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Handleiding voor de installateur en de eindgebruiker 

Geachte klant,

Bedankt voor de aanschaf van de AGRIBOX pro. Deze handleiding bevat alle benodigde informatie om 
snel vertrouwd te raken met het product. Wij verzoeken u vriendelijk om deze informatie zorgvuldig door te 
nemen, alvorens met het product te gaan werken. 

Deze handleiding is bedoeld voor zowel de installateur als de eindgebruiker van van de AGRIBOX pro. Via 
de inhoudsopgave kunt u de informatie die u nodig heeft terugvinden in de handleiding. Wij raden aan om 
de stappen te doorlopen zoals omschreven in deze handleiding.

Dit is de oorspronkelijke handleiding. Bewaar deze handleiding goed!

Voor meer informatie of het bestellen van
handleidingen, neem contact op met:

Agrilight
Vlotlaan 643
2681 TZ
Monster

Tel: +31 (0) 174 287 287
Fax: +31 (0) 174 287 292
E-mail: info@agrilight.nl
www: www.agrilight.nl
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1 Inleiding

1.1 Beschrijving product

Bedoeld gebruik
De AGRIBOX pro is een lichtmanagement systeem en is bedoeld om armaturen geautomatiseerd aan te 
sturen. Elk ander gebruik dan het hierboven beschreven bedoeld gebruik wordt gezien als onbedoeld 
gebruik. Agrilight kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door 
onbedoeld, verkeerd of onverstandig gebruik. 

Agrilight geeft een CE keurmerk af voor wat betreft de AGRIBOX pro. De installateur van de AGRIBOX pro 
is echter zelf verantwoordelijk voor het elektrisch installeren conform de wettelijke bepalingen. Houd er 
rekening mee dat als de AGRIBOX pro onderdeel van een systeem gaat wordenm dat dit systeem als 
geheel van CE markering dient te worden voorzien. De veiligheid moet altijd gewaarborgd zijn, zodat de 
installateur, de eindgebruiker en derden veilig gebruik kunnen maken van de AGRIBOX pro.

1.2 Gebruikte symbolen

In deze gebruikershandleiding worden, om de aandacht te vestigen op bepaalde onderwerpen 
of acties, de volgende markeerconventies gebruikt.

Levensgevaar! Het leven van de gebruiker wordt direct bedreigd.

 
Waarschuwing! De gebruiker kan zichzelf (ernstig) verwonden of het product 
ernstig beschadigen. Een waarschuwing duidt op schade aan de gebruiker of 
aan het product, als de gebruiker de procedures niet zorgvuldig uitvoert.

 
Let op! Een opmerking met aanvullende informatie voor de gebruiker. 
Een opmerking maakt de gebruiker attent op mogelijke problemen.

Met dit symbool verklaart Agrilight B.V. te voldoen aan de wettelijke Europese 
eisen.

Dit symbool geeft aan dat het product onafhankelijk is getest en gecertificeerd 
om aan de elektrische veiligheidsnormen van Canada en de VS te voldoen.

Risico op elektrische schokken.
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2 Technische	specificaties

2.1 Algemene	product	specificaties

Productbeschrijving

Naam: AGRIBOX pro 

Productiejaar: 2015
Handleidingversie 37/2016

Technische	specificaties
Spanning 100-240 V(AC) (-15% / +10%)
Frequentie 50-60 Hz
Stroom 0,47 A @ 115 VAC / 0,28 A @ 230 V
Inschakelpiek 55 A @ 115 VAC / 95 A @ 230 VAC
Vermogen 20 W
Arbeidsfactor > 0,95
Netspanning aansluiting 3 aderig
DALI aansluiting 2 aderig (galvanisch gescheiden)
Analoge aansluiting 0..10 V max 100 mA galvanisch gescheiden 2 polig
Contact rode controle licht Potentiaal vrij contact, voor 230 VAC, max. 10 A
Schermsignalering Statische aansluiting 3 aderig
Lichtsensor 0..10 V (3 aderig afgeschermd)
Master/Slave connector Ja
Licht groepen Max. 5
Tijdprogramma’s 10
Aantal DALI drivers Max. 60
Aantal AGRILED® pro 32 Max. 30
Dimbaar Ja (100% ~ +/- 10%)
IP beschermingsgraad IP65
Temperatuur in bedrijf 0 °C ~ + 40 °C (Ta)
Temperatuur opslag -20 °C ~ + 60 °C (Ta)
Luchtvochtigheid 40% ~ 90% (Ta)
Afmeting artikel (L x B x H) 240 x 194 x 85 mm
Afmeting verpakking (L x B x H) 380 x 295 x 160 mm
Gewicht artikel 1,2 kg
Gewicht incl. verpakking 1,4 kg
Kabeldiameter voeding 8 - 13 mm
Kabeldiameter DALI 2 x 1,5 mm2, niet meegeleverd
Kabel t.b.v. lichtsensor 3 x 0,34 mm2, afgeschermd
Striplengte aansluiting 7 mm
Garantie (jaar)* 2
*zie garantie voorwaarden
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2.2 Omgevingsinvloeden

De AGRIBOX pro mag uitsluitend binnen in veestallen, agragrische gebouwen en hallen gebruikt worden. 
Het product mag niet gebruikt worden in natte omgevingen en buiten. Gebruik in een niet daartoe bestemde 
omgeving kan gevolgen op de prestaties van het product hebben, of het product beschadigen. 

2.3 Benodigde gereedschappen voor de installateur

Schroevendraaier
(plat en kruiskop)

Boormachine Striptang Luxmeter
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2.4 Belangrijkste onderdelen 

2.4.1 AGRIBOX pro

1

4
2

3

Stuklijst
1 Touchscreen 6 Sluitringen
2 Bevestigingsgaten (4x) 7 Afdichtingen voor de niet gebruikte wartels
3 Deksel 8 Pluggen
4 Lichtsensor 9 Schroeven
5 Wartels

2.4.2 Overzicht touchscreen iconen en belangrijkste schermen

 Startscherm

 Overzichtscherm

5

9
6

7
8
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Touchscreen icoon Omschrijving

De desbetreffende functie is uitgeschakeld.

