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1 Inleiding en veiligheid   
1.1 Inleiding 
Doel van deze handleiding 

Het doel van deze handleiding is het bieden van alle benodigde informatie voor: 
• Installatie 
• Bediening 
• Onderhoud 

 VOORZICHTIG: 

Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u dit product gaat installeren en gebruiken. Door 
verkeerd gebruik van het product kan persoonlijk letsel en materiële schade optreden en kan de 
garantie vervallen. 

 

 

 OPMERKING: 

Bewaar deze handleiding voor toekomstige naslag en bewaar hem gebruiksklaar op de locatie 
van de groep. 

1.1.1 Gekwalificeerde medewerkers 

 

WAARSCHUWING: 

Dit product mag uitsluitend worden bediend door gekwalificeerde personen. 

• Voor een probleemloze en veilige bediening van de drukverhogingsgroep moet deze op de 
juiste en betrouwbare wijze worden vervoerd, opgeslagen, geïnstalleerd, bediend en 
onderhouden. Het apparaat mag alleen door gekwalificeerd personeel worden geïnstalleerd of 
bediend. 

• Met gekwalificeerd personeel bedoelen we geschoolde werknemers die bevoegd zijn om 
apparaten, systemen en circuits te installeren, in werking te stellen en te onderhouden in 
overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Bovendien moet het personeel 
bekend zijn met de instructies en veiligheidsmaatregelen die in dit document worden 
beschreven. 

1.2 Veiligheid 

 

WAARSCHUWING: 

• De bediener moet bekend zijn met de veiligheidsvoorzorgsmaatregelen om lichamelijk letsel te 
voorkomen. 

• Door onbedoeld draaien van de motoren wordt spanning opgewekt en hierdoor kan het 
apparaat onder lading komen te staan, wat de dood, ernstig lichamelijk letsel of schade aan 
de apparatuur tot gevolg kan hebben. Er moet gecontroleerd worden of de motoren 
geblokkeerd zijn om onbedoeld draaien te voorkomen. 

• Het bedienen, installeren of onderhouden van het apparaat op een andere manier dan is 
beschreven in deze handleiding kan leiden tot de dood, ernstig lichamelijk letsel of schade aan 
het apparaat. Dit geldt ook voor aanpassingen aan de apparatuur of het gebruik van 
onderdelen die niet door Xylem zijn geleverd. Neem voor vragen over het beoogde gebruik 
van het apparaat contact op met een vertegenwoordiger van Xylem voordat u verder gaat. 

• Wijzig de servicetoepassing niet zonder de goedkeuring van een bevoegde vertegenwoordiger 
van Xylem. 
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VOORZICHTIG: 

Houd u aan de instructies die in deze handleiding staan. Wanneer u dat niet doet, kan dit leiden 
tot lichamelijk letsel, schade of vertraging. 

1.2.1 Veiligheidsberichtniveaus 
Informatie over veiligheidsberichten 

Het is buitengewoon belangrijk dat u de veiligheidsberichten en -voorschriften zorgvuldig leest, 
begrijpt en in acht neemt voordat u met het product gaat werken. Deze zijn gepubliceerd om de 
volgende gevaren te voorkomen: 
• Persoonlijke ongevallen en gezondheidsproblemen 
• Schade aan het product 
• Productdefecten 

Definities 

Veiligheidsberichtniveau Indicatie 

 

GEVAAR:
 

 

Een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt 
vermeden, zal leiden tot de dood of ernstig lichamelijk 
letsel. 

 

WAARSCHUWING:
 

 

Een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt 
vermeden, kan leiden tot de dood of ernstig lichamelijk 
letsel. 

 

VOORZICHTIG:
 

 

Een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt 
vermeden, kan leiden tot licht of matig lichamelijk letsel. 

 

Elektrisch gevaar:
 

 

Kans op elektrische schokken indien de instructies niet 
op de juiste wijze worden toegepast. 

 OPMERKING: 
 

 

• Een potentiële situatie die, indien deze niet wordt 
vermeden, kan leiden tot ongewenste 
omstandigheden. 

• Een handeling die geen lichamelijk letsel tot gevolg 
heeft. 

Gevaar i.v.m. hete oppervlakken 

Gevaren i.v.m. hete oppervlakken worden aangegeven door een speciaal symbool dat de 
gebruikelijke symbolen van het gevarenniveau vervangt: 

 

VOORZICHTIG: 

 

Gevaar i.v.m. magnetische velden 

 

WAARSCHUWING: 

Er wordt een sterk magnetisch veld gecreëerd als de rotor uit het motorhuis verwijderd wordt of 
erin geplaatst wordt. Dit magnetische veld kan schadelijk zijn voor dragers van een pacemaker 
en anderen met medische protheses. Bovendien kan het magnetische veld metalen delen naar 
de rotor aantrekken die lichamelijk letsel en/of schade aan de lagers van de motor kunnen 
veroorzaken. 
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Beschrijving van de symbolen voor de installateur en de gebruiker 

 

Specifieke informatie voor de personen die belast zijn met de installatie van het product in het systeem 
(loodgieterswerk of elektrische aspecten, of allebei) of belast zijn met onderhoud. 

 

Specifieke informatie voor de gebruikers van het product. 

1.3 Veiligheid van de gebruiker 
Algemene veiligheidsvoorschriften 

De volgende veiligheidsvoorschriften zijn van toepassing: 
• Houd het werkgebied altijd schoon. 
• Houd rekening met de risico’s van gassen en dampen in het werkgebied. 
• Vermijd alle elektrische gevaren. Houd rekening met de risico's van een elektrische schok of 

een vlamboog. 
• Houd altijd rekening met het gevaar van verdrinking, elektrische ongelukken en brandwonden. 

Veiligheidsapparatuur 

Gebruik veiligheidsapparatuur volgens de richtlijnen van uw bedrijf. Gebruik de volgende 
veiligheidsapparatuur in het werkgebied: 
• Veiligheidshelm 
• Een veiligheidsbril, bij voorkeur met zijkappen 
• Beschermende schoenen 
• Beschermende handschoenen 
• Een gasmasker 
• Gehoorbescherming 
• EHBO-doos 
• Veiligheidshulpmiddelen 

 OPMERKING: 

Stel een apparaat nooit in werking wanneer er geen veiligheidsapparatuur is gemonteerd. 
Raadpleeg ook specifieke informatie over veiligheidshulpmiddelen in andere hoofdstukken van 
deze handleiding. 

