toets  te drukken en de toets ingedrukt te 
houden  Alle instellingen worden daarbij opgeslagen 

Afbreken van de programmering: Door gelijktijdig op de toetsen ▲ en ▼ te drukken, kan de programmering 
altijd afgebroken worden zonder dat veranderde instellingen worden 
opgeslagen 
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5. Handleiding programmering

Om naar de programmeermodus om te schakelen op de toets  drukken 

Aanwijzing: Is er bij ingebruikstelling van het apparaat geen pH-elektrode aangesloten, verschijnt de 
storingsmelding  op het display.

5.1 Programmeren van de klok

5.1.1 Instellen van de tijd

Nadat de programmeermodus geactiveerd is, knippert het kloksymbool  

Druk op , de uren worden weergegeven,  knippert 
Met de toetsen ▲ of ▼ de uren tussen 0 en 23 instellen 
Op de toets  drukken, de minuten worden weergegeven,  knippert 
Met de toetsen ▲ of ▼ de minuten tussen 0 en 59 instellen 
Op de toets  drukken, de seconden worden weergegeven,  knippert 
Met de toetsen ▲ of ▼ de seconden tussen 0 en 59 instellen 
Bevestigen met de toets  

Wanneer  opnieuw knippert en u de temperatuur op schakeling 1 in wilt stellen, met de toets ▼ naar het volgende 
programmeerpunt in het hoofdmenu Temp 1 springen, bij knipperen met  bevestigen en met punt 5 2 van de 
gebruiksaanwijzing doorgaan 

Om de alternatieve pH-regeling op schakeling 1 in te stellen, op de toets ▼ drukken, tot pH knippert, met  
bevestigen en met punt 5 3 van de gebruiksaanwijzing doorgaan 

Aanwijzing: Indien de klok eerder is ingesteld, kunt u met toetsen ▲ of ▼ direct naar de instellingen 
Temp 1, pH, Temp 2 of Time gaan.

Let op: De Dupla Twin-Control beschikt over een automatische zomer-/wintertijdschakeling. Deze moet hand-
matig worden uitgevoerd.



13

5.2 Programmeren van de temperatuur 1

Let op: De programmering van temperatuur 1 overschrijft de programmering van de alternatieve pH-sturing op 
schakeling 1. 

5.2.1 Keuze van de modus HEAT / COOL

Nadat de knipperende waarde is bevestigd, knippert Temp 1   Om de HEAT-modus te kiezen ( : regeling 
aangesloten verwarming) met  bevestigen  Alternatief met de toets ▲ of ▼ koelen ( : regeling aangesloten 
koelapparaten) selecteren en met  bevestigen 

5.2.2 Submenustructuur temperatuur 1 programmering

Wanneer SET knippert op de toets  drukken om temperatuur 1 in te stellen en met menupunt 5 2 3 doorgaan  
Alternatief met de toets ▼ de alarminstelling ( ) selecteren en met menupunt 5 2 4 doorgaan of met de toets ▼ 
naar de (de-)activering van het akoestische alarm ( ) gaan en met menupunt 5 2 5 doorgaan 
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5.2.3 Instellen van de setpoint-temperatuur 1

Na het bevestigen van SET knippert   
Op  drukken om plaats 1 van het programma te programmeren 
(Door op de toetsen ▲ of ▼ te drukken, kan  geselecteerd worden )

Wanneer  knippert, kan met de toetsen ▲ of ▼ tussen  (veranderen) of  (wissen) worden gekozen 
Indien  gekozen wordt, dit met de toets  bevestigen, de uren worden weergegeven,  knippert 
Met de toetsen ▲ of ▼ de uren tussen 0 en 23 instellen 
Op de toets  drukken, de minuten worden weergegeven,  knippert 
Met de toetsen ▲ of ▼ de minuten tussen 0 en 59 instellen 
Druk op , de temperatuur wordt weergegeven,  of de laatst opgeslagen waarde knippert 
Met de toetsen ▲ of ▼ de gewenste temperatuur tussen 10 °C en 40 °C instellen en met  bevestigen 

Wanneer  knippert, kunt u andere tijdblokken programmeren, door kort op de toets  te drukken  

Moet er geen ander tijdblik worden ingesteld, de toets  drie seconden lang ingedrukt houden om het submenu 
te verlaten 

Aanwijzing: Er kunnen geen uitschakeltijden worden ingevoerd. De starttijd van b.v.  is de eindtijd van 
. Indien alleen  wordt ingesteld, worden de waarden gedurende 24 uur overeenkomstig de program-

mering gelijk geregeld. Het is raadzaam minimaal twee tijdeenheden te programmeren om tussen dag- en 
nachtwaarden te differentiëren.

