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1 Introduktion og sikkerhed   
1.1 Introduktion 

Formålet med denne håndbog 

Formålet med denne håndbog er at give de nødvendige oplysninger vedrørende: 

 Installation 

 Drift 

 Vedligeholdelse 

 

FORSIGTIG: 

Før du installerer og bruger produktet, skal du sørge for, at du læser og forstår fuldt ud denne 
manual i alle dens dele. Forkert brug af produktet kan forårsage personskade og beskadigelse af 
udstyr samt ugyldiggøre garantien. 

 

 BEMÆRKNING: 

Denne håndbog er en integreret del af produktet. Den skal altid være til rådighed for brugeren og 
opbevares i nærheden af produktet og være i god stand. 

1.2 Sikkerhed 

1.2.1 Fareniveauer og sikkerhedssymboler 

Før du bruger produktet og for at undgå følgende risici, skal du sørge for, at du omhyggeligt 
læser, forstår og overholder følgende advarsler om fare: 

 Skader og sundhedsfarer 

 Skader på produktet 

 Produktfejl. 

Fareniveauer 

Fareniveau Indikation 

 

FARE: 
 

 

Angiver en farlig situation, der, hvis den ikke undgås, forårsager alvorlig 
personskade eller endog død. 

 

ADVARSEL: 
 

 

Angiver en farlig situation, der, hvis den ikke undgås, kan forårsage 
alvorlig personskade eller endog død. 

 

FORSIGTIG: 
 

 

Angiver en farlig situation, der, hvis den ikke undgås, kan forårsage små 
eller mellemstore personskader. 

 BEMÆRKNING: 
 

 

Angiver en situation, der, hvis den ikke undgås, kan beskadige udstyr, 
men ikke personer. 
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Specialsymboler 

Visse farekategorier har specifikke symboler, som vist i den følgende tabel: 

Symbol Beskrivelse 

 

Elektrisk fare 

 

Magnetisk fare 

 

Fare pga. varm overflade 

 

Ioniserende strålingsfare 

 

Fare for potentiel eksplosiv atmosfære (ATEX EU-
direktiv) 

 

Skære- og slibningsfare 

 

Fare for klemskader (lemmer) 

Andre symboler 

Symbol Beskrivelse 

 

Bruger 
Specifik information til brugerne af produktet. 

 

Installatør/vedligeholdelsestekniker 
Specifikke oplysninger til personale, der er ansvarlig for 
installationen af produktet i systemet (hydraulisk og/eller 
elektrisk system) og vedligeholdelsesarbejde. 

1.2.2 Brugersikkerhed 

Overhold nøje alle gældende sundheds- og sikkerhedsbestemmelser. 

 

ADVARSEL: 

Dette produkt må kun bruges af kvalificerede brugere. 

Med henblik på denne håndbog forstås ved kvalificeret personale enhver person, der på grund af 
deres erfaring eller uddannelse er i stand til at anerkende eventuelle farer og undgå farer under 
installationen, anvendelsen og vedligeholdelsen af produktet. 
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Uerfarne brugere 

 

ADVARSEL: 

FOR EU 

 Dette udstyr kan anvendes af børn på 8 år og derover samt personer med nedsatte fysiske, 
sansemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og kendskab, hvis de bliver 
superviseret eller er instrueret i sikker brug af udstyret og forstår de farer, der er involveret.  

 Børn må ikke lege med udstyret.  

 Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn. 
ANDRE LANDE 

 Denne anordning er ikke tiltænkt brug af personer (inklusive børn) med nedsat fysisk, 
sensorisk eller mental evne eller mangel på erfaring og viden, medmindre de er under opsyn 
eller har modtaget instruktioner vedrørende brugen af enheden fra en person, som er 
ansvarlig for deres sikkerhed. 

 Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med anordningen. 

1.2.3 Generelle sikkerhedsregler 

 

ADVARSEL: 

 Hold altid arbejdsområdet rent. 

 Vær opmærksom på de risici, der opstår på grund af gas og dampe i arbejdsområdet. 

 Vær altid opmærksom på risikoen for drukning, elektriske ulykker og forbrændinger. 
 