Elektrische aansluitingen 

Elektrische aansluitingen moeten door gecertificeerde elektriciens worden uitgevoerd conform 
alle internationale, nationale, en plaatselijke regels. Raadpleeg voor meer informatie over de 
vereisten de paragrafen die specifiek betrekking hebben op elektrische aansluitingen. 

Voorzorgsmaatregelen voorafgaand aan werkzaamheden 

Neem deze voorzorgsmaatregelen in acht voordat u met het product gaat werken of met het 
product in aanraking komt: 
• Zorg voor een doelmatige afscherming rondom de werkruimte, bijvoorbeeld een 

veiligheidshek. 
• Zorg dat alle veiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn en goed zijn vastgemaakt. 
• Zorg dat er een vrije ontsnappingsroute is. 
• Zorg dat het product niet kan wegrollen of omvallen, met mogelijk letsel of materiële schade 

als gevolg. 
• Zorg dat de hijsuitrusting in goede staat verkeert. 
• Draag zo nodig een hijsharnas, een veiligheidslijn en een adembeschermingsapparaat. 
• Laat alle systeem- en pomponderdelen afkoelen voordat u deze aanraakt. 
• Zorg dat het product grondig is schoongemaakt. 
• Sluit de stroom af voordat u onderhoud uitvoert op de pomp of de volledige 

drukverhogingsgroep. 
• Controleer op het risico van explosies voordat u gaat lassen of elektrisch gereedschap gaat 

gebruiken. 
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Voorzorgsmaatregelen tijdens werkzaamheden 

Neem deze voorzorgsmaatregelen in acht als u met het product werkt of met het product in 
aanraking komt: 
• Werk nooit alleen. 
• Draag altijd beschermende kleding en handbescherming. 
• Blijf uit de buurt van opgehesen lasten. 
• Hijs het product uitsluitend op aan het hijswerktuig. 
• Let op het gevaar dat de installatie onverhoeds start wanneer het product wordt gebruikt in 

combinatie met automatische niveauregeling. 
• Let op voor de startruk, want deze kan hevig zijn. 
• Spoel na demontage van de pomp of de drukverhogingsgroep alle onderdelen grondig met 

water af. 
• Overschrijd de maximale werkdruk van de pomp niet. 
• Open geen ontluchtings- of drainagekleppen en verwijder geen pluggen zolang het systeem 

onder druk staat. Zorg dat de pomp of de drukverhogingsgroep is afgescheiden van de 
installatie en dat de druk is ontlast voordat u de pomp of de drukverhogingsgroep demonteert, 
pluggen verwijdert of leidingen loskoppelt. 

• Gebruik nooit een pomp zonder goed geïnstalleerde koppelingsbescherming. 

De huid en ogen reinigen 

Volg deze procedures voor chemicaliën of gevaarlijke vloeistoffen die met uw ogen of huid in 
aanraking zijn gekomen: 

Situatie Handeling 

Chemicaliën of gevaarlijke 
vloeistoffen in de ogen 

1. Houd uw oogleden met uw vingers goed open. 
2. Spoel de ogen ten minste 15 minuten lang met een oogdouche of met 

stromend water. 
3. Raadpleeg een arts. 

Chemicaliën of gevaarlijke 
vloeistoffen op de huid 

1. Verwijder verontreinigde kledingstukken. 
2. Was de huid minstens 1 minuut met water en zeep. 
3. Raadpleeg zo nodig een arts. 

1.4 Onervaren gebruikers 

 

WAARSCHUWING: 

Dit product mag uitsluitend worden bediend door gekwalificeerde personen. 

Wees u bewust van de volgende voorzorgsmaatregelen: 
• Het product is niet bestemd voor gebruik door personen met verminderde lichamelijke of 

geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of 
geïnstrueerd zijn met betrekking tot het gebruik van het apparaat door een persoon die 
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. 

• Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze gaan spelen op of rondom de 
pomp. 

1.5 Beschermen van het milieu 
Uitstoot en weggooien van afval 

Houd u zich aan de plaatselijke regelgeving en procedures met betrekking tot: 
• het rapporteren van uitstoot aan de betreffende autoriteiten 
• het sorteren, recyclen en weggooien van vast of vloeibaar afval. 
• het reinigen van gemorste vloeistoffen 
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Exceptionele locaties 

 

VOORZICHTIG: Stralingsgevaar

Verstuur het product NIET naar Xylem als het aan nucleaire straling is blootgesteld, tenzij Xylem 
daarvan vooraf over geïnformeerd is en daarover goede afspraken zijn gemaakt. 

 

Richtlijnen voor recycling 

Volg altijd de plaatselijke wet- en regelgeving betreffende recycling op. 

Richtlijnen omtrent afvalbeheer en emissies 

 Gooi apparaten die elektrische onderdelen bevatten niet met het huishoudelijk afval 
weg. 
Dergelijke apparaten moet u gescheiden inzamelen en verwijderen conform de lokale 
en geldende wetgeving. 

1.6 Garantie 
Zie de verkoopovereenkomst voor informatie over de garantie. 

1.7 Reserveonderdelen 

 

WAARSCHUWING: 

Gebruik alleen originele reserveonderdelen om eventuele versleten of defecte onderdelen te 
vervangen. Het gebruik van ongeschikte reserveonderdelen kan leiden tot storingen, schade en 
letsel, evenals het vervallen van de garantie. 

Neem voor meer informatie over de reserveonderdelen van het product contact op met de 
verkoop- en serviceafdeling. 

1.8 CONFORMITEITSVERKLARING 
1.8.1 EG-conformiteitsverklaring (Vertaling) 

Xylem Service Italia S.r.l., met hoofdkantoor in Via Vittorio Lombardi 14 - 36075 Montecchio 
Maggiore VI - Italië, verklaart hierbij dat het product 

Pompgroep met elektropompen uitgerust met ingebouwde variabele snelheidsaandrijving (zie de 
sticker op de eerste bladzijde) 

in overeenstemming is met de toepasselijke bepalingen van de volgende Europese Richtlijnen: 
• Machines 2006/42/EG (BIJLAGE II - natuurlijke of wettelijke persoon bevoegd tot het 

samenstellen van het technische dossier: Xylem Service Italia S.r.l. 

en de volgende technische normen 
• EN 809:1998+A1:2009,  
• EN 60204-1:2006+A1:2009 

Montecchio Maggiore, 22/02/2017  
Amedeo Valente 
(Directeur Engineering en R&D) 
rev.00  

1.8.2 EU-conformiteitsverklaring (Nr. EMCD23) 
1. Model apparaat/Product:  

zie de sticker op de eerste bladzijde 
2. Naam en adres van de fabrikant:  

Xylem Service Italia S.r.l. 
Via Vittorio Lombardi 14 
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36075 Montecchio Maggiore VI 
Italy 

3. Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de 
fabrikant. 