Let op: Wanneer u de tijdstippen voor het begin van de temperatuursturing van  en  gelijk kiest, 
verschijnt op het display de foutmelding .

5.2.4 Alarminstelling temperatuur 1

Wanneer het symbool  knippert, drukt u op de toets  om het alarm in te stellen of u gaat met de toets ▼ 
naar de (de-)activering van het akoestische alarm en gaat door met menupunt 5 2 5 van de gebruiksaanwijzing  
Na het bevestigen van  met de toets , knippert   Gebruik de toetsen ▲ of ▼ om het +/- alarm binnen de 
grenzen van 0,1 °C en 10 °C in te stellen en bevestig de instelling door op de toets  te drukken 

Aanwijzing:  betekent dat er geen alarm is ingesteld.
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5.2.5 De-/activering van het akoestische alarm temperatuur 1

Wanneer  knippert, drukt u op de toets   Nu knippert   Gebruik de toetsen ▲ of ▼ en kies , 
wanneer u het alarm wilt activeren  Bevestig de wijziging met de toets  

Wanneer SET opnieuw knippert, houdt u de toets  3 seconden lang ingedrukt om het submenu van de  
programmering te verlaten 

Wanneer Temp 1 opnieuw knippert, selecteert u met de toets ▼ het hoofdmenupunt Temp 2 en bevestigt u dit met 
de toets ; vervolgens gaat u verder met punt 5 4 van de gebruiksaanwijzing  Om de alternatieve tijdschakelfunctie 
op schakeling 2 te programmeren, selecteert u met de toets ▲ het hoofdmenupunt Time en bevestigt u dit met de 
toets ; vervolgens gaat u verder met punt 5 5 van de gebruiksaanwijzing 

LET OP: Ga niet verder met de "pH-programmering", omdat dit een overschrijven van de temperatuurprogram-
mering voor schakeling 1 zou betekenen – de instelling die u zojuist heeft uitgevoerd.
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5.3 Programmering van de pH-waarde 

Aanwijzing: De pH-regeling is een alternatieve programmering voor temperatuur 1 op schakeling 1. 

Na het bevestigen van de knipperende pH-instelling met , wordt pH weergegeven en SET knippert 

Wanneer u de gewenste pH-waarde wilt invoeren, drukt u op de toets   Ga vervolgens verder met de program-
mering onder punt 5 3 1 van de gebruiksaanwijzing 
Wanneer u de CO2-nachtschakelingsfunctie wilt activeren, drukt u opnieuw op de toets ▼ tot  knippert en u 
bevestig dit met de toets   Ga vervolgens verder met de programmering onder punt 5 3 2 van de gebruiksaan-
wijzing 
Wanneer u het pH-alarm in wilt stellen, drukt u op de toets ▼ tot  knippert en u bevestigt dit met de toets   
Ga vervolgens verder met de programmering onder punt 5 3 3 van de gebruiksaanwijzing 

Wanneer u de pH-elektrode wilt kalibreren, drukt u opnieuw op de toets ▼ tot CAL knippert en u bevestig dit met de 
toets   Ga vervolgens verder met de programmering onder punt 5 3 5 van de gebruiksaanwijzing 

5.3.1 Instelling pH-setpoint

Wanneer  of uw laatst geprogrammeerde waarde en pH knipperen, drukt u op de toets  
Wanneer  knippert, drukt u opnieuw op de toets  

 of uw laatst geprogrammeerde waarde knippert 

Aanwijzing: Het pH-setpoint is fabrieksmatig ingesteld op . Afhankelijk van de waterwaarden in het her-
komstgebied van uw vissen, kunnen hogere of lagere waarden vereist zijn.

Gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de gewenste pH-waarde tussen  en  in te stellen en bevestig dit met de toets 
  Wanneer het instellen van het pH-setpoint klaar is, knippert   
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Wilt u de CO2-nachtschakelingsfunctie activeren en wilt u 's nachts geen CO2-toevoer, druk dan op de toets   Ga 
vervolgens verder met de programmering onder punt 5 3 2 van de gebruiksaanwijzing 

Wilt u de fabrieksmatig ingestelde deactivering van de CO2-nachtschakelingsfunctie zo houden en wilt u 's nachts 
CO2-toevoer hebben, dan slaat u menupunt 5 3 2 over  Druk daartoe – terwijl  knippert - op de toets ▼ tot 

 knippert en bevestig dit met de toets  en ga vervolgens verder met de programmering van het pH-alarm 
onder punt 5 3 3 van de gebruiksaanwijzing 

5.3.2 CO2-nachtschakelings

Nadat u het knipperend weergegeven  met de toets  heeft bevestigd, knippert  op de eerste 
regel, terwijl pH en  op het display weergegeven worden  Verander  nu met de toets ▲ of ▼ in  en 
bevestig dit met  

Aanwijzing: Wanneer op  gedrukt wordt, wanneer  knippert, schakel je direct naar de program-
mering van het pH-alarm, wat weergegeven wordt door een knipperend  .

Wanneer  knippert, drukt u op de toets  
  wordt in de derde regel van het display weergegeven en de urenindicatie  (of de laatste door u geprogram-
meerde waarde) knippert  Stel de starttijd voor de nachtschakeling van de CO2-toevoer in tussen 0 en 23 uur met de 
toetsen ▲ en ▼ 
Nadat u op  gedrukt hebt, knippert de minutenindicatie   Gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de minuten in te 
stellen tussen 0 en 59 en bevestig dit met de toets  

Let op:  betekent hier de tijd, waarop de nachtschakeling van de CO2-toevoer moet beginnen. Bijvoorbeeld 
om 21.00 uur of wanneer de verlichting van het aquarium uitgeschakeld wordt.

 wordt in de derde regel van het display weergegeven en de urenindicatie  (of de laatste door u geprogram-
meerde waarde) knippert  Stel de stoptijd ('s morgens) voor de nachtschakeling van de CO2-toevoer met de toetsen 
▲ en ▼ in 

Nadat u op  gedrukt hebt, knippert de minutenindicatie   Gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de minuten in te 
stellen tussen 0 en 59 en bevestig dit met de toets  

Let op:  betekent hier de tijd, waarop de nachtschakeling van de CO2-toevoer moet stoppen. Bijvoorbeeld 
om 8.00 uur of wanneer de verlichting van het aquarium ingeschakeld wordt.

Aanwijzing: Wanneer de starttijd van de CO2-nachtschakelingsfunctie bereikt wordt, geeft het display op de 
eerste regel alleen nog een gemeten maar geen geregelde pH-waarde meer aan. Op de derde regel wordt de 
instelwaarde  weergegeven.

Wanneer het programmeren van de CO2-nachtschakelingsfunctie klaar is, knippert  en kunt u doorgaan met het 
programmeren van het pH-alarm 
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5.3.3 Programmering van het pH-alarm 

Na het bevestigen van de knipperende weergave  met , knippert  of de laatste door u geprogrammeerde 
waarde 

Gebruik de toetsen ▲ of ▼ om het +/- alarm binnen de grenzen van 0,1 en 4 pH in te stellen en bevestig de instel-
ling door op de toets  te drukken 

Aanwijzing:  betekent dat er geen alarm actief is. 

Wanner het programmeren van het pH-alarm klaar is, knippert  

5.3.4 De-/activering van het akoestische pH-alarm 

Wanneer  knippert, drukt u op de toets  om het akoestische alarm te activeren of te deactiveren 

Wanneer  knippert, bevestigt u dit met de toets  om het pH-alarm te deactiveren 

Alternatief kunt u de toets ▲ of ▼ gebruiken tot  knippert en u bevestigt dit met , om het akoestische  
pH-alarm te activeren 

Aanwijzing: Het akoestische pH-alarm en akoestische alarm van de kalibreringsherinnering kunnen niet  
gescheiden geprogrammeerd worden. Wanneer u het akoestische pH-alarm gedeactiveerd heeft, is ook het 
alarm van de kalibreringsherinnering gedeactiveerd.
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5.3.5 Kalibreren van de pH-elektrode

Wanneer CAL knippert, drukt u op de toets    knippert op de tweede regel van het display 