De desbetreffende functie is ingeschakeld.

Het programma is ingeschakeld.

Bevestigen van een ingevulde waarde.

Het wissen van de gehele waarde.

Backspace; het laatste cijfer wissen.

De functiebalk van een groep:
- uit: De groep is uitgeschakeld.
-  program: Het programma behorend bij de groep is 

ingeschakeld.
- handmatig: Handmatig de groep bedienen. 
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3 Voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinstructies

• Levensgevaar! Houd het product uit de buurt van water. Wanneer de 
elektronische componenten in aanraking komen met water, kan dit leiden tot 
een elektrische schok met de dood als gevolg.

 

• Voor de montage en installatie is specifieke deskundigheid vereist en mag 
daarom alleen door daarvoor gecertificeerd personeel worden uitgevoerd.  
De montage en installatie dienen overeenkomstig te zijn met de plaatselijk 
geldende wetten en regelgeving.

• Maak geen gebruik van het product indien het product of het snoer 
beschadigd is. 

• Maak het product spanningsloos voordat u begint aan de installatie of het 
onderhoud.

• Vervang zelf geen onderdelen. Raadpleeg een erkend onderhoudsmonteur.
• De AGRIBOX pro bevat storingsgevoelige elektronische componenten. Plaats 

het product buiten bereik van objecten die elektrische interferentie kunnen 
veroorzaken, of indien mogelijk verwijder de objecten die elektrische 
interferentie kunnen veroorzaken.

 
• Zet voor en tijdens installatie het werkgebied af voor onbevoegden.
• Draag tijdens installatie de juiste beschermende kleding, zoals 

werkhandschoenen, werkschoenen, helm en beschermende overalls.
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4 Montage en installatie

 

• Voor de montage en installatie is specifieke deskundigheid vereist en mag 
daarom alleen door daarvoor gecertificeerd personeel worden uitgevoerd.  
De montage en installatie dienen overeenkomstig te zijn met de plaatselijk 
geldende wetten en regelgeving.

• De AGRIBOX pro bevat storingsgevoelige elektronische componenten. Plaats 
het product buiten bereik van objecten die elektrische interferentie kunnen 
veroorzaken, of indien mogelijk verwijder de objecten die elektrische 
interferentie kunnen veroorzaken.

• Maak het product spanningsloos voordat u begint aan de installatie.

 
• Zet voor en tijdens installatie het werkgebied af voor onbevoegden.
• Draag de juiste beschermende kleding, zoals werkhandschoenen, 

werkschoenen, helm en beschermende overalls.

4.1 De AGRIBOX pro monteren

4.1.1 Wartels bevestigen

1. Haal de wartels uit elkaar door de onderkant 
los te draaien.

2. Plaats de bovenkant van de wartels inclusief 
de sluitringen (afbeelding rechts) op de juiste 
posities aan de buitenkant van de AGRIBOX 
pro.

3. Bevestig de onderkant van de wartels aan de 
binnenkant van de AGRIBOX pro.

4. Duw een afdichting (afbeelding rechts) in de 
wartels die niet gebruikt worden.
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4.1.2 De AGRIBOX pro monteren zonder beugels

1. Draai de kunststof schroeven (4x) los door 
deze tegen de wijzers van de klok in te 
draaien met behulp van een 
schroevendraaier. 

2. Verwijder het deksel.

3. Verwijder de kunststof afdichtingen uit de 
bevestigingsgaten.

4. Houd het product op de gewenste plek tegen de muur en teken de montagegaten af.

5. Boor gaten in de muur en plaats pluggen (de pluggen zijn niet meegeleverd).

6. Bevestig het product tegen de muur met behulp van schroeven (de schroeven zijn niet 
meegeleverd).

7. Plaats de kunststof afdichtingen terug in de 
bevestigingsgaten.

8. Plaats het deksel terug.

9. Draai de kunststof schroeven vast door deze met de wijzers van de klok mee te draaien met behulp 
van een schroevendraaier.
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4.1.3 De AGRIBOX pro monteren met beugels

1. Leg de beugels op de achterkant van de 
AGRIBOX pro. 

2. Bevestig de beugels aan de AGRIBOX pro 
met behulp van de meegeleverde schroeven. 

Draai de schroeven vast door deze met de 
wijzers van de klok mee te draaien met 
behulp van een schroevendraaier.

3. Teken de beugels af op de gewenste positie.

4. Boor gaten en plaats de meegeleverde pluggen.

5. Bevestig de beugels op de gewenste positie met behulp van de meegeleverde schroeven.  
 
Draai de schroeven vast door deze met de wijzers van de klok mee te draaien met behulp van een 
schroevendraaier.

4.2 De	lichtsensor	monteren	(IP65)

1. Draai de schroeven los door deze tegen de 
wijzers van de klok in te draaien met behulp 
van een schroevendraaier. 

2. Verwijder het deksel.

 Monteer de sensor zodanig dat 
deze vrij zicht heeft, afgeschermd is van 
direct zonlicht en zich niet in de buurt van een 
andere lichtbron bevind.

Indien u zich boven de evenaar bevindt, dient de lichtsensor buiten de ruimte aan de noordzijde 
gemonteerd te worden. Indien u zich onder de evenaar bevindt, dient de lichtsensor buiten de ruimte 
aan de zuidzijde gemonteerd te worden. 
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3. Houd het product op de gewenste plek en teken de twee montagegaten af.