4. Voorwerp van de verklaring: 
Pompgroep met elektropompen uitgerust met ingebouwde variabele snelheidsaandrijving (zie 
de sticker op de eerste bladzijde) 

5. Het hierboven beschreven voorwerp is in overeenstemming met de desbetreffende 
harmonisatiewetgeving van de Unie: 
Richtlijn 2014/30/EU van 26 februari 2014 (elektromagnetische compatibiliteit) 

6. Vermelding van de toegepaste relevante geharmoniseerde normen of van de andere 
technische specificaties, waarop de conformiteitsverklaring betrekking heeft: 
EN 61000-6-2:2006, EN 61000-6-3:2007+A1:2011 

7. Aangemelde instantie: - 
8. Aanvullende informatie: 

Getekend voor en namens: Xylem Service Italia S.r.l.
Montecchio Maggiore, 22/02/2017  
Amedeo Valente 
(Directeur Engineering en R&D) 
rev.00  

Lowara is een handelsmerk van Xylem Inc. of een van haar dochterondernemingen. 

2 Transport en opslag  
2.1 Het pakket controleren 

1. Inspecteer het pakket direct op beschadigde of ontbrekende items. 
2. Noteer eventuele beschadigde of ontbrekende items op het ontvangstbewijs en de vrachtbrief. 
3. Dien een claim bij het transportbedrijf in als iets niet in orde is. 
4. Als het product door een distributeur is opgehaald, kunt u de claim rechtstreeks bij de 

distributeur indienen. 

2.2 Richtlijnen voor opslag 
Opslaglocatie 

U moet het product opslaan op een afgedekte en droge locatie, vrij van hitte, vuil en trillingen. 

 OPMERKING: 
Bescherm het product tegen vocht, warmtebronnen en stoten. 

 

 OPMERKING: 
Plaats geen zware gewichten op het verpakte product. 

 

 OPMERKING: 
Zie ook par. 3.5 voor opslaggrenzen. 

2.3 Het apparaat inspecteren 
1. Verwijder het verpakkingsmateriaal van het product. 
2. Gooi al het verpakkingsmateriaal volgens de plaatselijke voorschriften weg. 
3. Inspecteer het product om na te gaan of er bepaalde onderdelen beschadigd zijn of 

ontbreken. 
4. Indien van toepassing, maakt u het product los door schroeven, bouten of banden te 

verwijderen. Wees voor uw eigen veiligheid voorzichtig met spijkers en banden. 
5. Neem bij problemen contact op met de plaatselijke verkoopvertegenwoordiger. 
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2.4 Richtlijnen voor transport 
Voorzorgsmaatregelen 

 

WAARSCHUWING: 

• Blijf uit de buurt van opgehesen lasten. 
• Neem de geldende regels ter voorkoming van ongelukken in acht. 
• Pas op dat u de kabels tijdens het transport niet beschadigt; niet platdrukken, ombuigen of 

eraan trekken. 
• Zorg altijd dat de kabeleinden droog zijn. 
• Zorg dat het apparaat voordat hij op zijn definitieve plaats is gemonteerd en bevestigd niet kan 

wegrollen of omvallen. 
• U dient het product met beleid te hanteren en omhoog te heffen met geschikte hefapparatuur 

(stapelaar, kraan, kraanoptrekhulpstuk, hijsblokken, stroppen enz.). 
• Hijs het apparaat uitsluitend op aan de hijsbeugel. 

2.5 Heffen van het systeem 

 

WAARSCHUWING: 

Gemonteerde apparaten en hun onderdelen zijn zwaar. Wanneer u deze apparatuur niet goed 
ophijst en ondersteunt, kan dit leiden tot ernstig lichamelijk letsel en/of materiële schade. Hijs de 
apparatuur uitsluitend aan de specifiek vastgestelde hijspunten op. Hijsmiddelen zoals 
oogbouten, stroppen en grijpers moeten worden berekend, geselecteerd en gebruikt voor de 
gehele lading die opgehesen moet worden. 
Kies de hijspunten al naargelang het model (zie Afbeelding 1). 

 

 

WAARSCHUWING: Verpletteringsgevaar

1. Hijs de groep altijd aan de daarvoor bestemde hijspunten op. 
2. Gebruik geschikte hijsapparatuur en zorg ervoor dat het product goed vastgesjord is. 
3. Draag persoonlijke beschermingsuitrusting. 
4. Blijf uit de buurt van kabels of opgehesen ladingen. 

2.5.1 Hijsschema’s 

Afbeelding 1: Ophijsen 



nl - Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing 
 

12 

3 Productomschrijving   
3.1 Beschrijving van het systeem 
Indeling van het systeem 

Afbeelding 2 en Afbeelding 3 tonen een doorsnee systeem met één pomp en een systeem met 
meerdere pompen die de groep gebruiken. 
Wanneer het systeem rechtstreeks op de watertoevoer is aangesloten, gebruik dan een 
lagedrukschakelaar aan de aanzuigkant. 

 
Afbeelding 2: Systeem met één pomp

 

Afbeelding 3: Systeem met meerdere pompen
 

1. Pomp met e-SM motoraandrijving
2. Membraantank 
3. Distributiepaneel 

4. Aan-uit klep 
5. Balkeerklep 
6. Laagwatercontrole 

7. Drukmeter 
8. Druksensor 
9. Afvoerkraan 

Aftapkraan 

Een membraantank wordt gebruikt aan de perszijde van de pomp om druk op de slangen te 
houden wanneer er geen water getapt wordt. De groep stopt de pomp en voorkomt dat de pomp 
zonder dat er water getapt wordt blijft doorpompen en de inhoud van de tank vermindert die 
nodig is voor toevoerdoeleinden. 
De tank moet goedgekeurd en geschikt zijn voor de systeemdruk. 
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Keuze van de tank 

In vergelijking met traditionele systemen kunnen drukverhogingsgroepen met variabele 
snelheidsregeling met kleinere tanks werken. In de regel is een tank met een capaciteit in liter 
van ongeveer 10% van het debiet van een enkele pomp in liter per minuut voldoende. Het 
benodigde watervolume kan over meerdere tanks verdeeld worden. 

