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Programmeren 

De knop heeft 3 functies. 
1. Wijzigen van het weer te geven voltage. 
2. Resetten van alarmen. 
3. Configureren van alarmwaarden. 
 
De eerste twee functies zijn in bovenliggende gedeelte als besproken waardoor alleen het 
programmeren van de software nog overblijft. 
 
Zodra de knop 4 seconden is ingedrukt, zal het display even uit gaan om aan te tonen dat het 
programmeer menu is geactiveerd. Vervolgens komt er “lo ” in het display te staan, gevolgd door de 
waarde 10.8 (de standaardwaarde – zie ook onderstaande tabel). Dit betekend dat het 
onderspanningsalarm ingesteld kan worden en dat hij op dit moment op 10,8V staat. Deze waarde kan 
worden gewijzigd door op de programmeerknop te drukken. Indien dit gebeurd zal er telkens 0,1V bij 
de waarde opgeteld worden. Dit gaat zo door tot de waarde van 12,0V is bereikt. Indien er dan weer 
op de knop gedrukt wordt zal weer de laagste waarde van de tabel - 10,5V – in beeld verschijnen. 
Wanneer de gewenste waarde op het display staat, moet er 4 seconden gewacht worden tot er “YES” in 
beeld staat. Dit beeld geeft aan dat de gekozen waarde geaccepteerd is. 
 
Vervolgens komt er weer even niets in beeld te staan gevolgd door de tekst “hi ”. Direct daarop 
gevolgd zal er weer een spanningswaarde op het display verschijnen. Dit is de waarde van het boven 
spanning alarm. Ook deze is weer in te stellen door op de knop te drukken. 
 
Bij een 24V systeem met midden aftakking (systeem configuratie 5) is er ook nog de optie om een 
verschilspanningsalarm te activeren en in te stellen. Na de boven spanning zal het display weer even 
uitgaan waarna de tekst “diF” verschijnt. Hier zal weer een spanningswaarde gekozen kunnen worden. 
Het verschil met de vorige twee waarden is echter dat hier het aantal millivolts op het display 
staat en niet het aantal Volts. Een ander verschil is dat hier ook de optie “---” gekozen kan 
worden. Als dit gedaan wordt, is het verschilspanningsalarm uitgeschakeld. 
 
Nadat de laatste programmeerwaarde is ingesteld zal het display weer even uitgaan waarna de BW03 
weer normaal functioneert. 
 
Uiteraard worden deze ingestelde waarde onthouden indien de BW03 (tijdelijk) spanningsloos gemaakt 
wordt. 

Configuratietabel 
 
Opmerking: De in te stellen spanningen zijn altijd de waarde voor een 12V 
systeem. Indien er een 24V systeem is aangesloten zal de gebruiker, met behulp 
van onderstaande tabel, zelf de waarde moeten verdubbelen. 
 

Onder (V) Boven (V)  
Verschil (mV) 12V 24V 12V 24V

10,5 21 14,6 29,2   --- * 

10,6 21,2 14,7 29,4 400 

10,7 21,4   14,8 *   29,6 * 450 

  10,8 *   21,6 * 14,9 29,8 500 

10,9 21,8 15 30 550 

11 22 15,1 30,2 600 

11,1 22,2 15,2 30,4 650 

11,2 22,4 15,3 30,6 700 

11,3 22,6 15,4 30,8 750 

11,4 22,8   800 

11,5 23    

11,6 23,2    

11,7 23,4    

11,8 23,6    

11,9 23,8    

12 24    
 
* Dit zijn de fabrieksinstellingen 
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