4. Boor gaten in de muur en plaats pluggen (de pluggen zijn niet meegeleverd).

5. Bevestig het product tegen de muur met behulp van schroeven (de schroeven zijn niet meegeleverd).

6. Draai de wartel los door deze tegen de wijzers van de klok in te draaien.

7. Trek een 3-aderige afgeschermde kabel door 
de wartel en verbind deze met de bus:
1 UB + 
2 Ausg.
3 GND

8. Zet de dipswitches in de 20 kLux stand:
- Dipswitch 1 OFF
- Dipswitch 2 OFF
- Dipswitch 3 ON
- Dipswitch 4 OFF

 Zet de dipswitches NA het 
calibreren in de 2 kLux stand. Zie paragraaf 
4.4.10.1 voor meer informatie.

9. Draai de wartel op de master vast door deze met de wijzers van de klok mee te draaien.

10. Plaats het deksel terug.

11. Plaats de schroeven terug in het product en 
draai de schroeven vast door deze met de 
wijzers van de klok mee te draaien met 
behulp van een schroevendraaier.
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4.3 De AGRIBOX pro elektrisch aansluiten

De volgende onderdelen dienen elektrisch te worden aangesloten in de AGRIBOX pro:
- Voeding
- Lichtsensor
- Controlelicht
- Scherming (optioneel)
- DALI (optioneel)
- Slave (optioneel, zie paragraaf 4.5)

Doe dit als volgt:

1. Draai de kunststof schroeven (4x) los door 
deze tegen de wijzers van de klok in te 
draaien met behulp van een 
schroevendraaier. 

2. Verwijder het deksel.

3. Draai per aansluiting een lege wartel los door deze tegen de wijzers van de klok in te draaien.
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4. Trek de juiste kabel door de wartel en verbind deze met de juiste bus.

1: Scherming aansluiting
• Bovenste bus (connector J5)

• + = potentiaal vrij contact
• - = potentiaal vrij contact

2: Lichtsensor 0-10V in aansluiting 
• 24V = UB+ 
• + = Ausg. 
• - = GND
• SH = Shield

3: Slave/DSX aansluiting
• Zie paragraaf 4.5.

4: Controlelicht aansluiting
• NO = Normally opened contact
• COM = common

5: 0-10V uit aansluiting
• + = 0-10V
• - = 0V

6: DALI aansluiting
• DA = DALI aansluiting
• DA = DALI aansluiting

7: Voeding 
• N = nul
• L = fase
•  = aarde

5. Draai de wartel weer vast door deze met de wijzers van de klok mee te draaien.

6. Indien van toepassing; Duw de meegeleverde afdichtingsdoppen in de wartelgaten die niet worden 
gebruikt en draai deze rechtsom dicht. 

7. Plaats het deksel terug.

8. Draai de kunststof schroeven vast door deze met de wijzers van de klok mee te draaien met behulp 
van een schroevendraaier.
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4.4 De AGRIBOX pro installeren

 De eerste keer dat de AGRIBOX pro wordt ingeschakeld, is de standaardtaal Engels. 

4.4.1 De taal instellen

1. Druk op het tandwiel rechts bovenin het 
startscherm.
Het overzichtscherm verschijnt.

2. Druk op ‘SETTINGS’.

3. Druk op ‘Language’.
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4. Druk op ‘English’.

5. Selecteer de gewenste taal door op de ‘<’ of 
‘>’ knop te drukken.
Druk op ‘Selecteer’ om te bevestigen.

6. Druk twee keer op ‘Sluiten’ om terug te keren naar het startscherm.
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4.4.2 De datum en de tijd instellen

1. Druk op het tandwiel rechts bovenin het 
startscherm.
Het overzichtscherm verschijnt.

2. Druk op ‘INSTELLINGEN’.

3. Druk op ‘Datum & Tijd’ indien dit scherm nog 
niet zichtbaar is.

Druk op de tijd achter ‘Tijd instellen’.

4. Vul de gewenste tijd in en druk op het groene 
vak om te bevestigen.
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5. Druk op de datum achter ‘Datum instellen’.

6. Vul de gewenste datum in en druk op het 
groene vak om te bevestigen.

7. Druk op het jaartal achter ‘Jaar instellen’.

8. Vul het gewenste jaartal in en druk op het 
groene vak om te bevestigen.

9. Druk twee keer op ‘Sluiten’ om terug te keren naar het startscherm.
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4.4.3 Het aantal groepen instellen

Met de AGRIBOX pro is het mogelijk om de armaturen in groepen in te delen. Zo kunt u bijvoorbeeld in een 
deel van de ruimte de armaturen uitschakelen terwijl in de rest van de ruimte de armaturen ingeschakeld 
blijven.

1. Maak een plan waarin de armaturen zijn opgedeeld in groepen. Hiervoor kan het lichtplan gebruikt 
worden.

 Maximaal 5 groepen kunnen ingevoerd worden in de AGRIBOX pro.

2. Druk op het tandwiel rechts bovenin het 
startscherm.
Het overzichtscherm verschijnt.

3. Druk op ‘INSTELLINGEN’.

4. Druk op ‘Instellingen’.
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5. Druk op het cijfer achter ‘Aantal groepen’.

6. Vul het gewenste aantal groepen in en druk 
op het groene vak om te bevestigen.

7. Druk twee keer op ‘Sluiten’ om terug te keren naar het startscherm.
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4.4.4 Armaturen toevoegen aan de AGRIBOX pro 

 Voor deze actie moeten alle armaturen onder spanning staan.
Wanneer de AGRIBOX pro voor het eerst wordt opgestart, is nog geen enkele armatuur gekoppeld. 
Een armatuur bevat een of twee drivers, die elk afzonderlijk een rij met LED lampen aansturen. Elke driver 
heeft zijn eigen code. De armaturen worden toegevoegd zodra de AGRIBOX pro de codes inleest. 