1  Verwijder de beschermkap van de pH-elektrode 

2  Spoel de punt van de pH-elektrode kort met DuplaDest af 

3  Dompel de pH-elektrode onder in de pH 7 kalibreeroplossing en druk op de toets  
Een lopende meetwaarde wordt naast het weergegeven CAL en pH op de eerste,  en SET worden op de tweede 
regel van het display weergegeven 
Wanneer de weergegeven meetwaarde zich gestabiliseerd heeft, houdt u de toets  3 seconden lang ingedrukt, 
tot u als bevestiging van de veranderde waarde een lange pieptoon hoort 

 wordt samen met CAL op de eerste en  evenals SET worden op de tweede regel van het display weergegeven 

4  Haal de pH-elektrode uit de pH 7 kalibreeroplossing en druk op de toets  om met het kalibreren door te 
gaan   knippert op de tweede regel van het display 

5   Spoel de punt van de pH-elektrode kort met DuplaDest af 

6   Om de pH-elektrode voor zoet water te kalibreren, dompelt u de pH-elektrode onder in de pH 4 kalibreeroplossing 
en drukt u op de toets  

 Om de pH-elektrode voor zout water te kalibreren, gebruikt u de toetsen ▲ of ▼ tot  knippert en dompelt u 
de pH-elektrode onder in de pH 9 oplossing en drukt u op de toets  

7   Een lopende meetwaarde wordt naast het weergegeven CAL en pH op de eerste,  (of ) en SET worden 
op de tweede regel van het display weergegeven 

 Wanneer de weergegeven meetwaarde zich gestabiliseerd heeft, houdt u de toets  3 seconden lang ingedrukt, 
tot u als bevestiging van de veranderde waarde een lange pieptoon hoort 

Om het kalibreren te beëindigen, drukt u op de toets   Wanneer het kalibreren klaar is, knipperen CAL en  

8   Spoel de punt van de pH-elektrode kort met DuplaDest af 

9   Bevestig de pH-elektrode voor het gebruik met zuignappen in het aquarium 

Tip: Het kalibreren kan altijd door gelijktijdig op de toetsen ▲ en ▼ te drukken afgebroken worden.

Aanwijzing: Gebruikte pH-elektroden, waarvan de punt in het beschermende omhulsel na verloop van tijd 
compleet uitgedroogd is, moeten voor het kalibreren 24 uur in het water gezet worden. Nieuwe pH-elektroden 
hebben een inlooptijd van ca. 14 dagen nodig. Daarna is voor een nauwkeurige meetwaarde een tweede kalib-
rering nodig.
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5.3.6 Herinneringsfunctie om te kalibreren 

Als fabrieksinstelling is er een visueel alarm om aan het kalibreren te herinneren geactiveerd 

Wilt u deze zo houden, dan houdt u de toets  3 seconden lang ingedrukt, wanneer CAL en  knipperen, om 
het programmeersubmenu te verlaten  

Wilt u de functie deactiveren, kiest u  door op de toets ▲ of ▼ te drukken en bevestigt u dit met de toets 
  Wanneer SET knippert, houdt u de toets  3 seconden lang ingedrukt om het programmeersubmenu te 

verlaten 

Wanneer pH knippert, drukt u op de toets ▼ tot Temp 2 of Time knippert om met de programmering door te gaan 
of houdt u de toets  3 seconden lang ingedrukt om naar de bedrijfsmodus terug te gaan  

Aanwijzing: Het geluid voor het pH-alarm en dat om aan het kalibreren te herinneren zijn niet van elkaar te 
onderscheiden. Indien het akoestische pH-alarm gedeactiveerd is, is tevens het akoestische alarm om aan het 
kalibreren te herinneren gedeactiveerd. Op het optische alarm heeft dit geen invloed.
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5.4 Programmeren van de temperatuur 2 

Let op: De programmering van temperatuur 2 overschrijft de programmering van de alternatieve tijdsturing 
op schakeling 2. Indien schakeling 1 voor de pH-regeling geprogrammeerd is, kan temperatuur 2 op schakeling 
2 voor de verwarming van het water (of voor het koelen ervan) gebruikt worden. Wanneer schakeling 1 voor 
temperatuur 1 (verwarming of koeling van het water) geprogrammeerd is, kan temperatuur 2 op schakeling 2 
voor het verwarmen van het substraat (of voor de koeling van het water) gebruikt worden.