 

FARE: Elektrisk fare 

 Undgå alle elektriske farer; Vær opmærksom på risikoen for elektrisk stød 

 Utilsigtet rotation af motorer skaber spænding og kan oplade enheden, hvilket resulterer i 
dødsfald, alvorlig personskade eller materiel skade. Sørg for, at motorer er blokeret for at 
forhindre utilsigtet rotation. 

Magnetiske felter 

Afmontering eller installation af rotoren i motorhuset skaber et stærkt magnetfelt. 

 

FARE: Magnetisk fare 

Magnetfeltet kan være farligt for alle, der bærer pacemakere eller andre medicinske anordninger, 
der er følsomme over for magnetfelter. 

 

 BEMÆRK 

Magnetfeltet kan tiltrække metalaffald på rotoroverfladen og forårsage skade på den. 

Elektriske forbindelser 

 

FARE: Elektrisk fare 

 Tilslutningen til elforsyningen skal udføres af en elektriker med de tekniske og faglige krav, der 
er beskrevet i gældende regler 

Forholdsregler før arbejde 

 

ADVARSEL: 

 Installér en passende barriere omkring arbejdsområdet, for eksempel en skinne 

 Sørg for, at alle sikkerhedsafskærmninger er på plads og sikret. 

 Sørg for, at der er en sikker og ublokeret udgang fra området. 

 Sørg for, at produktet ikke kan rulle eller tippe og beskadige personer eller materiale. 

 Sørg for, at løfteudstyret er i god stand. 

 Brug en løftestang, sikkerhedslinie og åndedrætsværn efter behov. 

 Lad alle booster-sættets komponenter afkøle, før de håndteres 
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 Sørg for, at produktet er grundigt rengjort 

 Afbryd og sluk for strømmen, før du servicerer eller vedligeholder den elektriske pumpe. 

 Kontrollér eksplosionsrisikoen, inden du svejser eller bruger elektrisk håndværktøj. 

Sikkerhedsforanstaltninger under arbejde 

 

ADVARSEL: 

 Arbejd aldrig alene. 

 Brug altid personligt sikkerhedsudstyr 

 Brug altid egnet værktøj 

 Løft altid produktet ved hjælp af løfteanordningen. 

 Stå ikke under løftede enheder. 

 Vær opmærksom på risikoen for en pludselig start, hvis produktet bruges med en automatisk 
niveaukontrol. 

 Pas på pludselig start, som kan være kraftfuld. 

 Skyl komponenterne i vand, efter at du har demonteret den elektriske pumpe. 

 Overskrid ikke den elektriske pumpes maksimale arbejdstryk. 

 Åbn ikke ventilations- eller afløbsventiler eller fjern eventuelle stik, mens booster-sættet er 
under tryk. 

 Sørg for, at den elektriske pumpe er isoleret fra systemet, og at alt tryk frigives, før du 
demonterer pumpen, fjerner stik eller afbryder rørledningen. 

 Kør aldrig den elektriske pumpe uden korrekt installeret koblingsbeskyttelse. 

I tilfælde af kontakt med kemiske stoffer eller farlige væsker 

Følg disse procedurer, hvis kemikalier eller farlige væsker er kommet i berøring med dine øjne 
eller din hud: 

Tilstand Handling 

Kemikalier eller farlige 
væsker i øjnene 

1. Hold dine øjenlåg fra hinanden med dine fingre. 
2. Skyl øjnene med øjenskylning eller rindende vand i mindst 15 minutter. 
3. Søg lægehjælp. 

Kemikalier eller farlige 
væsker på huden 

1. Fjern forurenet tøj. 
2. Vask huden med sæbe og vand i mindst 1 minut. 
3. Søg om nødvendigt lægehjælp. 

1.2.4 Miljøbeskyttelse 

Bortskaffelse af emballage og produkt 

Overhold gældende regler for bortskaffelse af affald. 

1.2.5 Steder udsat for ioniserende stråling 

 

ADVARSEL: Ioniserende strålingsfare 

Hvis produktet har været udsat for ioniserende stråler, skal du gennemføre de nødvendige 
sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte personer. Hvis produktet skal sendes, skal du informere 
transportpersonale og modtageren i overensstemmelse hermed, så der kan træffes passende 
sikkerhedsforanstaltninger. 

1.3 Reservedele 

Når du kontakter Xylem eller den autoriserede distributør for at anmode om tekniske oplysninger 
eller reservedele, skal du altid angive produkttype og kode. 