4.4.4.1 Alle armaturen in een keer toevoegen

1. Druk op het tandwiel rechts bovenin het 
startscherm.
Het overzichtscherm verschijnt.

2. Druk op ‘INSTELLINGEN’.

3. Druk op ‘Zoeken’.



23

4. Druk op de tekst achter ‘Zoek modus’.

5. Selecteer ‘Adres->alle’ door op de ‘<’ of ‘>’ 
knop te drukken.
Druk op ‘Selecteer’ om te bevestigen.

6. Druk op de tekst achter ‘Drivers zoeken’.

7. Selecteer ‘Ja’ door op de ‘<’ of ‘>’ knop te 
drukken.
Druk op ‘Selecteer’ om te bevestigen.
De AGRIBOX pro zoekt nu alle drivers. De 
melding: ‘Klaar’ verschijnt wanneer het 
zoeken voltooid is.

8. Druk twee keer op ‘Sluiten’ om terug te keren naar het startscherm.
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4.4.4.2 Achteraf een enkel armatuur toevoegen 

1. Druk op het tandwiel rechts bovenin het 
startscherm.
Het overzichtscherm verschijnt.

2. Druk op ‘INSTELLINGEN’.

3. Druk op ‘Zoeken’.

4. Druk op de tekst achter ‘Zoek modus’.



25

5. Selecteer ‘Adres->nieuwe’ door op de ‘<’ of 
‘>’ knop te drukken.
Druk op ‘Selecteer’ om te bevestigen.

6. Druk op de tekst achter ‘Drivers zoeken’.

7. Selecteer ‘Ja’ door op de ‘<’ of ‘>’ knop te 
drukken.
Druk op ‘Selecteer’ om te bevestigen.
De AGRIBOX pro zoekt nu de nieuwe 
drivers. De melding: “Klaar” verschijnt 
wanneer het zoeken voltooid is.

8. Druk twee keer op ‘Sluiten’ om terug te keren naar het startscherm.
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4.4.5	 Armaturen in groepen indelen

 Voor deze actie moeten alle armaturen onder spanning staan.
Een armatuur bevat een of twee drivers, die elk afzonderlijk een rij met LED lampen aansturen. Om de 
armaturen in groepen in te delen, dient elke driver handmatig ingeschakeld te worden. Vervolgens moet 
visueel bepaald worden in welke groep de LED lampen inschakelen.

1. Druk op het tandwiel rechts bovenin het 
startscherm.
Het overzichtscherm verschijnt.

2. Druk op ‘INSTELLINGEN’.

3. Druk op ‘Toewijzen’.
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4. Druk op ‘V’ (Aan) achter ‘Driver 1’ om de 
bijbehorende lamp in te schakelen.

Zoek de armatuur met de ingeschakelde 
lamp en bepaal in welke groep dit is.

6. Druk op de tekst achter ‘Driver 1’ (onder 
‘Groep’).

7. Selecteer de gewenste groep door op de ‘<’ 
of ‘>’ knop te drukken.
Druk op ‘Selecteer’ om te bevestigen.

8. Druk op ‘X’ (Uit) achter ‘Driver 1’ om de 
bijbehorende lamp uit te schakelen.

9. Voer stap 3 t/m 7 uit voor alle overige drivers.

 Deze handelingen kunnen even tijd in beslag nemen.

10. Druk twee keer op ‘Sluiten’ om terug te keren naar het startscherm.
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4.4.6 Lichtprogramma’s instellen

Met een lichtprogramma kunt u de armaturen gedurende 24 uur in- en uit schakelen op de door u gewenste 
tijdstippen. In totaal kunnen 10 lichtprogramma’s ingesteld worden. Per lichtprogramma kunnen 8 
tijdstippen ingesteld worden. 

Voorbeeld: 
Van 6:30 uur tot 22:30 uur moet de groep armaturen, behorende bij programma 1, ingeschakeld zijn op 
100%. Daarna moet de groep armaturen uitschakelen. Dit vult u als volgt in:

• Tijdstip 1: Om 6:00 uur schakelt de groep armaturen in. 
• Tijdstip 2: Van 6:00 uur tot 6:30 uur loopt de lichtsterkte op naar 100%.
• Tijdstip 3: Van 6:30 uur tot 22:30 uur blijft de groep armaturen op 100% ingeschakeld.
• Tijdstip 4: Van 22:30 uur tot 23:00 uur neemt de lichtsterkte af naar 0%.

Tijdstip 5 t/m 8 kunnen ingevuld worden indien u op meerdere tijdstippen de groep armaturen wilt in- of 
uitschakelen.

 Het eerste en het laatste tijdstip dienen altijd 0% te zijn. Indien dit niet het geval is, zal de 
armatuur ingeschakeld blijven.
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Een lichtprogramma stelt u als volgt in:

1. Druk op het tandwiel rechts bovenin het 
startscherm.
Het overzichtscherm verschijnt.

2. Druk op ‘PROGRAM’.

3. Druk op het gewenste programma.

Druk op de tijd achter ‘1’.

4. Vul de gewenste starttijd in en druk op het 
groene vak om te bevestigen.
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5. Druk op het aantal procent (%) achter ‘1’.

6. Vul in hoeveel procent de lampen 
ingeschakeld moeten zijn op dit tijdstip en 
druk op het groene vak om te bevestigen.

7. Voer stap 4 t/m 7 uit voor de gewenste overige momenten.

Wanneer u klaar bent, is programma 1 ingesteld.

8. Indien gewenst, voer stap 3 t/m 8 uit voor de overige programma’s. 

 Maximaal 10 programma’s kunnen ingesteld worden.

9. Druk twee keer op ‘Sluiten’ om terug te keren naar het startscherm.
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4.4.7	 Controlelicht instellen

Eén controlelichtprogramma kan ingesteld worden. Het controlelicht kan minder worden waargenomen door 
het vee. Hierdoor wordt het vee niet gestoord in hun dag- en nachtritme.

Het controlelichtprogramma stelt u als volgt in:

1. Druk op het tandwiel rechts bovenin het 
startscherm.
Het overzichtscherm verschijnt.

2. Druk op ‘PROGRAM’.

3. Druk twee keer op ‘VOLGENDE’.

4. Druk op ‘CONTROLE’.

Druk op de tijd achter ‘1 AAN:’.
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5. Vul de gewenste starttijd in en druk op het 
groene vak om te bevestigen.