5.4.1 Keuze van de modus HEAT / COOL

Temp 2 knippert 

Om temperatuur 2 te programmeren, drukt u op de toets   (Om de alternatieve tijdschakelfunctie in te stellen 
drukt u op de toets ▼ tot Time knippert en bevestigt u dat door op de toets  te drukken en vervolgens gaat u 
verder met punt 5 5 van de gebruiksaanwijzing )

 knippert 

Voor het selecteren van de HEAT-modus ( : regeling aangesloten verwarming) bevestigt u met  of selecteert u 
alternatief met de toets ▲ of ▼ de koelmodus ( : regeling aangesloten koeling) en bevestigt u dit met   

SET knippert 

Let op: Ga verder met punt 5.4.2 van de gebruiksaanwijzing, wanneer u op schakeling 1 temperatuur 1 
geprogrammeerd heeft. Ga verder met punt 5.4.5 van de gebruiksaanwijzing, wanneer u op schakeling 1 de 
pH-regeling geprogrammeerd heeft.
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5.4.2 Instellen als tweede temperatuur

Na het bevestigen van het knipperende SET door op de toets  te drukken, knippert  

Zijn temperatuur 1 op schakeling 1 en temperatuur 2 op schakeling 2 beide in de HEAT-modus geprogrammeerd, is de 
waarde  het vaste verschil van temperatuur 1 (waterverwarming) en temperatuur 2 (bodemverwarming) en kan dit 
niet worden veranderd  Bevestig dit met de toets , om naar de alarminstelling 5 4 3 te gaan 

Wanneer temperatuur 1 op schakeling 1 in de HEAT-modus geprogrammeerd is en voor temperatuur 2 op schake-
ling 2 de COOL-modus gekozen is, kan met de toets ▲ of ▼ de tussen 0,1 en 5,0 °C hogere temperatuur dan de 
waterverwarming gekozen worden en kan met de toets  worden bevestigd vanaf welke temperatuur de koeling 
geactiveerd wordt 

Let op: Stel het verschil tussen de verwarmings- en koeltemperatuur niet te klein of zonder verschil ( ) in, 
zodat de verwarming en koeling niet kort na elkaar of gelijktijdig actief zijn.

Aanwijzing: Theoretisch is de combinatie van waterkoeling + waterverwarming (schakeling 1: Temp 1 
COOL / schakeling 2: Temp 2 HEAT) mogelijk, maar praktisch is dit zinloos. Temperatuur 2 staat fabrieksmatig 
in de verwarmingsmodus op 0,1 °C hoger dan temperatuur 1, ook wanneer schakeling 2 voor het verwarmen 
gebruikt wordt.

5.4.3 Alarminstelling temperatuur 2

Na het bevestigen van het knipperende  door op de toets  te drukken, knippert   Gebruik de toets ▲ of ▼ 
om het +/- alarm binnen de grenzen van 0,1 °C en 10 °C in te stellen en bevestig de instelling door op de toets  
te drukken 

Aanwijzing:  betekent dat er geen alarm actief is.
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5.4.4 De-/activering van het akoestische alarm temperatuur 2

Na het bevestigen van het knipperende  door op de toets  te drukken, knippert   Wilt u het alarm 
gedeactiveerd houden, bevestigt u dit met de toets   Indien u het alarm juist wilt activeren, gebruikt u de toets 
▲ of ▼ tot  knippert en u bevestigt dit met  

Wanneer SET knippert, houdt u de toets  3 seconden lang ingedrukt om het submenu van de programmering te 
verlaten 

Wanneer u wilt stoppen met de programmering, houdt u de toets  opnieuw 3 seconden lang ingedrukt, d w z  
tot op het display de bedrijfsmodus teruggekeerd is 

5.4.5 Instellen als eerste temperatuur

Na het bevestigen van het knipperende SET door op de toets  te drukken, knippert  

Nu kunt u temperatuur 2 programmeren zoals dit voor temperatuur 1 onder punt 5 2 beschreven is  Om vervolgens 
te stoppen met de programmering, houdt u de toets  3 seconden lang ingedrukt, d w z  tot op het display de 
bedrijfsmodus teruggekeerd is 
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5.5 Programmeren van de tijdschakelfunctie

Let op: De programmering van de tijdsturing is een alternatief voor temperatuur 2 voor schakeling 2, waarbij 
de hier eerder ingevoerde instellingen overschreven worden.

