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Bedankt voor uw aankoop van een Frolight Systeem en welkom in de Frolight Familie.  

In deze handleiding beschrijven we de nodige stappen met bijhorende informatie die u 
nodig heeft om het systeem van Frolight op een veilige manier te installeren en 
gebruiken: 

Waarschuwingen 
Lees deze handleiding zorgvuldig door en neem contact op met Frolight 
BV in geval van vragen en opmerkingen via info@frolight.com of via 
+32(0)478 05 02 32 

Professionele gebruikers  
Dit product is ontwikkeld voor professionele gebruikers. Het mag 
dan ook niet gebruikt worden door niet-geschoolde gebruikers of 
kinderen onder de 12 jaar.  
Verder is het niet gewenst kinderen in de buurt van de installatie ta 
laten spelen. 

het niet naleven van deze richtlijn kan elektrocutie met de dood tot gevolg 
veroorzaken. 
Een foutieve handelswijze kan een persoonlijk letsel en materiële schade 
veroorzaken en kan leiden tot het vervallen van de garantie 

Enkel gebruiken buitenshuis 
De systemen van Frolight zijn ontwikkeld voor gebruik buitenshuis. Het is 
verboden en zelfs gevaarlijk om het systeem of onderdelen ervan te 
gebruiken binnenshuis of in een gesloten of half open ruimte.  

 

Ernstige schade en zelfs brand kunnen optreden indien deze richtlijn niet 
gevolgd wordt. 

 

Dit toestel gebruikt krachtstroom en een driefasige spanning. 

Schakel steeds het toestel uit of koppel het los van de elektrische 
voorziening alvorens de IR-TUBES of verlengkabels aan te sluiten. 

Schakel een IR-TUBE nooit in wanneer deze nog opgerold is 

Zorg dat een IR-TUBE de grond niet raakt. Dit om te vermijden dat iemand 

mailto:info@frolight.com
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erop trapt of er wordt over gereden. 

Zorg dat er geen brandbaar materiaal in de dichte omgeving van de IR-
TUBE komt. 

Open in geen geval een control unit, een IR-Tube of onderdelen ervan. 
Er zitten geen onderdelen aan die vervangbaar zijn door de klant. Neem 
steeds contact op met Frolight indien een product beschadigd of open 

is. 

Onderhoud en/of herstellingen mogen uitsluitend uitgevoerd worden 
door gekwalificeerde personen 

Let erop dat de zekeringen uitstaan of units losgekoppeld worden van 
hun stroombron alvorens werken uit te voeren in de wijngaard of 
plantage, zoals snoeien of werken met gemotoriseerde machines en/of 
voertuigen  

Let erop dat dit toestel en de bijhorende accesoires schade kunnen 
toebrengen aan het milieu. Indien dit toestel niet meer wordt 
gebruikt of aan het einde van zijn levensduur is, mag het niet 
zomaar bij het huishoudelijk afval. U dient alle onderdelen naar een 
Recyclagepunt te brengen. U kan ze ook terug aan Frolight 
bezorgen op het hoofdkwartier te Gavere, België  
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INHOUD FROLIGHT SYSTEEM 
Een Frolight – systeem bevat standaard de volgende zaken: 

Een Master Control Unit | FLGCU-A 
Een slimme elektrische unit die het hart van het systeem is. Hierop worden de IR-TUBES 
aangesloten. Deze heeft een metalen onderstel en een USB-Dongle waar een Simkaart 
in kan geplaatst worden om data naar het MyFrolight-Platform te sturen. 

IR-TUBES | FLH-MXXX: 
De werkpaarden van het Frolight systeem. Deze slangen worden geleverd op een 
bobijn en worden afgerold in de wijngaard. De lengte kan variëren van 25 tot 150 
meter. 

ACCESOIRES (optioneel) 
Om alle mogelijke wijngaarden te voorzien van een systeem zijn een aantal accessoires 
beschikbaar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verlengkabel | FLACTB-MXXX 
Standaard heeft een IR-TUBE een extra lengte (zonder IR-straling) van 10 meter om naar 
de control unit te gaan. Indien deze lengte niet volstaat kan er een verlengkabel 
gebruikt worden. De lengte van deze kabel kan variëren tussen 5 meter en 100 meter. 