6. Druk op de tijd achter ‘1 UIT:’.

7. Vul de gewenste eindtijd in en druk op het 
groene vak om te bevestigen.

8. Indien gewenst, voer stap 5 t/m 7 uit voor de overige momenten. 

 Maximaal 4 momenten voor het in- en uitschakelen van het controlelicht kunnen 
ingesteld worden.

9. Druk twee keer op ‘Sluiten’ om terug te keren naar het startscherm.
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4.4.8 Een lichtprogramma toevoegen aan een groep

1. Druk op het tandwiel rechts bovenin het 
startscherm.

Het overzichtscherm verschijnt.

2. Druk op ‘GROEPEN’.

3. Druk op de gewenste groep bovenin het 
scherm.

Druk op de tekst achter ‘Licht programma 
selectie’.

4. Selecteer het gewenste programma door op 
de ‘<’ of ‘>’ knop te drukken.
Druk op ‘Selecteer’ om te bevestigen.

Het gewenste programma is nu toegevoegd 
aan de geselecteerde groep.

5. Indien gewenst, voer stap 3 t/m 5 uit om programma’s toe te voegen aan andere groepen. 

6. Druk twee keer op ‘Sluiten’ om terug te keren naar het startscherm.
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4.4.9 Een armatuur verwijderen uit het systeem van de AGRIBOX pro 

1. Verwijder het armatuur uit de veestal/hal/het agrarische gebouw.

2. Druk op het tandwiel rechts bovenin het 
startscherm.
Het overzichtscherm verschijnt.

3. Druk op ‘INSTELLINGEN’.

4. Druk op ‘Zoeken’.
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5. Druk op de tekst achter ‘Zoek modus’.

 

6. Selecteer ‘Opvragen’ door op de ‘<’ of ‘>’ 
knop te drukken.
Druk op ‘Selecteer’ om te bevestigen.

7. Druk op de tekst achter ‘Drivers zoeken’.

8. Selecteer ‘Ja’ door op de ‘<’ of ‘>’ knop te 
drukken.
Druk op ‘Selecteer’ om te bevestigen.

De AGRIBOX pro zoekt welke drivers nog 
aanwezig zijn. De melding: “Klaar” verschijnt 
wanneer het zoeken voltooid is.

Het aantal verwijderde drivers is in 
mindering gebracht in het systeem van de 
AGRIBOX pro

9. Druk twee keer op ‘Sluiten’ om terug te keren naar het startscherm.
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4.4.10 Lichtwaardes instellen

 Voor deze handelingen heeft u een luxmeter nodig.

4.4.10.1 Daglichtcompensatie inschakelen

 Wij adviseren u om deze handeling niet midden op de dag uit te voeren.
Wanneer de lichtsensor is aangesloten, kan daglichtcompensatie ingesteld worden. In de ruimte met de 
armaturen moet een bepaald lichtniveau behaald worden. Daglicht kan naar binnen schijnen en zo invloed 
hebben op het lichtniveau. De lichtsensor registreert de hoeveelheid daglicht en koppelt dit terug aan de 
AGRIBOX pro. De AGRIBOX pro stuurt vervolgens de armaturen aan om het gewenste lichtniveau te 
behalen.

Geen luxmeter aanwezig? Neem dan 10% van de gemeten waarde door de lichtsensor (deze waarde kunt 
u vinden bij; “gemeten waarde buiten”) en vul dit getal in bij calibratie licht binnen.

Voordat u de calibratie uitvoert doet u het volgende:

1. Open de deksel van de lichtsensor.

2. Zet de dipswitches in de 20 kLux stand:
- Dipswitch 1 OFF
- Dipswitch 2 OFF
- Dipswitch 3 ON
- Dipswitch 4 OFF

Ga nu naar het touchscreen.

3. Druk op ‘INSTELLINGEN’.
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4. Druk op ‘Instellingen’.

5. Druk op de tekst achter ‘Daglichtsensor’.

5. Selecteer ‘Ja’ door op de ‘<’ of ‘>’ knop te 
drukken. 

Druk op ‘Selecteer’ om te bevestigen.

De daglichtsensor wordt ingeschakeld. 
Een aantal in te stellen waarden verschijnen 
onder ‘Daglichtsensor’.

6. Druk op de twee pijlen naar beneden tot 
‘Calibratie licht buiten’ in het scherm 
verschijnt.
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7. Druk op de waarde achter ‘Calibratie licht 
buiten’. 

8. Druk op het groene vak om te bevestigen.

De lichtsensor berekent automatisch de 
hoeveelheid daglicht (in lux). Bij bevestiging 
wordt deze waarde vastgelegd in het 
systeem.

9. Druk op de waarde achter ‘Calibratie licht 
binnen’. 

 Meet op verschillende punten in 
de ruimte het aantal lux en neem het 
gemiddelde.
Indien u geen meting kunt uitvoeren, voer 
dan 10% van ‘Calibratie licht buiten’ in.

10. Vul de werkelijk gemeten waarde in, van de 
meting binnen, en druk op het groene vak 
om te bevestigen.
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11. Druk op de waarde achter 
‘Reactievertraging’. 

Wanneer het daglicht in de ruimte voor een 
korte tijd minder is (bijvoorbeeld door een 
wolk) kan de AGRIBOX pro de armaturen 
inschakelen na een bepaalde tijd. Dit is de 
reactievertraging. 

12. Vul de gewenste waarde (in minuten) in en 
druk op het groene vak om te bevestigen.

In de afbeelding is te zien dat de AGRIBOX 
pro de armaturen inschakelt zodra er 10 
minuten lang minder licht in de ruimte is 
geweest.

Klaar met calibreren? 