3.2 Functie en gebruik van het product 
Beschrijving 

In de standaard uitvoering is het product een SMB drukverhogingsgroep die bestaat uit identieke 
pompen met variabele snelheidsregeling die parallel aangesloten zijn. Deze pompen zijn 
gemonteerd op een gemeenschappelijke steun en zijn voorzien van aanzuig- en 
persverzamelleidingen, aan-uit kleppen, balkeerkleppen, drukmeters, druktransmitters en een 
eenfasige of driefasige schakelkast. 
De installatie moet uitgerust worden met een membraantank. De persverzamelleiding wordt 
gemonteerd met koppelingen die ontworpen zijn voor installatie van 24 l tanks met een aan-uit 
klep. Samen met de tanks moet voor een passende steun voor de verzamelleiding worden 
gezorgd. 
Er kunnen extra tanks op de vloer geïnstalleerd worden en aangesloten worden op de 
verzamelleiding. 

Beoogd gebruik 

Het product kan gebruikt worden om het volgende te verpompen: 
• Koud water 

Zie de standaard installatie-, gebruiks- en onderhoudshandleiding voor specificatie van het 
pompontwerp. 

De drukverhogingsgroepen met variabele snelheidsregeling zijn ontworpen voor de volgende 
toepassingen:  
• Standaard drukregeling (open lussystemen)  
• Regeling van peil en debiet (open lussystemen) 
• Irrigatietoepassingen met één of meerdere pompen. 

Verkeerd gebruik 

Het product mag niet worden gebruikt voor gesloten lussystemen. 

Goedkeuringen en certificeringen 

Zie het typeplaatje: 

•  

3.3 Toepassingen 
De alternatieve toepassingen voor het product zijn als volgt: 

3.3.1 Actuator (constante snelheid) 
Het apparaat werkt als een aandrijving volgens het instelpunt van de snelheid; dit wordt gedaan 
met behulp van de gebruikersinterface, de bijbehorende analoge ingang of de communicatiebus. 

3.3.2 Drukregelaar (constante druk) 
Deze stand wordt ingesteld als de standaard werkingsstand en wordt gebruikt voor een apparaat 
in een systeem met één werkende pomp. 

3.3.3 Cascade serieel / synchroon 
De apparaten zijn gekoppeld via de RS-485 interface en communiceren via het verstrekte 
protocol. 
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De combinatie van de verschillende apparaten die in een systeem met meerdere pompen wordt 
gebruikt, hangt af van de systeemvereisten. 
Het is mogelijk om alle pompen in de stand cascade serieel en synchroon in werking te stellen. 
Als één apparaat uitvalt, dan kan elke pomp van het systeem de primaire pomp worden en de 
besturing overnemen. 
Deze stand wordt ingesteld als de standaard werkingsstand en wordt gebruikt voor een 
drukverhogingsgroep bij een installatie met meerdere pompen. De standaard configuratie is 
cascade serieel. 

3.4 Gegevensplaatjes 
Gegevensplaatje 

Afbeelding 4: Gegevensplaatje 
 

1. Code van de drukverhogingsgroep 
2. Identificatiecode van de drukverhogingsgroep 
3. Elektrische bedrijfspomp 

4. Elektrische jockeypomp 
5. Serienummer (datum+volgnummer) 

 

Identificatiecode van de drukverhogingsgroep 

Afbeelding 5: Identificatiecode van de drukverhogingsgroep 

 

1. Serie SMB 
2. Aantal pompen [20] = 2 pompen 

[30] = 3 pompen 
3. Balkeerklep [__] = Perszijde 

[RA] = Aanzuigzijde 
4. Drinkwatercertificaat van de 

groep 
A = WRAS en ACS 
B = ACS 
Z = niet gecertificeerd door derden 

5. Elektropomp met e-SM 
aandrijving 

SVE 
VME 
HME 

6. Stroomvoorziening schakelkast [M2] = Eenfasig, 1 x 230 V 
[T3] = Driefasig, 3 x 230 V 
[T4] = Driefasig, 3 x 400 V 

7. Materiaal uitvoering [__] = Standaard onderdeel 
[A304] = Speciale uitvoering in rvs AISI 304 
[B304] = Speciale uitvoering in rvs AISI 304 
[C304] = Speciale uitvoering in rvs AISI 304 
[A316] = Speciale uitvoering in rvs AISI 316 
[B316] = Speciale uitvoering in rvs AISI 316 
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[C316] = Speciale uitvoering in rvs AISI 316 
8. Optie [PA] = Minimum drukregelaar op aanzuigverzamelleiding, ter bescherming tegen 

drooglopen  
[WM] = Schakelkast wandmontage-uitvoering; kabels L= 5 m 

OPMERKING: Zie B/W catalogus voor meer details 

3.5 Technische gegevens van de drukverhogingsgroep 
 OPMERKING: 

De gegevens hebben betrekking op producten in de standaard uitvoering. 
 

Tabel 1: Elektrische, omgevings- en installatiespecificaties 

 Model SMB drukverhogingsgroep 

Stroomvoorziening schakelkast 
(zie identificatiecode) 

M2 T3 T4 

Input 

Ingangsfrequentie (Hz) 50/60 ± 2 

Netvoeding LN L1 L2 L3 

Nominale ingangsspanning [V] 230 ± 10% 230 ± 10% 400 ± 10% 

Max. continue ingangsstroom 
[A] 

Zie gegevensplaatje op schakelkast 

Max. stroom schakelkast [kW] Zie gegevensplaatje op schakelkast 

Vermogen 

Klasse van de behuizing IP 55 - Bescherm het product tegen direct zonlicht en regen 

Vloeistoftemperatuur [°C] /[°F] 0÷80 / 32÷176 (SMB..SVE, SMB..VME) 
0÷60 / 32÷140 (SMB..HME..S) 

Relatieve vochtigheid RV ten 
opzichte van de 
werkingstemperatuur [°C] / [°F] 

min. 5% tot max. 50% RV @40 / 104 
min. 5% tot max. 90% RV @20 / 68 

Relatieve opslagvochtigheid 5% ÷ 95% RV 

Opslagtemperatuur [°C] /[°F] -25÷65 / -13÷149 

Werkingstemperatuur 
[°C] / [°F] 