Splitter | FLACTB-SP01 
Een control unit is standaard ontworpen voor IR-TUBES van 100m en heeft hiervoor 12 
aansluitingen. Indien er meerdere aansluitingen nodig zijn; bijvoorbeeld bij het gebruik 
van IR-TUBES van 50 meter, kan er een splitter gebruikt worden. Deze zal van een 
aansluiting twee nieuwe aansluitingen maken.  
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Let op dat het gebruik hiervan beperkt is. Er mag nooit meer dan 1200 meter 
per control unit aangesloten worden. 

Extra sensor + kabel | FLACTS2-M50 
Om bijvoorbeeld de natte bol temperatuur naast de ‘gewone’ temperatuur te hebben of 
om de temperatuur op twee locaties te meten en bij te houden kan er per control unit 
(master en/of slave) een tweede temperatuursensor aangesloten worden. Deze kan 
geleverd worden met een extra kabel tussen 1 en 50 meter. 

Er is ook een kit met een kous en water opvangbak beschikbaar om een natte bol 
sensor te maken. Vraag hier naar bij uw vertegenwoordiger of via info@frolight.com 

Let erop bij het aansluiten van meerdere sensoren dat er maar een sensor kan gekozen 
worden waarop het systeem schakelt. U dient dit in te stellen in het dashboard. Hoe dit 
kan ingesteld worden komt aan bod verderop in deze handleiding l 

Afrolkar | FLATRA 
Om het afrollen van de bobijnen met de 
IR-Tubes te vergemakkelijken, kunnen 
deze op de afrolkar geplaatst worden. 

 

 

 

 

 

 

CONTROL UNIT SLAVE | FLGCU-B 
De Control Unit Slave ziet er op het eerste zicht hetzelfde uit dan de master.  
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Er is een BLAUW indicatielabel aangebracht om het onderscheid te maken met een 
master, waar dit label GROEN is. 

 

Per locatie kan telkens een Control Unit Master geïnstalleerd worden. 

Indien de te beschermen zone in de wijngaard groter is dan deze die met de master 
unit kan beschermd worden, dient men per 1200 meter IR-TUBE een  

Control Unit Slave aan de opstelling toe te voegen. 

INSTALLATIE IR -TUBES 
Volg de volgende stappen om het systeem gebruiksklaar te maken. 

Installeren van de Frolight IR-TUBES: 
 

Om de Frolight IR-TUBES optimaal te laten werken dienen ze geïnstalleerd te worden in 
de wijngaard te hoogte van de afleggers waarop de nieuwe scheuten tevoorschijn 
zullen komen.  
Voor een optimale werking is het belangrijk de IR-TUBES op minimaal 3 cm en 
maximaal 10cm van de te beschermen aflegger te plaatsen. 

Stappenplan: 
Neem de bobijn met de IR-TUBE  

uit de doos en plaats hem op de afrolkar. 

Er kunnen twee rollen tegelijk op de afrolkargeplaatst 
worden.  
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De IR-Tubes zijn altijd opgerold met de aansluitstekker aan het uiteinde. Zodoende 
moet je het afrollen beginnen aan de overkant van waar de control unit zal geplaatst 
worden. 

Neem de IR-Tubes vast op het gedeelte voorbij de elektrische kabel.  

 Het trekken aan de elektrische kabel kan schade veroorzaken.  

 

Rol de bobijnen af tussen twee rijen waar de IR-Tubes dienen geïnstalleerd te worden. 
Rol de bobijnen zeker helemaal af tot het einde, zodat er geen IR-TUBES blijven zitten 
op de bobijnen. 

Let op. Indien een IR-TUBE wordt aangezet terwijl hij onvolledig is afgerold kan er 
schade of zelfs brand optreden! Zorg dus steeds dat de IR-TUBE volledig afgerold is! 

Vervolgens neemt men de slang in de hand en plaatst men deze tussen 3 cm en 10 cm 
van de te beschermen ent, tak of aflegger.  

 

Maak de slang vast , bijvoorbeeld met gebruik van de ‘MAX-Tapener tang’.  
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Zorg ervoor dat de aansluitkabel uitkomt aan de reeds gepositioneerde Control Unit. 
Mogelijks dient u hiervoor Frolight verlengkabels  te gebruiken. 