5.5.1 Bedrijfsmodi van de tijdschakelfuncties

Time knippert 

Om tussen de drie tijdschakelfuncties te kiezen, drukt u op , zodat  (automatische modus) op het display 
knippert 

Wilt u schakeling 2 met geprogrammeerde in- en uitschakeltijden gebruiken, moet u bij het knipperen van  op 
de toets  drukken  Ga vanaf punt 5 5 2 verder met het programmeren 

Wilt u schakeling 2 in de intervalstand gebruiken, gebruikt u eerst de toets ▲, om  te selecteren  Bevestig dit 
vervolgens met  en ga vanaf punt 5 5 3 verder met het programmeren 

Wilt u schakeling 2 permanent geactiveerd hebben, gebruikt u eerst de toets ▲, om  te selecteren en dit bevestigt u 
dan met   Wanneer Time knippert, houdt u de toets  3 seconden lang ingedrukt, d w z  tot op het display 
de bedrijfsmodus teruggekeerd is 
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5.5.2 Programmering van de in-/uitschakeltijden

 (timer 1) en  knipperen 

Om plaats 1 van het programma te programmeren op de toets  drukken (met ▲ en ▼ kunnen  tot en met 
 geselecteerd worden) 

Wanneer  knippert, kan met de toetsen ▲ of ▼ tussen  (veranderen) of  (wissen) worden gekozen 

Indien  gekozen wordt, dit met de toets  bevestigen, de uren voor de inschakeltijd worden weergegeven,  
 knippert 

Met de toetsen ▲ of ▼ de uren tussen 0 en 23 instellen 
Op de toets  drukken, de minuten voor de inschakeltijd worden weergegeven,  knippert 
Met de toetsen ▲ of ▼ de minuten tussen 0 en 59 instellen 
Op de toets  drukken, de seconden voor de inschakeltijd worden weergegeven,  knippert 
Met de toetsen ▲ of ▼ de seconden tussen 0 en 59 instellen 
Bevestigen met de toets  

Dan wordt eerst   weergegeven en de uren voor de uitschakeltijd,  knippert 
Met de toetsen ▲ of ▼ de uren tussen 0 en 23 instellen 
Op de toets  drukken, de minuten voor de uitschakeltijd worden weergegeven,  knippert 
Met de toetsen ▲ of ▼ de minuten tussen 0 en 59 instellen 
Op de toets  drukken, de seconden voor de uitschakeltijd worden weergegeven,  knippert 
Met de toetsen ▲ of ▼ de seconden tussen 0 en 59 instellen 
Bevestigen met de toets  

Wilt u verder geen tijdsblokken programmeren, houdt u de toets  3 seconden lang ingedrukt om het submenu 
van de programmering te verlaten 

In het andere geval kunt u, wanneer  knippert, andere tijdsblokken op dezelfde manier programmeren 

Wanneer Time opnieuw knippert, houdt u de toets  3 seconden lang ingedrukt om de programmering te  
beëindigen en naar de bedrijfsmodus terug te keren 

Let op: Wanneer u twee of meer tijdstippen van de tijdsblokken  tot en met  gelijk kiest, verschijnt op 
het display de foutmelding .
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5.5.3 Programmeren van de intervalfunctie

Na het bevestigen van het knipperende  door op de toets  te drukken, 
worden  en  op het display weergegeven, terwijl  knippert 

Voor het instellen van de intervaltijden 
gebruikt u de toets ▲ of ▼ om de uren te kiezen tussen 0 en 23 
Na het bevestigen met , knippert de minutenindicatie  
Gebruik de toets ▲ of ▼ om de minuten te kiezen tussen 0 en 59 
Na het bevestigen met , knippert de minutenindicatie  
Gebruik de toets ▲ of ▼ om de seconden te kiezen tussen 0 en 59 
Na het bevestigen van met de toets  
worden  en  op het display weergegeven, terwijl  knippert 

Voor het instellen van de intervaluitschakeltijden 
gebruikt u de toets ▲ of ▼ om de uren te kiezen tussen 0 en 96 

Aanwijzing: 24 betekent elke dag, 48 om de twee dagen, 72 om de drie dagen, 96 om de vier dagen.

Na het bevestigen met , knippert de minutenindicatie  
Gebruik de toets ▲ of ▼ om de minuten te kiezen tussen 30 en 59* 
Bevestig dit met  

Wanneer Time opnieuw knippert, houdt u de toets  3 seconden lang ingedrukt om de programmering te  
beëindigen en naar de bedrijfsmodus terug te keren 

* De instelling tussen 0 en 59 minuten is uitsluitend mogelijk bij intervallen met een duur van meer dan 1 uur. 
Daarvan zijn 30 minuten door de fabrikant als minimum ingesteld om de elektronische componenten te 
beschermen.