-20÷50 / -4÷122 

Hoogte [m] / [ft] Max. 1000 /3280 boven zeeniveau 
Voor installatie op meer dan 1000 / 3280 boven zeeniveau, kan het maximale 

uitgangsvermogen bijgesteld moeten worden 

Geluidsdruk LPA [dB(A)] <62 @3000 rpm 
<66 @3600 rpm 

 

Maximale bedrijfsdruk [bar] 8, 10 of 16 
afhankelijk van het type pomp, zie de installatie-, bedienings- en 

onderhoudshandleiding van de pomp 

Minimale aanzuigdruk Volgens NPSH-curve met een marge van minstens 0,5 m voor luchtvrij water 

Maximale aanzuigdruk Zorg dat de inlaatdruk plus de druk bij gesloten persopening de maximale 
bedrijfsdruk niet overschrijdt 

Algemene gegevens van de 
pomp 

Zie de installatie-, bedienings- en onderhoudshandleiding van de pompen 
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Membraantanks [bar] Zie de installatie-, gebruiks- en onderhoudshandleiding van de tank 
Indien geïnstalleerd, kunnen tanks de werkingstemperatuur en -druk van de SMB 

drukverhogingsgroep beperken 

3.6 Afmetingen en gewicht 
Leesinstructies 

• Drukverhogingsgroep: zie de technische documentatie 
• Smart Drive Elektropompen: zie de installatie-, bedienings- en onderhoudshandleiding 

3.7 Ontwerp en vormgeving 
3.7.1 Onderdelen en beschrijving van de drukverhogingsgroep volgens de standaard configuratie 

Afbeelding 6: Drukverhogingsgroep 
 

Positie-
nummer 

Beschrijving Aant. 

1. Schakelkast  1 

2. Elektropomp E (e-SM drive) serie n 

3. Fundatieplaat  1 

4. Aanzuigaansluiting 1 

5. Trillingsdempende voet 2 x n 

6. Aanzuigverzamelleiding 1 

7. Aan-uit aanzuigklep n 

8. Balkeerklep  n 
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9. Aan-uit persklep n 

10. Druktransmitter n 

11. Drukmeter 1 

12. Tankaansluiting 1/2/3 

13. Persverzamelleiding 1 

14. Steunbeugel 1 

3.7.2 Onderdelen en beschrijving van de frequentieomvormer 
Zie de installatie-, bedienings- en onderhoudshandleiding voor Smart Drive Elektropompen. 

4 Mechanische installatie  
4.1 Checklist plaats van installatie 

 

GEVAAR:

Installeer de groep nooit in een brandbare omgeving of een omgeving met explosiegevaar. 

 

 

WAARSCHUWING: 

• Raadpleeg altijd de nationale en lokale voorschriften, wet- en regelgeving en geldende 
procedures bij het kiezen van de plaats van installatie en de aansluitingen voor water en 
stroom. 

• Zorg dat u de handleiding, tekeningen en schema’s bij de hand hebt voor uitgebreide 
installatie- en bedieningsinstructies. Het is belangrijk dat de handleiding beschikbaar is voor 
bedieners van het apparaat. 

• Controleer of de beschermingsgraad van het apparaat (IP 55, Type 1) geschikt is voor de 
installatieomgeving. 

 

 

VOORZICHTIG: 

• Beschermingsgraad. IP55 (Type 1) kan alleen worden gegarandeerd als het apparaat goed is 
afgesloten. 

• Controleer of er zich geen vloeistof op de groep bevindt voordat u de schakelkast en de plastic 
afdekking van de frequentieomvormer opent. 

• Ga na of alle kabelwartels en ongebruikte gaatjes voor de wartels goed zijn afgedicht. 
• Zorg ervoor dat de schakelkast en de afdekking van de frequentieomvormer goed gesloten is.
• Het apparaat kan beschadigd raken door vervuiling. Laat de groep niet achter zonder de 

afdekking op de klemmenkast. 
• Verwijder losse stukjes afval, vuil en vaste delen uit de schakelkast en de 

frequentieomvormer. 

4.2 Installatie van de drukverhogingsgroep 
De drukverhogingsgroep moet op basis van de vloeistofstroom van de installatie geïnstalleerd 
worden. 
• Gewoonlijk geven pijlen op het pomphuis de stromings- en draairichting aan. 
• De standaard draairichting voor de groep is met de klok mee (gezien vanaf de ventilatorkap). 

Neem voor meer informatie contact op met de service. 
• De drukverhogingsgroep moet volgens Afbeelding 7 geïnstalleerd worden. 
• Installeer altijd een geschikte terugstroombeveiliging aan de aanzuigzijde. 
• De drukverhogingsgroep moet in een goed geventileerde ruimte geïnstalleerd worden waarbij 

er voldoende ruimte (0,5 m) aan de zijkanten en aan de voorkant overgelaten moet worden 
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voor onderhoud. Er moet voor gezorgd worden dat er boven het hoogste deel 0,5 m ruimte 
overblijft. 

• De groep moet op een vlakke en stevige ondergrond neergezet worden. 
• Er wordt geadviseerd om meteen na de groep een afsluiter te installeren. 
• Er wordt geadviseerd om indien er geen kraan dicht bij de groep is geplaatst een afvoerklep 

te installeren voor testdoeleinden. 

4.2.1 Slangen 
• De slangen die op de groep aangesloten zijn moeten geschikte afmetingen hebben (de 

diameter van de verzamelleiding dient voorzover mogelijk aangehouden te worden). Er kan 
een willekeurig uiteinde van de verzamelleiding gebruikt worden waarbij het uiteinde dat niet 
gebruikt wordt afgesloten moet worden.  

• De aanzuigleiding en de bodemklep moeten groot genoeg zijn om overmatige 
doorstromingsweerstand en daaruit voortkomende cavitatieverschijnselen te voorkomen. 

 OPMERKING: 
Om onnodige spanningen te vermijden wordt geadviseerd om uitzetbare verbindingen en 
geschikte steunen voor de slangen te monteren (Afbeelding 7). Het gewicht van de slangen en de 
tanks neemt toe als zij met water gevuld zijn. 
Vóór het starten moet u controleren of u alle aansluitingen die niet gebruikt worden afgesloten 
zijn en goed aangedraaid zijn. 