 



 

2022 V01- NL  FROLIGHT BV, LEGEN HEIRWEG 23, B-9890 GAVERE BELGIUM 10 

Installatie Control Unit 

Uitpakken en installeren van de Control unit ‘Master’  
De Master control unit heeft de volgende aansluitingen: 

 

A:   Voedingskabel 

 

B:   Frolight IR-TUBE aansluiting (12 x)  
 

C:   3-Pins aansluiting voor extra sensor 

 

D:   USB ingang  
 

E:   Schakelaar Manueel of Automatisch 

. 

F: Temperatuursensor 
.  

G :Indicatielamp 

 

 

 

 

 

Scharniervenster met beveiligingen  
 

F1: beveiliging van sturing (16A) 
DIFF: hoofddifferentieel 
F2: Zekering van KRING 2 (16A) 
F3: Zekering van KRING 3 (16A) 
F4: Zekering van KRING 4 (16A) 
F5: Zekering van KRING 5 (16A) 
F6: Zekering van KRING 6 (16A) 
F7: Zekering van KRING 7 (16A) 
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Zorg dat de voedingspanning correct werd nagemeten door uw elektricien alvorens er de 
control unit op aan te sluiten. 

 

Indien er gebruik wordt gemaakt van een generator: let erop dat de aarding correct 
werd geïnstalleerd en aangesloten. 

Zet de differentieel-zekering (DIFF) uit op het toestel.  

Sluit alle IR-TUBES aan op de Control Unit. 
Plaats de plug met het clipje links boven in de connector (A) en draai dan naar rechts  
(B). De plug is correct geplaatst wanneer je een ‘klik’ hoort en de connector vastzit. 
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Indien een onderdeel van de stekker beschadigd is dient dit onmiddellijk vervangen 
te worden. Neem hiervoor contact op met Frolight  

Verbind nu de control met de stroomvoorziening door de voedingskabel aan te sluiten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zet nu de control unit aan door alle zekeringen (F1 t.e.m F7) en de DIFF aan te zetten.  
Na maximaal 2 minuten zal de indicatielamp blijven 
branden en om de 30 seconden heel even uitgaan.  

Dit toont aan dat het systeem operationeel is 

 
 
 
 

Plaats de meegeleverde USB-dongle aan de onderkant 
van de MASTER control unit. Hierdoor kan de master 
control unit contact maken met het MyFrolight Platform. 
Zorg voor een simkaart  die niet beveiligd is met een 
pincode. 



 

2022 V01- NL  FROLIGHT BV, LEGEN HEIRWEG 23, B-9890 GAVERE BELGIUM 13 

Controleer dit door de Simkaart in een telefoon te steken en indien nodig in de 
instellingen van de telefoon de pincode uit te schakelen 
Anders zal de Control Unit Master niet kunnen verbinden met internet 

Aansluiten van een tweede sensor 
Neem de tweede sensor bij de hand, deze heeft een 3-pins mannelijke XLR aansluiting 

Verwijder het kapje van het 3-pin XLR chassis en steek de mannelijke stekker van de 
nieuwe sensor goed vast. 

Uitpakken en installeren van de Control unit ‘Slave’ 
Herhaal nu de vorige stappen voor alle slave control units. Let op dat deze in een straal 
van max 100 meter van de master unit moeten staan.  

Het volstaat deze van stroom te voorzien, na enkele minuten zal deze automatisch met 
de Control Unit Master verbinden. Deze verbinding is draadloos.  Enkele minuten na het 
opstarten zal de module en sensor(en) in het Dashboard verschijnen. 

Er kunnen geen meerdere masters gebruikt worden op eenzelfde locatie. 
Gebruik steeds Control Unit Slave – modules om een uitbreiding te doen. 

Verbinden met het Dashboard 

Detecteren en verbinding maken met WIFI-netwerk 

Ga in de buurt van de Master Control Unit staan (max 50m afstand) 
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Open de instellingen van je smartphone, tablet of computer 
 

 

 

Verbind met het wifi-netwerk ‘FLGCU-A-XXX’ (vul XXX in met het nummer van je Master 
Control Unit) 

Gebruik als paswoord ‘frolightpwd’ 

 

 

Open vervolgens een web browser zoals ‘Safari’; Firefox, Chrome of Edge en surf naar 
http://frolight.wlan 

 

 Geef de exacte URL op zoals hierboven omschreven. Vergeet de http 
en de :// niet in het begin, anders zal de link niet werken. 

http://frolight.wlan/
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Log in met als Username: ‘frolight’ en als paswoord 
:‘pwd12345’  

en klik vervolgens op ‘Log in’. 