Aanwijzing: De eerste intervalsturing begint direct na het overgaan naar de bedrijfsmodus.
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5.6 Handmatig in-/uitschakelen

Om schakeling 1 te activeren de toets ▲ ingedrukt houden en dan op  drukken  Op de bovenste regel wordt 
 weergegeven  Door nog een keer op deze toetsen te drukken, wordt schakeling 1 uitgeschakeld  In dat geval 

wordt  op de bovenste regel weergegeven  Drukt u een derde keer, dan wordt de programmering voor schake-
ling 1 weer actief  Op het display verschijnt de door u geprogrammeerde waarde  

Om schakeling 2 te activeren de toets ▼ ingedrukt houden en dan op  drukken  Op de tweede regel wordt  
weergegeven  Door nog een keer op deze toetsen te drukken, wordt schakeling 2 uitgeschakeld  In dat geval wordt 

 op de tweede regel weergegeven  Drukt u een derde keer, dan wordt de programmering voor schakeling 2 weer 
actief  Op het display verschijnt weer de door u geprogrammeerde waarde  Regelt schakeling 2 tijdgestuurd in plaats 
van temperatuurgestuurd, dan verschijnt op het display op de tweede regel  of  en in de derde regel  om 
de permanente in- of uitschakeling aan te geven  

5.7 Displayverlichting

Om de automatische displaydimming in permanente verlichting te veranderen, drukt u in de bedrijfsmodus op de 
toets ▲ en houdt u deze toets ingedrukt en drukt dan op de toets ▼  Na het klinken van een pieptoon blijft de 
achtergrondverlichting permanent ingeschakeld  Drukt u opnieuw op de toets ▼ gaat de verlichting uit en piept 
het apparaat twee keer; de displayverlichting staat weer in de automatische stand (de achtergrondverlichting gaat 
automatisch na 120 seconden uit, wanneer er geen toetsen gebruikt worden) 
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5.8 Kalibrering van de temperatuursensor

Voor de nauwkeurigste metingen, zoals bijvoorbeeld in het laboratorium nodig, kan de tolerantie van de temperatu-
ursensor van +/- 0,5 °C door kalibrering opgeheven worden 

Druk tegelijk op de toetsen ▲ of ▼ op het besturingspaneel voordat u de netstekker in het stopcontact steekt  
Wanneer Temp 1 en CAL knipperen, houdt u de toets  ingedrukt, tot het apparaat na 3 seconden naar de 
normale bedrijfsmodus omschakelt  

Wanneer  knippert, kunt u met de toets ▲ of ▼ in stappen van 0,1 °C binnen de grenzen van -5 °C tot +5 °C de 
afwijking van de temperatuursensor van de Dupla Twin-Control ten opzichte van de meetwaarden van een referentie-
meter opheffen 

Bevestig uw instelling met de toets   Om het kalibreringsmenu te verlaten en naar de bedrijfsmodus te gaan, 
drukt u drie seconden lang op de toets  

Aanwijzing: De kalibrering van de temperatuursensor blijft ook na het resetten behouden.

6. Terugzetten op fabrieksinstelling

Mocht uw Dupla Twin-Control niet correct werken, voer dan als volgt een reset uit:

1  De stekker uit het stopcontact trekken
2  De stekker er weer insteken, terwijl u de toets  ingedrukt houdt
3  De toets loslaten

Let op: Met uitzondering van de ingestelde tijd gaan alle geprogrammeerde instellingen verloren. De Dupla 
Twin-Control werkt nu volgens de fabrieksinstelling.
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7. Parameters van de fabrieksinstelling

Instelling klok:  12:00:00 (bij levering)

pH-setpoint:  7,0 
Akoestisch pH-alarm:  gedeactiveerd (   = geen alarm)
Visueel pH-alarm:  gedeactiveerd (  = geen alarm)
Herinneringswaarde om de pH te kalibreren:  geactiveerd ( )
Nachtfunctie / CO2-toevoer 's nachts:  geactiveerd ( ) (geen ongecontroleerd permanent  maar  
 geregeld op basis van de dagprogrammering)

Temperatuur modus:  verwarmen (HEAT )
Temperatuur:  24 °C
Akoestisch alarm temperatuur:  gedeactiveerd (  )
Visueel alarm temperatuur:  gedeactiveerd (  = geen alarm)

