Snelstart:
Trocal LED Control &
GHL Control Center
Installeer de Software „GHL Control Center“
https://www.aquariumcomputer.com/de/downloads

in

de

actueelste

Versie

op

uw

PC

GHL Control Center, hier na alleen nog GCC genoemd, dient als gemakkelijke Programmering van uw
LED Control. Het GCC maakt het mogelijk om, het opslaan en herstellen van individueel ingestelde
verlichting curven en controller instellingen te regelen. Let op, dat in de GCC functies afgebeeld
staan, die in de controller wegens het formaat van het display niet mogelijk zijn en omgekeerd de
controller specifieke functies zoals de Time laps functie alleen via de controller kunnen worden
ingesteld.
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1. Verbinden van de Trocal LED Control
Verbind u de stroomkabel van de „Trocal LED“ dmv kabel „LED Connect“ met de LED Control en verbind
deze met een Stopcontact. Maak dan een verbinding met de mee geleverde USB kabel tot uw computer
of laptop.
Opmerking: Om de DENNERLE Trocal LED Control met de PC Software „GHL Control Center (GCC)“
programmeren te kunnen, moet het apparaat eerst over de USB –Aansluiting met de PC verbonden
worden voor dat het Programma geopend wordt.

1.1 Open het GHL Control Center.

1.2 Bij de eerste keer openen van de GCC verschijnt
een foutmelding „Verbindung schlug fehl.
Möchten Sie jetzt die Einstellungen überprüfen?“
Klik in de Pop Up op
1.3 Om de DENNERLE Trocal LED Control bij het
Programma starten automatisch met de GCC te
verbinden, activeert u dmv een vinkje in de
regel „Dennerle Trocal LED Control“ en bij
„Bij Programma start Standaard verbinding
automatisch verbinden“
Bevestig dit venster met

1.4 In het keuze menu kan alleen door een
Dubbelkick de DENNERLE Trocal LED Control met
de Software verbonden worden.

Let op: Deze stappen zijn alleen bij de eerste verbinding met uw computer noodzakelijk. Bij de volgende
programma start wordt de verbinding tussen DENNERLE Trocal LED Control en GHL Control Center
automatisch gemaakt.
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2. Beleuchtung
In de GCC kunnen tot 2 Trocal LED Lampen met ieder 2 aparte Kanalen (d.h. in totaal 4 verlichtings
kanalen) onafhankelijk van elkaar geprogrammeerd worden.
Kanal 1 u. 3: Warmwit:, 4000 K – Kanaal 2 u. 4: Koudwit, 6500 K
2.1 Kies in het keuze menu een
„Verlichingskanaal“ uit.
In het volgende venster kunnen tot 8
Dimpunten worden vast gelegd.

2.2 Kies
en geef in het
volgende venster uw gewenste uur en
Helderheid in.
Bevestig dit met
Tip: De Helderheid bij Start- en Eindpunt
van de verlichtingsverloop moeten altijd
op 0 % ingesteld zijn!
2.3 Herhaal stap 2.2 zo vaak, tot de
verlichtingsverloop aan uw wensen vol
doet.
Tip: voor een maan instelling kiest u koud
licht kanaal 2 of 4.

2.4 Klik om de instellingen in het verlichtings
menu te bewaren op
.
Het verloop wordt nu op de controller
over gezet.
2.5 Herhaal de stappen 2.1 tot 2.4 voor de
verdere verlichtingskanalen.
Tip: Wanneer u niet zeker bent van de voor uw aquarium gewenste verlichtingsverloop, dan vind u
voorbeelden in de gebruiksaanwijzing van de DENNERLE Trocal LED Control. U kunt in de Grafiek van
de verlichtingscurve de al geprogrammeerde verlichtingspunten eenvoudig met de muis veranderen.
Ook hier voor geld dat het pas na het bewaren in gesteld is.
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3. Acclimatiseren
De functie „Acclimatiseren“ bied een eenvoudige en comfortabele mogelijkheid, de intensiteit van de
verlichting automatisch over meerdere dagen aan te passen. Dit is vooral belangrijk voor het
aanpassen van nieuwe planten, zodat die kunnen wennen aan het nieuwe sterkere licht. Ook nieuw
ingezette dierlijke bewoners (vissen,Koralen…) profiteren van een gelijkmatige stijging van de
verlichtingssterkte.
3.1 Kiest u in het keuze menu „Acclimatisering“ aan.

3.2 Om de Acclimatisering te activeren, zet u een
haakje
aan.

3.3 Maak een keuze van een Startdatum. De
acclimatisering begint direct met de ingestelde
waarde.
3.4 Kies hier uw einddatum. De acclimatisering eindigt
op deze dag.

3.5 Klik voor bewaren van het acclimatisering verloop
op.
De ingestelde waarden worden op de controller
ingesteld.
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4. Simulatie
In dit Menü, stelt u in het tijdsvenster van de actieve maan fasen simulatie. Deze Maanfase simulatie
genereerd geen Maanlicht, ze beinvloed de in het verlichtingskanaal de voor het maanlicht
geprogrammeerde curve. Dit maanlicht is nu gelijk aan de werkelijke Maanfase. Bij de Nieuwe maan
B.v. is geen maanlicht herkenbaar.
4.1 Kies in het keuze menü voor „Simulation“ .

4.2 Kies nu de start tijd, als ook de eindtijd,
waarin de maan simulatie actief zijn zal.
Idealer wijs komt de ingestelde tijd van de
ingestelde curve overeen met het
verlichtingsverloop.

4.3 Klik voor het bewaren van het maanlicht in
het menu op.
.
De voorgenomen instellingen worden in
uw controller gezet.
4.4 Om het maanlicht ook aan te zetten, moet
u ook een vinkje zetten in: „Abhängigkeit
von Mondphase“.
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