1.4 Produktgaranti 

For oplysninger om garantien henvises til dokumentationen for salgskontrakten.  
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2 Transport og opbevaring   
Kontrol af pakken 

1. Kontrollér, at mængde, beskrivelser og produktkoder stemmer overens med ordren. 
2. Kontrollér emballagen for eventuelle skader eller manglende komponenter. 
3. I tilfælde af øjeblikkeligt øjensynlige skader eller manglende dele: 

 Acceptér varerne med forbehold med angivelse af eventuelle observationer på 
transportdokumentet eller 

 Afvis varerne med angivelse af årsagen på transportdokumentet. 
I begge tilfælde skal du straks kontakte Xylem eller den autoriserede distributør, hvorfra 
produktet blev købt. 

Udpakning og inspektion af produktet 

1. Fjern emballagematerialet fra produktet. 
2. Frigør produktet ved at fjerne skruerne og/eller skære stropperne, hvis de er monterede. 

 

FORSIGTIG: Skære- og slibningsfare 

Brug altid personligt sikkerhedsudstyr. 

3. Kontrollér produktet for integritet og for at sikre, at der ikke er nogen manglende komponenter. 
4. I tilfælde af skade eller manglende komponenter skal du straks kontakte Xylem eller den 

autoriserede distributør. 

2.1 Håndtering af booster-sættet 

Booster-sættet skal sikres og løftes som vist i Figur 1. 

 

ADVARSEL: Fare for klemskader (lemmer) 

 Produktet og dets komponenter kan være tunge: risiko for personskade 

 Brug altid personligt sikkerhedsudstyr 

 Manuel håndtering af produktet og dets komponenter skal være i overensstemmelse med 
gældende regler for "manuel lasthåndtering" for at undgå ugunstige ergonomiske forhold, der 
medfører risiko for skader på rygsøjlen. 

 Brug kraner, reb, løftestropper, kroge og klemmer, der overholder gældende regler, og som er 
egnede til den specifikke brug 

 Sørg for, at stropperne ikke beskadiger booster-sættet 

 Under løfteoperationerne skal du altid undgå pludselige bevægelser, der kan kompromittere 
belastningens stabilitet 

 Sørg for at undgå skade på mennesker og dyr og/eller materiel skade under håndtering. 
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Figur 1: Løft 

2.2 Opbevaring 

Produktet skal opbevares: 

 På et tildækket og tørt sted 

 Væk fra varmekilder 

 Beskyttet mod snavs 

 Beskyttet mod vibrationer 

 Ved omgivelsestemperatur på mellem -25°C og + 55°C (-13°F og 131°F) og en relativ 
luftfugtighed på mellem 5 % og 95 %. 

 

BEMÆRKNING: 

 Anbring ikke tung belastning oven på produktet 

 Beskyt produktet mod stød. 
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3 Teknisk beskrivelse   
3.1 Betegnelse 

Booster-sæt bestående af en (SMB10) eller mere identiske vertikale eller vandrette flertrins ikke-
selvprimende elektriske pumper med variabel hastighed (SMB20, SMB30) forbundet parallelt. 

De elektriske pumper er monteret på en fælles base med suge- og leveringsrørledninger, 
tilkoblingsventiler, kontraventiler, trykmåler, tryktransmittere og enkelt-faset eller tre-faset 
kontrolpanel. Et booster-sæt med en elektrisk pumpe (SMB10) leveres ikke med et kontrolpanel, 
og det må ikke have en base.  
Der er 1"-koblinger på leveringsmanifolden til installering af membrantryktanken med en 
tænd/sluk-ventil. Manifolden kræver, ligesom tankene, passende understøtning. 
Der kan installeres yderligere membrantryktanke, og disse kan forbindes til manifolden. 