 

Afbeelding 7: Installatie van de drukverhogingsgroep 

4.2.2 Beveiliging tegen drooglopen 
De standaard schakelkasten voorzien in de mogelijkheid om een vlotterschakelaar aan te sluiten 
(toepasbaar voor open tanks) of een minimum drukregelaar op de aanzuigzijde (geadviseerde 
waarde 0,2÷0,4 bar). Als de minimum drukomstandigheden hersteld worden, worden de pompen 
automatisch gestart. Als een beveiliging tegen drooglopen overbodig is mag de jumper op de 
klem in de schakelkast niet verwijderd worden. De juiste klemnummers zijn aangegeven op het 
bedradingsschema dat u in de schakelkast aantreft. 

 OPMERKING: 
• Fabrieksinstelling: de elektropomp met e-SM aandrijving wordt met ingeschakelde 

softwarebeveiliging geleverd.  
• Geen droogloopcontrole: de drukverhogingsgroep wordt met reeds geïnstalleerde jumper 

geleverd, die de controle uitschakelt. 

Met de optionele elektronische peilcontroleset is controle door middel van elektrodesensoren 
mogelijk 
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Plaats de drie sensoren die bij de set zijn geleverd in het reservoir en sluit ze aan op de 
aansluitklem in de schakelkast. 
De juiste klemnummers zijn aangegeven op het bedradingsschema dat u in de schakelkast 
aantreft: 
• Sensor Max. (A) bepaalt het inschakelpeil van de groep tijdens het vullen van het reservoir. 
• Sensor Min. (B) bepaalt het uitschakelpeil van de groep. 
• Sensor (C) moet op een lager niveau dan de sensor Min. (B) worden geplaatst. 

4.3 Installatie buiten 
Als de groep buiten geïnstalleerd wordt moet er voor een geschikte afdekking worden gezorgd. 
Zie Afbeelding 8. 
De afdekking moet zodanige afmetingen hebben dat wordt gewaarborgd dat de 
drukverhogingsgroep niet blootgesteld wordt aan sneeuw, regen of direct zonlicht. 

 
Afbeelding 8: Installatie buiten 

5 Elektrische installatie  
5.1 Voorzorgsmaatregelen 

 

WAARSCHUWING: 

• GEVAREN I.V.M. DE APPARATUUR. Roterende assen en elektrische apparaten kunnen 
gevaarlijk zijn. Alle werkzaamheden aan elektrische apparaten moeten voldoen aan nationale 
en lokale voorschriften voor elektriciteit. De installatie, het opstarten en het onderhoud moet 
worden uitgevoerd door geschoold en gekwalificeerd personeel. Het niet opvolgen van deze 
richtlijnen kan resulteren in ernstig letsel of zelfs de dood. 

 

 

Elektrisch gevaar: 

• Alle elektrische bedrading moet worden aangelegd door een bevoegde elektricien, in 
overeenstemming met de lokaal geldende voorschriften daarvoor. 

Voor de elektrische aansluitingen zie het bedradingsschema in de schakelkast. 

5.2 Elektrische vereisten 
De geldende lokale voorschriften hebben voorrang op de specifieke vereisten die hieronder zijn 
vermeld. 
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Checklist elektrische aansluitingen 

Controleer of aan de volgende vereisten wordt voldaan: 
• De elektrische leidingen zijn beschermd tegen hoge temperaturen, trillingen en stoten. 
• Het type stroom en spanning van de netaansluiting moet overeenkomen met de gegevens die 

op het typeplaatje van de schakelkast zijn vermeld. 
• Zorg ervoor dat de voedingskabel berekend is op de nominale stroom van de 

drukverhogingsgroep en sluit deze aan op de betreffende aansluitklemmen in de schakelkast. 
Op het bedradingsschema en de plaatjes van de schakelkast staan de nodige gegevens voor 
de aansluiting en de vereiste aansluitwaarden. 

• De voedingskabel aansluiten: 
- Eenfasige versie op de L - N klemmen, PE op aardklem 
- Driefasige versie op de L1, L2, L3 klemmen, PE op aardklem 

• Indien de kabels zichtbaar zijn moeten zij op geschikte wijze beschermd worden. 
• De voedingskabel is voorzien van: 

Een aardlekschakelaar met hoge gevoeligheid (30 mA) [reststroomonderbreker RCD] die 
geschikt is voor aardlekstroom met gelijkstroom- of pulserende gelijkstroomcomponent 
(een RCD onderbreker type B wordt geadviseerd). 

- Een netscheidingsschakelaar met een contactopening van minstens 3 mm 

Checklist schakelkast 

 OPMERKING: 
In de standaard uitvoering wordt de drukverhogingsgroep verzonden met schakelkast.  
Wanneer de drukverhogingsgroep zonder schakelkast wordt verkocht moet de schakelkast 
passen bij de waarden van de elektrische pomp. 
Verkeerde combinaties kunnen ertoe leiden dat de bescherming van de groep niet meer kan 
worden gewaarborgd. 

Controleer of aan de volgende vereisten wordt voldaan: 
• De schakelkast moet de pomp tegen kortsluiting beschermen. Er kan een trage zekering of 

een circuitonderbreker (model type C wordt geadviseerd) worden gebruikt om de pomp te 
beschermen. 

• De pomp is voorzien van een ingebouwde beveiliging tegen overbelasting en oververhitting; 
er zijn geen andere overbelastingsbeveiligingen nodig. 

 

Elektrisch gevaar: 

Alvorens aan het apparaat te gaan werken moet u zorgt dat het apparaat en de schakelkast 
gescheiden zijn van de stroomvoorziening en niet ingeschakeld kunnen worden. 

Aarding 

 

Elektrisch gevaar: 

Sluit altijd eerst de externe beschermgeleider op de aardklem (massa) aan voordat u andere 
elektrische verbindingen aansluit. 
Alle elektrische apparaten moeten met verbonden worden met de massa (geaard). Dit geldt voor 
het pompsysteem en de betreffende apparatuur. Controleer of de aardklem van de pomp goed 
aangesloten is. 

• Houd de aardaansluitingen zo kort mogelijk. 
• Het is raadzaam gebruik te maken van kabels met een hoge dichtheid om elektrische 

storingen te reduceren. 

5.3 Kabeltypen en -classificaties 
In de standaard uitvoering wordt de drukverhogingsgroep met motorstroomkabels en 
besturingskabels geleverd. 
Als de motorstroomkabel of de besturingskabel of beide vervangen of toegevoegd moeten 
worden, zie de installatie-, bedienings- en onderhoudshandleiding van de Smart Drive 
Elektropompen. 
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5.4 Aansluiting op het stroomnet (voeding) 

 

WAARSCHUWING: 

• Maak geen verbindingen in de schakelkast van de pomp tenzij de voeding minimaal 4 minuten 
uitgeschakeld is. 