Timer modus: automatisch (= )

8. Foutoorzaken
Voer in geval van reclamatie eerst een reset uit, zodat de fabrieksinstellingen weer gelden  Kan het probleem niet 
worden opgelost, zoek dan de fout aan de hand van de volgende tabel op:

Storing Mogelijke oorzaak Oplossing

Schwankender 
pH-Wert

Kabel pH-elektrode te dichtbij een netleiding Kabel pH-elektrode anders plaatsen

Display  
weergave 

pH-elektrode defect pH-elektrode vervangen

Display  
weergave 

Temperatuursensor niet aangesloten / defect of 
kabelbreuk van de temperatuursensor

Temperatuursensor aansluiten resp  
vervangen

Display  
weergave 

Foutieve instelling van de tijd, temperatuurre-
geling 1 voor schakeling 1

Controleer de programmering van de 
ingestelde tijden en controleer op over-
lappingen

Display  
weergave 

Foutieve instelling van de tijd temperatuurrege-
ling 2 / tijdschakelfunctie voor schakeling 2

Controleer de programmering van de 
ingestelde tijden en controleer op over-
lappingen

In geval van garantie of reparatie, het apparaat terugsturen naar de handelaar waar u het apparaat heeft 
gekocht.
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9. Technische gegevens

Bedrijfsspanning: 230 V, 50 Hz
Aangesloten vermogen per schakeling: Max  2 000 W (resistieve belasting)
Totaal aangesloten vermogen van de schakellijst: Max  3 000 W (resistieve belasting)
Lengte aansluitkabel: 1,5 m
Lengte kabel bedieningsdeel-regellijst: 2 m

pH-regelbereik: 4,0 – 9,9
pH-weergavebereik: 4,0 – 9,9
pH regelnauwkeurigheid: +/- 0,1 (richtwaarde)
(waarde vanaf welke externe apparaten geschakeld worden)
pH-schakelhysterese: 0,1 
(verschil tussen in- en uitschakelpunt)
Bereik pH-alarm: 0,1 – 4,0
Herinnering om de pH te kalibreren: Om de zes weken
Lengte kabel BNC-bus: 20 cm

Temperatuur weergavebereik: -9,9 – 99,9 °C
Temperatuur regelbereik: 10,0 – 40,0 °C
Temperatuur alarmbereik: 0,1 – 10 °C (00 = geen alarm)
Temperatuur nauwkeurigheid displayweergave: 0,1 °C
Temperatuur regelnauwkeurigheid: 0,1 °C
(waarde vanaf welke externe apparaten geschakeld worden)
Temperatuur sensor tolerantie: +/- 0,5 °C (kalibreerbaar)
Temperatuur sensor kalibreringsbereik: +/- 5,0 °C
Lengte sensorkabel: 3 m

Tijdschakelfunctie  (automatisch) schakeltijden: Max  8 in-/uitschakelingen
Tijdschakelfunctie  (interval) schakelduur (on time): Minimum 1 sec  / maximum 23 uur, 59 min  en 59 sec 
Tijdschakelfunctie  (interval) schakelafstand (off time): Minimum 30 min  / maximum 96 uur, 59 min 

10. EG-verklaring van overeenstemming

De fabrikant verklaart, dat de apparaten aan de eisen van de desbetreffende EMV- en LVD-normen en daarmee aan 
de bepalingen van de EG-richtlijnen 2004/108/EG en 2006/95/EG voldoen 



pH Elektroden 
Set basic 

Dohse Aquaristik GmbH & Co. KG · www.dohse-aquaristik.com

www.dupla.com Dohse Aquaristik GmbH & Co. KG 

De Dupla pH-elektroden set basic 
is ontwikkeld om de pH in aquaria
permanent te meten.

Art. nr. 80292

Inhoud:
·  hervulbare pH-elektrode 
met dubbel diafragma

·  ijkoplossing pH 4, 10 ml
·  ijkoplossing pH 7, 10 ml
·  Dupla Dest, 10 ml
·  3 testbekers



Dohse Aquaristik GmbH & Co. KG
Otto-Hahn-Str. 9 
D-53501 Gelsdorf

Telefon: +49 (0)22 25 - 94 15 0  
E-Mail: info@dohse-aquaristik.de  
Internet: www.dupla.com

HOBBY Aquaristik · HOBBY Terraristik · Dupla · DuplaMarin