3.2 Dataplader 

Datapladen er en mærkat, der viser: 

 De vigtigste produktdetaljer 

 Identifikationskode 

Godkendelse og certificeringer 

Se booster-sætdatapladen for godkendelserne: 

 Kun  

3.2.1 Booster-sæt 

Dataplade på booster-sættet 

 

Figur 2: Dataplade på booster-sættet 
 

1. Kode for booster-sættet 
2. Defineringskode for booster-sættet 
3. Elektrisk service-pumpe 
4. Jockey-pumpe 
5. Serienummer (dato+progressivt nummer) 

 
 

Defineringskode for booster-sættet 

 

Figur 3: Defineringskode for booster-sættet 
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1. Serie SMB 

2. Antal elektriske pumper [10] = 1 elektrisk pumpe 
[20] = 2 elektriske pumper 
[30] = 3 elektriske pumper 

3. Kontraventil [_] = Leveringside 
[RA] = Sugeside 

4. Certifikat for 
drikkevandsenhed 

A = WRAS, ACS, M.D.174 
B = ACS, M.D.174 
Z = ikke certificeret af tredjepart 

5. e-SM elektrisk pumpe SVE 
VME 
HME 

6. Strømforsyning til 
kontrolpanel 

[M2] = Enkelt-fase, 1 x 230 V 
[T3] = Tre-fase, 3 x 230 V 
[T4] = Tre-fase, 3 x 400 V 

7. Materialeversion [__] = Standardkomponent 
[A304] = Special AISI 304 version 
[B304] = Special AISI 304 version 
[C304] = Special AISI 304 version 
[A316] = Special AISI 316 version 
[B316] = Special AISI 316 version 
[C316] = Special AISI 316 version 

8. Indstilling [PA] = Minimum tryk trykkontakten på sugemanifolden, til beskyttelse mod tørdrift.  
[WM] = Vægmonterede kabler til kontrolpanel L= 5 m 

BEMÆRK: Se BW-kataloget for yderligere detaljer 

3.2.2 Fordelingspanel 

Dataplade for kontrolpanelet 

 
Figur 4: Dataplade for kontrolpanelet 

 

1. Kontrolpanel definitionskode 
2. Kode for kontrolpanelet 
3. Nominel spænding 
4. Vurderet strømstyrke 
5. Serienummer (dato+progressivt nummer) 
6. Beskyttelsesklasse 
7. Nominel frekvens 
8. Kortslutnings-strøm 
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3.3 Design og layout 

Booster-sæt i standardopsætning 

 

Figur 5: Booster-sæt 
 

Positionsnummer Beskrivelse Antal 

1. Fordelingspanel 1 

2. E-serie elektriske pumper (e-SM-enheder) n 

3. Base  1 

4. Priming-forbindelse 1 

5. Antivibrations-fod 2 x n 

6. Sugemanifold 1 

7. Tænd-/slukventil på sugelinjen n 

8. Kontraventil  n 

9. Tænd-/slukventil på leveringslinjen n 

10. Tryksensor n 

11. Manometer 1 

12. Membrantrykbeholder-forbindelse 1/2/3 

13. Leveringsmanifold 1 

14. Monteringsbeslag 1 

Frekvensomformer 

Se installations-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning for de elektriske pumper i Smart Pumpe-sortimentet.  
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3.4 Tilsigtet brug 

Produktet kan bruges til at pumpe: 

 Koldt vand 

 Varmt vand 

Overhold altid grænserne, der er angivet i kapitlet Tekniske data. 

De elektriske pumper med variabel hastighed installeret i SMB-booster-sæt egner sig til følgende 
anvendelser:  

 Tryk-, niveau- og strømningsregulering (åbne kredsløbssystemer)  

 Vandingssystemer med elektriske enkelt- eller flerpumpe.  

3.4.1 Alternative anvendelser 

Aktuator (konstant hastighed) 

Enheden fungerer som en aktuator i henhold til hastighedsindstillingspunktet. Dette sker via 
brugergrænsefladen, den tilsvarende analoge indgang eller kommunikationsbussen. 

Kontrolenhed (konstant tryk) 

Denne tilstand indstilles som standarddriftstilstand og bruges til enheder der kører med en enkelt 
elektrisk pumpe. 

Seriekaskade/synkronkaskade 

Enhederne er forbundet via RS485-brugergrænsefladen og kommunikerer via den medfølgende 
protokol. 
Kombinationen af de forskellige enheder, som anvendes i et flerpumpesystem, afhænger af 
systemkravene. 
Det er muligt at køre alle de elektriske pumper i kaskade-seriel tilstand (standardtilstand for 
flerpumpesystemer) og også i synkron tilstand. Hvis en enhed fejler, kan hver elektriske pumpe i 
booster-sættet blive den elektriske hovedpumpe og overtage kontrol. 