14. Zet de dipswitches in de 2 kLux stand:
- Dipswitch 1 OFF
- Dipswitch 2 ON
- Dipswitch 3 OFF
- Dipswitch 4 OFF

15. Sluit de deksel van lichtsensor.

16. Druk op de twee pijlen naar beneden tot 
‘meetbereik sensor’ in het scherm verschijnt.
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17. Druk op de waarde achter ‘Meetbereik 
sensor’. 

18. Selecteer ‘2000’ door op de ‘<’ of ‘>’ knop te 
drukken. 

Druk op ‘Selecteer’ om te bevestigen. Het 
meetbereik van de lichtsensor is nu 
ingesteld op 2000 Lux. 

 Stel de ‘Donkerwaarde sensor’ 
NIET handmatig in. De donkerwaarde van 
de sensor wordt automatisch aangepast 
wanneer ‘Meetbereik sensor’ van waarde is 
veranderd. 

19. Druk twee keer op ‘Sluiten’ om terug te keren naar het startscherm.
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4.4.10.2 Daglichtcompensatie per groep in- of uitschakelen 

1. Druk op het tandwiel rechts bovenin het 
startscherm.
Het overzichtscherm verschijnt.

2. Druk op ‘GROEPEN’.

3. Druk op de gewenste groep bovenin het 
scherm.

Druk op de tekst achter ‘Daglicht 
compensatie’.

4. Voer een van de volgende handelingen uit:
- Selecteer ‘Ja’ door op de ‘<’ of ‘>’ knop te 
drukken. De daglicht compensatie wordt 
ingeschakeld.
- Selecteer ‘nee’ door op de ‘<’ of ‘>’ knop te 
drukken. De daglicht compensatie wordt 
uitgeschakeld.

Druk op ‘Selecteer’ om te bevestigen.

5. Indien gewenst, voer stap 3 en 4 uit voor de andere groepen.

6. Druk twee keer op ‘Sluiten’ om terug te keren naar het startscherm.
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4.4.10.3 Schermcompensatie inschakelen 

Wanneer een scherm is aangesloten, kan schermcompensatie ingesteld worden. In de ruimte met de 
armaturen moet een bepaald lichtniveau behaald worden. Daglicht kan naar binnen schijnen en zo invloed 
hebben op het lichtniveau. De lichtsensor registreert de hoeveelheid daglicht en koppelt dit terug aan de 
AGRIBOX pro. De AGRIBOX pro stuurt vervolgens de armaturen aan om het gewenste lichtniveau te 
behalen.

1. Druk op het tandwiel rechts bovenin het 
startscherm.
Het overzichtscherm verschijnt.

2. Druk op ‘INSTELLINGEN’.

3. Druk op ‘Instellingen’.

4. Druk herhaaldelijk op de twee pijlen naar 
beneden tot ‘Scherm’ in het scherm 
verschijnt.
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5. Druk op de tekst achter ‘Scherm’.

6. Selecteer ‘Ja’ door op de ‘<’ of ‘>’ knop te 
drukken. 

Druk op ‘Selecteer’ om te bevestigen.

De schermcompensatie wordt ingeschakeld. 
‘Schermcompensatie’ verschijnt.

7. Druk op de waarde achter 
‘Schermcompensatie’.

8. Vul in hoeveel procent van het daglicht wordt 
tegengehouden door het scherm. 

In de afbeelding rechts wordt 20% van het 
daglicht tegengehouden.

Druk op het groene vak om te bevestigen. 

9. Druk twee keer op ‘Sluiten’ om terug te keren naar het startscherm.
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4.4.10.4 Schermcompensatie per groep in- of uitschakelen 

1. Druk op het tandwiel rechts bovenin het 
startscherm.
Het overzichtscherm verschijnt.

2. Druk op ‘GROEPEN’.

3. Druk op de gewenste groep bovenin het 
scherm.

Druk op de tekst achter ‘Scherm 
compensatie’.

4. Voer een van de volgende handelingen uit:
- Selecteer ‘Ja’ door op de ‘<’ of ‘>’ knop te 
drukken. De scherm compensatie wordt 
ingeschakeld.
- Selecteer ‘nee’ door op de ‘<’ of ‘>’ knop te 
drukken. De scherm compensatie wordt 
uitgeschakeld.

Druk op ‘Selecteer’ om te bevestigen.

5. Indien gewenst, voer stap 3 en 4 uit voor de andere groepen.

6. Druk twee keer op ‘Sluiten’ om terug te keren naar het startscherm.
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4.4.10.5 De daglichtsensor in- of uitschakelen

1. Druk op het tandwiel rechts bovenin het 
startscherm.
Het overzichtscherm verschijnt.

2. Druk op ‘INSTELLINGEN’.

3. Druk op ‘Instellingen’.

4. Druk op de tekst achter ‘Daglichtsensor’.
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5. Voer een van de volgende handelingen uit:
- Druk op de ‘<’ of ‘>’ knop en selecteer ‘ja’ 
om de daglichtsensor in te schakelen.
- Druk op de ‘<’ of ‘>’ knop en selecteer ‘nee’ 
om de daglichtsensor uit te schakelen.

Druk op ‘Selecteer’ om te bevestigen.

6. Druk twee keer op ‘Sluiten’ om terug te keren naar het startscherm.
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4.4.11 De helderheid van het display instellen

1. Druk op het tandwiel rechts bovenin het 
startscherm.
Het overzichtscherm verschijnt.

2. Druk op ‘INSTELLINGEN’.

3. Druk op ‘Instellingen’.

4. Druk herhaaldelijk op de twee pijlen naar 
beneden tot ‘Display helderheid’ in het 
scherm verschijnt.
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5. Druk op het aantal procent (%) achter 
‘Display helderheid’.