• In de standaard uitvoering wordt de drukverhogingsgroep met motorstroomkabels geleverd. 
Als de motorstroomkabel vervangen of toegevoegd moet worden, moet er een nieuwe 
aangebracht worden met een doorsnede die geschikt is voor het maximale stroomverbruik van 
de elektrische motor. 

5.4.1 Aansluiting van de schakelkast 
Zie het bedradingsschema in de schakelkast. 

5.4.2 Aansluiting van de frequentieomvormer 
Zie de installatie-, bedienings- en onderhoudshandleiding voor Smart Drive Elektropompen. 
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6 Bediening  
Indien twee of meer van de volgende omstandigheden gelijktijdig aanwezig zijn: 
• hoge omgevingstemperatuur 
• hoge vloeistoftemperatuur 
• werkpunten waarvoor het maximale vermogen van het systeem is vereist 
• voortdurende onderspanning van voeding 
kan de verwachte levensduur van de groep worden beïnvloed en/of verlaging van het 
aansluitvermogen (derating) optreden: neem voor meer informatie contact op met de verkoop- en 
serviceafdeling. 

6.1 Ontlaadtijd 

 

WAARSCHUWING: 

Schakel de stroom uit en vergrendel de stroomtoevoer en wacht de hieronder opgegeven 
minimale wachttijd af. Als u zich niet aan de opgegeven wachttijd houdt nadat u de stroom heeft 
uitgeschakeld om onderhoud of reparaties uit te voeren, kan dit resulteren in ernstig of dodelijk 
letsel. 

Frequentieomvormers bevatten tussenkringcondensatoren waarop spanning kan blijven staan, 
zelfs wanneer de frequentieomvormer is uitgeschakeld. U voorkomt elektrische gevaren door de 
volgende apparaten uit te schakelen: 
• Netstroom 
• Alle permanent-magneetmotoren 
• Alle externe tussenkringvoedingen, inclusief reservebatterijen, UPS-units en 

tussenkringaansluitingen naar andere frequentieomvormers. 
Wacht tott de condensatoren volledig zijn ontladen voordat u onderhoud of reparaties uitvoert. 
Zie tabel 2 voor de wachttijden. 

Tabel 2: Wachttijden 

Model e-SM aandrijving Minimale wachttijden [min] 

103, 105, 107, 111, 115 4 

303, 305, 307, 311, 315, 322  

6.2 De groep starten of stoppen 
Het starten en stoppen van de pompen is afhankelijk van de instellingen van de 
frequentieomvormer die bij de groep hoort die bestuurd moet worden (druk en peil). Elke 
frequentieomvormer is aangesloten op een sensor. De frequentieomvormers delen alle informatie 
en zorgen voor een cyclische wisseling. 

 

Elektrisch gevaar: 

Alvorens de regelingen uit te voeren moet eerst de stroom uitgeschakeld worden. 

Zie de installatie-, bedienings- en onderhoudshandleiding van de Smart Drive Elektropompen 
voor de instellingen. 

Afbeelding 9 toont de werkingscurves voor twee pompen en de drukregelwijze. 
• Als er een verbruiker geopend wordt dan wordt er water uit de tank getapt. 
• Als de druk onder de PS waarde daalt dan wordt de eerste pomp gestart; de snelheid wordt 

aangepast om de druk constant te houden naarmate het verbruik toeneemt. 
• Als het verbruik afneemt dan wordt de snelheid verlaagd totdat de minimum snelheid wordt 

bereikt; dan wordt één van de pompen uitgeschakeld. 
• Als het verbruik blijft toenemen en de pomp de maximum snelheid bereikt dan wordt de 

tweede pomp gestart en wordt de snelheid aangepast om de druk constant te houden. 
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• Als het verbruik nog meer afneemt dan gaat de pomp langzamer draaien, vult de pomp de 
tank en stopt hij wanneer de PS waarde wordt bereikt. 

 
Afbeelding 9: Werkingswijze 

 

H Opvoerhoogte Pmax Max. druk 

Q Debiet PS Drukinstelwaarde 

Instellingen van de frequentieomvormer 

Zie de installatie-, bedienings- en onderhoudshandleiding van de Smart Drive Elektropompen om 
de instellingen te veranderen. Gebruik de knoppen van de frequentieomvormer om een nieuwe 
drukregelwaarde in te stellen, selecteer de aanlooptijden, controleer de laatste alarmen of roep 
alle instellingen op. 
Zorg dat de nieuwe geselecteerde waarde binnen het opvoerhoogtebereik is dat op het 
typeplaatje van de pomp staat. 

Voorvullen van de tank 

Voor een goede werking moet de membraantank voorgevuld worden op de waarde 0,9 x de 
minimum inschakeldruk. Het voorvullen van de tank moet bij een lege tank gebeuren. 

6.3 Start 
Om de groep te starten moeten de volgende handelingen verricht worden: 
1. De watertoevoer aansluiten. 
2. De stroomvoorziening aansluiten. 
3. De voordruk van de tank controleren. 
4. De perskleppen van de pomp sluiten. 
5. De groep en de aanzuigverzamelleiding laten aanzuigen (zie de gebruiksaanwijzing van de 

pompen). 
6. De stroomvoorziening met de schakelaar van de schakelkast inschakelen en de 

frequentieomvormer op de handbediende stand zetten. 
7. De eerste pomp starten. 
8. De persklep van de pomp langzaam openen en de lucht eruit laten stromen. 
9. Hetzelfde bij de andere pompen doen. 
10. De frequentieomvormers op de automatische stand zetten. 

Instellen van een nieuwe waarde 

Om de instellingen binnen de grenzen van de maximum druk van de pompen en/of de installatie 
na het starten te veranderen, moet er als volgt te werk gegaan worden: 
1. De gewenste drukwaarde bepalen. 
2. De nieuwe waarde met de knoppen van de frequentieomvormer instellen; de instelling wordt 

automatisch ook op de andere frequentieomvormer veranderd. 
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7 Onderhoud  
7.1 Algemeen 

 

Elektrisch gevaar: 

Koppel het systeem van de stroomtoevoer af en wacht minstens 4 minuten voordat u service- of 
onderhoudswerkzaamheden aan of in het apparaat gaat verrichten (de condensatoren in het 
tussenliggende circuit worden ontladen door de ontlaadweerstanden in het apparaat). 