3.5 Forkert brug 

Produktet må ikke anvendes i lukkede kredsløbssystemer, hvor forskellen i tryk mellem to 
punkter i systemet, generelt tilførsel og sugning af booster-sættet, styres af to sensorer med det 
formål at holde det konstant. 
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4 Installation  
4.1 Mekanisk installation 

4.1.1 Installationsområde 

 

FARE: Fare for potentiel eksplosiv atmosfære 

Betjening af booster-sættet i omgivelser med eksplosionsfarlig atmosfære eller med brændbart 
støv (f.eks. træstøv, mel, sukker og korn) er strengt forbudt. 

 

 

ADVARSEL: 

 Brug altid personligt sikkerhedsudstyr 

 Brug altid egnet værktøj 

 Når du vælger installationsstedet og tilslutter enheden til de hydrauliske og elektriske 
strømforsyninger, skal du overholde gældende regler. 

 Sørg for, at enhedens indrykningsbeskyttelsesgrad (IP 55, type 1) er egnet til 
installationsmiljøet. 

 

 

FORSIGTIG: 

 Indgangsbeskyttelse: For at sikre beskyttelsesindekset IP55 (type 1) skal du kontrollere, at 
enheden er lukket korrekt. 

 Før du åbner klemrækkeboksens låg, skal du sørge for, at der ikke er vand i enheden 

 Sørg for, at alle ubrugte kabelafslutninger og kabelhuller er korrekt forseglede 

 Sørg for, at plastikdækslet er lukket korrekt 

 Forlad ikke terminalboksen uden låg, da der er risiko for beskadigelse på grund af forurening 

 Sørg for, at det elektriske panel er lukket korrekt. 

Udendørs installation af booster-sættet 

Ved udendørs installation af booster-sættet skal der sørges for passende tildækning (se 
eksempel i figur 6). Størrelsen af dækslet skal være sådan, at der sikres beskyttelse af boosteren 
mod sne, regn og direkte sollys. 

 

Figur 6: Udendørs installation af booster-sættet 
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4.1.2 Retningslinjer for mekanisk installation 

 Pilene på det elektriske pumpehus angiver motorens strømnings- og rotationsretningen 

 Motorens standardrotationsretning er med uret (når du ser på ventilatordækslet) 

 Installer booster-sættet i et godt ventileret rum, lad der være tilstrækkelig frirum (mindst 0,5 m) 
på hver side og på forsiden med henblik på vedligeholdelse; Der bør også være et frirum på 
0,5 m over den højeste del af booster-sættet 

 Sæt booster-sættet på en flad og solid overflade uden at fastgøre den 

 Monter ekspansionsled og passende understøtninger til rørene, for at beskytte disse mod 
stress, se figur 7. Vægten af rørene og trykbeholdere øges, når de er fyldt med vand. Sørg 
for, at du har lukket og strammet alle de ubrugte koblinger inden du starter sættet. 

 

Figur 7: Mekanisk installation af booster-sættet 

4.2 Hydraulisk installation 

Figur 8 og 9 viser et enkelt pumpesystem og et flerpumpesystem. 

 

Figur 8: Enkel elektrisk pumpe-system 
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Figur 9: Flerpumpesystem 
 

1. e-SM elektrisk pumpe med motor 
2. Membrantrykbeholder 
3. Fordelingspanel 

4. Tænd-/slukventil 
5. Kontraventil 
6. Lav vandkontrol 

7. Manometer 
8. Tryksensor 
9. Dræningshane 

4.2.1 Retningslinjer for hydraulisk installation 

 Installér booster-sættet i henhold til systemets vandstrømningshastighed 

 Pilene på det huset til den elektriske pumpe angiver strømnings- og rotationsretningen 

 Installér en fodkontrolventil i tilfælde af et sugeløftsystem 

 Installér en tænd-/slukventil umiddelbart nedstrøms for booster-sættet 

 Installer en afløbsventil til testene, hvis der ikke er nogen ventil ved siden af booster-sættet 

 Rørene, der er forbundet med booster-sættet, skal være tilstrækkeligt dimensionerede 
(afhængigt af manifolddiameteren, hvis muligt). Du kan bruge begge ender af manifolden, 
men glem ikke at sætte den ubrugte ende i. 