6. Vul in hoeveel procent de helderheid van het 
display moet worden en druk op het groene 
vak om te bevestigen.

7. Druk twee keer op ‘Sluiten’ om terug te keren naar het startscherm.
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4.4.12 Fabrieksinstellingen en bedrijfsuren

4.4.12.1 De weergegeven tijd dat een groep in bedrijf is geweest resetten

Zodra een programma behorende bij een groep wordt ingeschakeld, is te zien hoeveel uren en minuten de 
groep in bedrijf is (geweest). Deze tijd is te resetten, voer daarvoor de volgende stappen uit:

1. Druk op het tandwiel rechts bovenin het 
startscherm.
Het overzichtscherm verschijnt.

2. Druk op ‘GROEPEN’.

3. Druk op de gewenste groep bovenin het 
scherm.

Druk op de tijd achter ‘Bedrijfsuren’.

4. Druk op de cirkel met een kruis en druk 
vervolgens op het groene vak om te 
bevestigen.

De tijd dat de groep in bedrijf is geweest is 
nu gereset.

5. Druk twee keer op ‘Sluiten’ om terug te keren naar het startscherm.
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4.4.12.2 De AGRIBOX pro terugzetten naar fabrieksinstellingen

 Wanneer onderstaande stappen worden doorlopen, worden alle instellingen gewist en 
teruggezet naar de fabrieksinstellingen. 

1. Druk op het tandwiel rechts bovenin het 
startscherm.
Het overzichtscherm verschijnt.

2. Druk op ‘i’ rechts bovenin het 
overzichtscherm.

3. Druk op ‘reset’ achter ‘Fabrieksinstellingen 
terugzetten’.
Een waarschuwing verschijnt.

4. Druk op ‘JA’.
De AGRIBOX pro wordt nu teruggezet naar 
fabrieksinstellingen.
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4.5	 Een tweede AGRIBOX pro toevoegen als slave

Aan de AGRIBOX pro kunnen twee extra AGRIBOX pro’s worden toegevoegd om zo meerdere armaturen 
aan te sturen. Deze extra AGRIBOX pro’s zijn een verlengde van de eerste AGRIBOX pro. Dit betekent dat 
ze niet afzonderlijk ingesteld kunnen worden maar uitvoeren wat de eerste AGRIBOX pro wil. De eerste 
AGRIBOX pro is daarom de master en de overige AGRIBOX pro’s de slaves.

4.5.1	 Elektrische aansluiting van de slave

1. Bepaal welke AGRIBOX pro de master en 
welke de slave(s) zijn.

2. Monteer de tweede AGRIBOX pro. Zie paragraaf (4.1) voor meer informatie.

3. Draai de kunststof schroeven (4x) op beide 
AGRIBOX pro’s los door deze tegen de 
wijzers van de klok in te draaien met behulp 
van een schroevendraaier. 

4. Verwijder de deksels.

5. Draai een lege wartel op de master los door deze tegen de wijzers van de klok in te draaien.

6. Trek een 3-aderige kabel door de wartel op 
de master en verbind deze met de DSX bus 
(3):
DSX +
DSX - 
DSX SH

Zet jumper JP5 in de onderste stand door 
het rode kapje over de onderste twee pinnen 
te plaatsen.

7. Zet jumper J12 in de onderste stand door het rode kapje over de onderste twee pinnen te plaatsen. 
Hierdoor wordt aangegeven dat deze AGRIBOX pro de master is.
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8. Draai rotary switch S1 van de master 
(linksboven op de printplaat) op 1. 

Draai rotary switch S2 van de master 
(linksboven op de printplaat) op 0.

Hierdoor is de code voor de master 01. 

 Deze cijfercombinatie mag geen 
00 zijn!

9. Draai de wartel op de master vast door deze met de wijzers van de klok mee te draaien.

10. Draai een lege wartel op de slave los door deze tegen de wijzers van de klok in te draaien.

11. Trek een 3-aderige kabel door de wartel op 
de slave en verbind deze met de DSX bus 
(3):
DSX +
DSX - 
DSX SH

 Verbind dezelfde kabels in de 
master op dezelfde aansluiting in de slave. 

Zet jumper JP5 in de onderste stand.

12. Zet jumper J12 in de bovenste stand om aan te geven dat deze AGRIBOX pro de slave is.

13. Draai rotary switch S1 van de eerste slave 
(linksboven op de printplaat) op 2. 

Draai rotary switch S2 van de eerste slave 
(linksboven op de printplaat) op 0.

Hierdoor is de code voor de slave 02

 Deze cijfercombinatie mag geen 
00 zijn!

De code moet ingevoerd worden in de 
master. Zie paragraaf 4.5.2.

Jumper JP5 Jumper J12 Rotary switch S2 Rotary switch S1

Master Onderste stand Onderste stand 0 1

Slave 1 Onderste stand Bovenste stand 0 2

Slave 2 Onderste stand Bovenste stand 0 3
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4.5.2	 De slave instellen

1. Druk op het tandwiel rechts bovenin het 
startscherm.
Het overzichtscherm verschijnt.

2. Druk op ‘INSTELLINGEN’.

3. Druk op ‘Instellingen’.

4. Druk op de twee pijlen naar beneden tot 
‘Aantal DALI circuits’ in het scherm 
verschijnt.
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5. Druk op het cijfer achter ‘IO-adres DALI 
circuit 2’.

6. Vul de code van de slave in en druk op het 
groene vak om te bevestigen.

Zie subparagraaf 4.5.1 voor meer informatie 
over de code van de slave.

7. ‘IO-adres DALI circuit 3’ verschijnt, hier kunt 
u de tweede slave toevoegen.
Ook verschijnt ‘Toewijzen 2’ bovenin het 
scherm.

Druk op ‘Toewijzen 2’.