De drukverhogingsgroep vergt geen speciaal onderhoud. 

Checklist 

1. Zorg dat de koelventilator en de ventilatieopeningen vrij van stof zijn. 
2. Zorg dat de omgevingstemperatuur binnen de grenswaarden van de drukverhogingsgroep 

valt. 
3. Zorg dat uitsluitend erkende monteurs wijzigingen aan de drukverhogingsgroep aanbrengen. 
4. Zorg dat het apparaat van de stroomtoevoer is losgekoppeld voordat er werkzaamheden aan 

het apparaat worden verricht. Lees altijd de gebruiksaanwijzing van de pomp en die van de 
motor. 

5. De schakelkasten en de frequentieomvormers vergen geen onderhoud. 
6. Onderhoud aan de membraantank: zie de installatie-, gebruiks- en onderhoudshandleiding. 

Controleer de voordruk minimaal één keer per jaar. 

7.2 Controleer de functies en de parameters 
Als het hydraulische systeem is veranderd, volg dan deze procedure: 
1. Zorg dat alle functies en parameters correct zijn. 
2. Pas functies en parameters zo nodig aan. 

8 Lokaliseren van storingen  
Inleiding 

 

WAARSCHUWING: 

De onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moeten door vakmensen uitgevoerd worden. 
Alvorens aan de groep te werken moet eerst de stroom uitgeschakeld worden en gecontroleerd 
worden of er geen hydraulische onderdelen onder druk staan. 
Er moet minstens 4 minuten gewacht worden alvorens aan of in de groep te gaan werken. De 
condensatoren in het tussenliggende circuit worden ontladen door de inwendige 
ontlaadweerstanden. 

De frequentieomvormer slaat de laatste alarmen die zich voorgedaan hebben in het geheugen 
op. Zie de gebruiksaanwijzing van de frequentieomvormer voor het type storingen en 
aanwijzingen over hoe u de laatste alarmen die zich voorgedaan hebben kunt controleren. 

8.1 De groep is uitgeschakeld 
Oorzaak Oplossing 

Stroom uitgeschakeld De stroom aansluiten 

Schakelaar staat op OFF Schakelaar op ON zetten 
 
  



nl - Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing 
 

25 

8.2 De motor start niet 
Oorzaak Oplossing 

Stroom uitgeschakeld De stroom aansluiten 

Motorbeveiliging ingeschakeld Storing opheffen en schakelaar resetten 

Motor defect De motor repareren of vervangen 

8.3 Veelvuldige starts en stops 
Oorzaak Oplossing 

Tank defect De tank repareren of vervangen 

Verkeerde voorvuldruk van de tank Nieuwe voorvuldruk instellen op basis van pomp en drukinstelpunt   

Voorvuldruk van de tank is nul De tank moet voorgevuld worden 

8.4 De pompsnelheid neemt toe en af zonder stoppen en zonder 
waterverbruik (verbruiker gesloten) 

Oorzaak Oplossing 

Er lekt water uit de balkeerklep Hydraulisch systeem en klep controleren 

Tank beschadigd of niet groot 
genoeg  

De tank repareren of vervangen 

8.5 De motor draait maar er komt geen water uit de pomp 
Oorzaak Oplossing 

Geen water in de aanzuigleiding of 
in de pomp 

1. De pomp of de aanzuigleiding vullen 
2. De aan-uit kleppen openen 

Lucht in de aanzuigleiding of in de 
pomp 

De pomp ontluchten en de aanzuigverbindingen controleren 

Drukverlies aan de aanzuigzijde De NPSH controleren en indien nodig de installatie veranderen 

Balkeerklep geblokkeerd De klep schoonmaken 

Leiding verstopt De leiding schoonmaken 

8.6 Er lekt water uit de pomp 
Oorzaak Oplossing 

Mechanische asafdichting defect De mechanische asafdichting vervangen 

Onnodige mechanische spanningen 
op de pomp 

De leidingen ondersteunen 

8.7 Te veel lawaai 
Oorzaak Oplossing 

Waterterugkeer terwijl pomp is 
gestopt 

De balkeerklep controleren 

Cavitatie De aanzuiging controleren 
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Draaiing van pomp wordt 
belemmerd 

Onnodige mechanische spanningen op de pomp controleren 

8.8 De groep levert de gewenste druk niet 
Oorzaak Oplossing 

De pompen draaien de verkeerde 
kant op 

Controleren of de aansluiting op de motor juist is door twee draden te 
verwisselen 

Aan-uit kleppen gesloten De kleppen opendraaien 

Lucht in de aanzuigleiding  1. De lucht afvoeren 
2. De pompen laten aanzuigen 

Te grote aanzuighoogte De aanzuighoogte verlagen 

Te grote doorstromingsweerstand 
aan aanzuigzijde 

De diameter van de leidingen vergroten 

Bodemklep beschadigd De bodemklep vervangen 

Te grote doorstromingsweerstand in 
de persleidingen of klep, of beide 

Waterlekken verminderen 

8.9 Algemene beveiligingen (zekeringen) van de installatie ingeschakeld 
Oorzaak Oplossing 

Kortsluiting 1. De aansluitkabel controleren 
2. De motor controleren 

8.10 Aardlekbeveiliging ingeschakeld 
Oorzaak Oplossing 

Motor beschadigd De motor vervangen 

De stroomkabel van de motor is 
defect of versleten 

De kabel vervangen 

De reststroomonderbreker komt 
niet overeen met de specificatie 

De reststroomonderbreker vervangen 

De reststroom is te hoog Contact opnemen met monteurs die gekwalificeerd zijn om de elektrische 
installatie te veranderen 

8.11 De pomp draait op maximum snelheid zonder stoppen 
Oorzaak Oplossing 

Drukinstelpunt niet geschikt voor de 
installatie (de waarde is hoger dan 
de druk die de pomp kan leveren)

Nieuw instelpunt instellen op basis van de prestaties van de pomp 

De sensor is niet aangesloten of 
beschadigd 

De hydraulische en elektrische aansluiting van de sensor controleren 
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8.12 Er werkt slechts één pomp 
Oorzaak Oplossing 

De pompen hebben een 
verschillende instelling 

De instelling van de frequentieomvormer controleren 

 
 

8.13 Er wordt water getapt maar de pomp start niet 
Oorzaak Oplossing 

Het instelpunt is op nul ingesteld  1. De instelling van de frequentieomvormer controleren 
2. Het instelpunt instellen 
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