 

 

 

 

 

U ziet nu het MY-FROLIGHT-DASHBOARD:  
Je vindt hier alle control units (modules) met telkens hun temperatu(u)r(en) en hun 
uitgangstoestand. 

 

De uitgangstoestand UIT, wil zeggen dat de IR-TUBES niet aanstaan. De reden hiervoor 
is dat de buitentemperatuur nog niet onder het ingestelde temperatuurwaarde meet  
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Instellen van de gewenste temperatuur: 
Standaard worden de systemen van Frolight geleverd met de volgende instellingen: 
indien de temperatuur onder de 2°C zakt zullen de IR-Tubes oplichten; indien de 
temperatuur terug boven de 3°C stijgt zullen de IR-Tubes terug uitgaan. Deze waarden 
kunnen als volgt aangepast worden in het Dashboard: 

Om de instellingen te openen, klik links op de drie streepjes 

Klik vervolgens op instellingen  

 Hier kan u de gewenste temperatuur instellen 
en veranderen 

Geef de temperatuur in waarop het syteem in 
werking moet treden: 

Stel nu de temperatuur in waarop 
het systeem terug moet 
uitschakelen.  
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Noteer dat het verschil tussen deze twee temperaturen minimum 1°C moet 
zijn, dit om te veel schakelen te vermijden. 

Meerdere sensoren | hoe selecteren 
 
Wanneer er meerdere sensoren aangesloten zijn op de Control Unit kan de sensor 
waarop het systeem reageert bepaald worden. 

Ga 

hiervoor in het dashboard naar de desbetreffende control-unit en klik op instellingen 
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Vergeet niet op te slaan. 

 

Bij het opslaan zal en pop-up verschijnen, waarop 
je kan zien welke module of control unit beïnvloed 
zal worden door deze aanpassing. 

 

 

 

 

 

Andere functies van het dashboard 
Hernoemen van een controll unit of sensor: 
In onderstaand voorbeeld wordt duidelijk hoe men de naam kan veranderen van 
standaard FL_A_00XX naar bijvoorbeeld Wijngaard Pinot Noir  

Klik op het potlood naast de naam die dient gewijzigd te 
worden. 

wijzig vervolgens de naam door 
te klikken op de oude naam en 
de nieuwe naam in te geven 

Sla deze naam op door op het 
icoon te klikken 
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Commando verzenden 
In sommige gevallen is het wenselijk de automatisatie even te onderbreken en het 
systeem voor een bepaalde tijd aan te leggen, bijvoorbeeld bij een rondleiding in de 
wijngaard. Dit kan gemakkelijk gerealiseerd worden door een commando te verzenden 
naar de control units. 

U kan ook manueel het systeem aanleggen door de ‘huidige modus’ te veranderen van 
Auto naar ‘System on’. Dit doe je door op het pijltje te klikken naast ‘Commando’s’ en 
AUTO te veranderen naar de gewenste waarde. 

Altijd aan 
Indien  Altijd AAN wordt geselecteerd zal het systeem geforceerd aangaan, dit wil 
zeggen dat de automatisatie overbrugd wordt.  

Let op: wenst u na het selecteren van ‘UITGANG AAN& het systeem opnieuw 
AUTOMATISCH te activeren, selecteer dan ‘auto’. Zo voorkomt u dat het systeem niet 
actief is. De ‘AUTO’-functie zal nooit automatisch geactiveerd worden. 

Logbestand downloaden 
Een lijst met alle data die de Master control de voorbije periode heeft gegenereerd kan 
worden geexporteerd. Deze kan je opslaan op je computer door de gewenste periode 
te kiezen en op ‘DOWNLOAD’ te klikken. 

Grafieken 
Er zit een intern geheugen in elke Master Control Unit die alle temperatuur- en 
schakelgegevens bijhoudt.  