8. Voeg de nieuwe armaturen toe aan de slave. 
Zie subparagraaf 4.4.4 voor meer informatie.

9. Druk twee keer op ‘Sluiten’ om terug te keren naar het startscherm.
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4.6 De AGRIBOX pro gereed maken voor 0 - 10 V armaturen

Voor de elektrische aansluiting van 0-10 V armaturen, ga naar paragraaf 4.3. 
Om de 0-10 V armaturen in te stellen in de AGRIBOX pro, doe het volgende:

1. Druk op het tandwiel rechts bovenin het 
startscherm.
Het overzichtscherm verschijnt.

2. Druk op ‘INSTELLINGEN’.

3. Druk op ‘Instellingen’.

4. Druk op de twee pijlen naar beneden tot 
Stuursignaal dalibus’ in het scherm 
verschijnt.
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5. Druk op ‘dalibus’.

6. Selecteer ‘0-10V’ door op de ‘<’ of ‘>’ knop te 
drukken.
Druk op ‘Selecteer’ om te bevestigen.

7. De AGRIBOX pro is nu gereed voor 0-10 V 
armaturen.

8. Druk twee keer op ‘Sluiten’ om terug te keren naar het startscherm.
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5	 Gebruik
5.1	 Een programma in- of uitschakelen

Inschakelen

1.  Zorg ervoor dat u het 
startscherm ziet.

Druk op het icoon van een klok achter ‘AAN/
UIT’ indien deze nog niet geselecteerd is.

2. Druk ter hoogte van ‘program’ in de balk 
onder de gewenste groep(en).
Het ingestelde programma voor de 
desbetreffende groep wordt ingeschakeld. 

Een procentuele waarde verschijnt, dit geeft 
aan op hoeveel procent de LED lampen van 
de armatuur branden.
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Uitschakelen

1.  Zorg ervoor dat u het 
startscherm ziet.

Druk op het icoon van een klok achter 
‘AAN/UIT’ indien deze nog niet 
geselecteerd is.

2. Druk ter hoogte van ‘uit’ in de balk onder de 
gewenste groep(en).
Het ingestelde programma voor de 
desbetreffende groep wordt uitgeschakeld. 
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5.2	 De groepen in- of uitschakelen

5.2.1	 In één keer alle groepen in- of uitschakelen

Inschakelen

 Zorg ervoor dat u het 
startscherm ziet.

Druk op het icoon van een V achter 
‘AAN/UIT’.

Alle armaturen schakelen in op 100%.
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Uitschakelen

 Zorg ervoor dat u het 
startscherm ziet.

Druk op het icoon van een X achter ‘AAN/
UIT’.

Alle armaturen worden nu uitgeschakeld.

5.2.2	 Een enkele groep in- of uitschakelen

Inschakelen

1.  Zorg ervoor dat u het 
startscherm ziet.

Druk op het icoon van een klok achter ‘AAN/
UIT’ indien deze nog niet geselecteerd is.
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2. Druk ter hoogte van ‘handmatig’ in de balk 
onder de gewenste groep(en).

Een procentuele waarde verschijnt, dit geeft 
aan op hoeveel procent de LED lampen 
branden.

3. Druk op de procentuele waarde.

4. Selecteer het gewenste lichtniveau door op 
de ‘<’ of ‘>’ knop te drukken.
Druk op ‘Selecteer’ om te bevestigen.
De groep schakelt in op het geselecteerde 
lichtniveau.
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Uitschakelen

1.  Zorg ervoor dat u het 
startscherm ziet.

Druk op het icoon van een klok achter ‘AAN/
UIT’ indien deze nog niet geselecteerd is.

2. Druk ter hoogte van ‘uit’ in de balk onder de 
gewenste groep(en).

De groep schakelt uit.
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5.3	 Het controlelichtprogramma in- of uitschakelen

Inschakelen methode 1

 Zorg ervoor dat u het 
startscherm ziet.

Druk op het icoon van een ‘V’ achter 
‘CONTROLE LICHT’.

Alle controlelichten schakelen in.

Inschakelen methode 2

 Zorg ervoor dat u het 
startscherm ziet.

Druk op het icoon van een klok achter 
‘CONTROLE LICHT’ indien deze nog niet 
geselecteerd is.

De controlelichten schakelen in volgens het 
bijbehorende programma.
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Uitschakelen

 Zorg ervoor dat u het 
startscherm ziet.

Druk op het icoon van een X achter 
‘CONTROLE LICHT’.

Alle controlelichten worden nu 
uitgeschakeld.
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6 Onderhoud en onderhoudsschema
•  Maak het product spanningsloos voordat u begint aan het onderhoud.
• Reinig de AGRIBOX pro met een droge of lichtvochtige doek.
• Gebruik geen schurende middelen.
• Gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen of middelen met bleek.
• Raadpleeg een reinigingsdeskundige indien de vervuiling een grotere vorm heeft aangenomen.
• Sla het product op in een droge en schone omgeving.

7	 Storing	en	reparatie

 Vervang zelf geen onderdelen. De garantie vervalt indien u dit wel doet.

 Neem contact op met uw lokale dealer als het product niet werkt of de elektronica defect is. 
 

8 Milieu en afdanken

Het symbool op het materiaal, de accessoires of verpakking geeft aan dat dit 
product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Voer het apparaat af 
via het verzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur binnen de EU en in andere Europese landen die aparte 
verzamelsystemen voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur kennen. 
Door het apparaat op de juiste manier af te voeren, helpt u mogelijke gevaren voor 
het milieu en de volksgezondheid te voorkomen die anders door verkeerde 
behandeling van het afgedankte apparaat zouden worden veroorzaakt. Het 
recyclen van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke rijkdommen.  
Voer daarom uw oude elektrische en elektronische apparatuur niet af via het 
huishoudelijke afval.

9 Garantie

Agrilight biedt een garantie op productie- en materiaalfouten voor een periode van twee (2) jaar na de 
originele datum van aanschaf van het product, onder voorwaarde dat het product gebruikt is zoals bedoeld. 
Elke schade die ontstaat door abnormaal gebruik, onjuist hanteren, reinigen of nalatigheid, valt niet onder 
deze garantie. Op montage en installatie biedt Agrilight geen garantie.
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