 

2022 V01- NL  FROLIGHT BV, LEGEN HEIRWEG 23, B-9890 GAVERE BELGIUM 20 

Om deze op te vragen in de vorm van een grafiek dient men naast de module of control 
unit op ‘show more’ te klikken, Er zal nu een pagina verschijnen waarop de data die 
werd bijgehouden zal getoont worden.in de vorm van een grafiek. 

 

De temperatuur van de voorbije 7 dagen wordt nu weergegeven in een mooie grafiek 

Men kan het aantal dagen veranderen door op het cijfer te klikken en dit te veranderen. 
Verder kunnen bepaalde grafieken aan- of uitgezet worden door op de legende te 
klikken van de (niet) gewenste grafiek. 
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MY-Frolight Platform 
 

Indien een werkende Simkaart in de USB-dongle werd geplaatst en aangesloten op de 
USB aansluiting onderaan de Control Unit Master.zal deze alle data sturen naar de 
servers van het MyFrolight platform. 

Hierdoor kunnen alle locaties gevolgd worden vanop afstand. 

U hoeft hiervoor enkel op een computer of toestel met internet te surfen naar: 

App.frolight.com 

Log in zoals op het dashboard met de juiste username en wachtwoord. 
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Onderhoud 
Het is aangewezen de IR-TUBES en alle andere onderdelen van een Frolight systeem 
minstens eenmaal per seizoen te reinigen met een natte doek of spons, bij voorkeur 
vlak voor of tijdens het opbergen van het systeem. Ook de temperatuursensor dient 
steeds proper te zijn 

Algemeen 

Technische gegevens: 
Control Unit: 

Gewicht: 14kg 
Voedingsstekker: CEE Male 32A 5P 400V 
Vermogen: Maximaal 20kW 
Bediening: Manueel met schakelaar  
Automatisch a.d.h.v. ingestelde temperatur(en) 
Max aantal temperatuur sensoren: 2 
Maximale lengte IR-TUBES per control Unit: 1200 meter 
Aansluitingen IR-TUBES: waterdichte robuuste connectoren IP65 

IR-TUBES 
 Lengte: min 25, max 150 meter 
 Extra lengte voor aansluiting per tube: 10 meter  

 Materiaal: UV-bestendige PVC coating 

 Infrarood modules beschermen de plant d.m.v. stralingswarmte 

Accessoires 
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Opbergen van het systeem: 

 

Om de plug terug los te maken, ga als volgt te werk: 

A  Trek de metalen behuizing naar achteren 

B  Tegelijkertijd dient men de plu naar links te draaien 

C  Vervolgens kan de plug uit zijn socket getrokken worden. 

Probleemoplossingen 
PROBLEEM: Geen data op het MYFROLIGHT-Platform: 

OPLOSSING: Zorg ervoor dat de Control Unit Master staat op een plek waar er 
voldoende GSM ontvangst  is. 

PROBLEEM: Temperatuur is hoger dan de ingestelde waarde, maar de IR-TUBES zijn 
toch ingeschakeld: 

OPLOSSING : Controleer of de schakelaar niet in de stand manueel staat (naar rechts) 
maar zeker in AUTO staat (rechtop). 

OPLOSSING: Verifieer in het Dashboard of het commando ‘altijd aan’ nog aanstaat. In 
dit geval moet je het commando ‘AUTO’ geven zodat de automatisatie 
terug geactiveerd word. 
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PROBLEEM:  Een of enkele modules van een IR-TUBE werken niet .  

OPLOSSING: Geen zorgen. Deze kunnen per meter vervangen worden. Neem hiervoor 
contact op met Frolight BV via info@frolight.com. 

Indien er zich problemen zouden voordoen met de installatie of onderdelen ervan; 
probeer eerst een oplossing te zoeken op onze FAQ pagina online. Indien het 
probleem niet is opgelost na het zoeken op de pagina wordt aangeraden contact op te 
nemen met Frolight BV via info@frolight.com. 

© AUTEURSRECHT 

Frolight BV heeft het auteursrecht voor deze handleiding. Alle wereldwijde rechten 
voorbehouden. Het is niet toegestaan om deze handleiding of gedeelten ervan over te 
nemen, te kopiëren, te vertalen, te bewerken en op te slaan op een elektronisch 
medium zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. 
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