 Sugerørets og fodkontrolventilens størrelse skal være sådan, at der undgås for stort 
belastningstab og de kavitationsfænomener, der være en følge heraf 

Membrantrykbeholder 

På den elektriske pumpes leveringsside er der en membranudvidelsesbeholder, som giver 
mulighed for at opretholde trykket inde i rørledningen, når booster-sættet ikke anvendes. 
Membrantryktanken stopper den elektriske pumpe i at fortsætte med at køre ved nul 
efterspørgsel og reducere størrelsen af den beholder, der er nødvendig til forsyningsformål. 
Vælg en membrantryktank, der passer til systemtrykket. 
Booster-sæt med variabel kan fungere med membrantryktanke af mindre størrelser end 
traditionelle systemer. En membrantryktank med en kapacitet i liter svarende til ca. 10% af 
strømningshastigheden af en enkelt elektrisk pumpe, udtrykt i liter pr. Minut. Den krævede 
mængde vand kan fordeles mellem flere tanke. 
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4.3 Elektrisk installation  

 

FARE: Elektrisk fare 

Tilslutningen til elforsyningen skal udføres af en elektriker med de tekniske og faglige krav, der er 
beskrevet i gældende regler. 

Der henvises til ledningsdiagrammet i kontrolpanelet. for de elektriske forbindelser. 

4.3.1 Elektriske krav 

Lokale direktiver tilsidesætter de specifikke krav, der er angivet nedenfor. 

4.3.2 Tjekliste for elektriske forbindelser 

Kontroller, at følgende krav opfyldes: 

 De elektriske ledninger beskyttes mod høj temperatur, vibrationer og kollisioner. 

 I tilfælde af booster-sæt uden kontrolpanel skal hovedstrømforsyningens strøm og spænding 
skal være kompatibel med dataene på kontrolpanelets plade eller dataene på pladen på den 
elektriske pumpe. 

 Kontrollér, at strømforsyningskabelet kan transportere boosterens nominelle strøm, og tilslut 
den til de relevante terminaler på kontrolpanelet. Ledningsdiagrammet og etiketterne på 
panelet giver de nødvendige oplysninger for tilslutning og de krævede 
strømforsyningsværdier. Ved booster-sæt uden kontrolpanel. se installations-, betjenings- og 
vedligeholdelsesvejledning for de elektriske pumper i Smart Pumpe-sortimentet. 

 Hvis der er et kontrolpanel, tilsluttes strømkablet: 
- Enkelt-fase version til L-N-terminalerne, PE til jord-terminalen 
- Enkelt-fase version til L1-, L2 og L3-terminalerne, PE til jord-terminalen 

 Eventuelle blotlagte kabler skal beskyttes på en passende måde 

 Strømforsyningsledningen er forsynet med: 
- En højfølsom differentieringsafbryder (30 mA) [RCD til reststrøm] egnet til jordfejlstrøm 

med DC eller pulserende DC-indhold (en Type B RCD foreslås). 
- En hovedisolatorkontakt med en kontaktspalte på mindst 3 mm. 

4.3.3 Tjekliste for det elektriske kontrolpanel 

 BEMÆRKNING: 
Standardversionen af booster-sættet har et kontrolpanel.  
Hvis booster-sættet leveres uden et kontrolpanel, skal der installeres et kontrolpanel, der er 
kompatibelt med den elektriske pumpes klassificering. 
Uhensigtsmæssige kombinationer garanterer ikke beskyttelse af booster-sættet. 

Kontroller, at følgende krav opfyldes: 

 Kontrolpanelet skal beskytte den elektriske pumpe mod kortslutning. En tidsforsinkende 
sikring eller en afbryder (model C foreslås) kan bruges til at beskytte den elektriske pumpe. 

 Den elektriske pumpe har indbygget overbelastnings- og termisk beskyttelse. Der kræves 
ingen yderligere overbelastningsbeskyttelse. 

 

FARE: Elektrisk fare 

Før af trykboosteren skal du sørge for, at booster-sættet og kontrolpanelet er isoleret fra 
strømforsyningen og ikke kan tilføres strøm. 
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Jord (forbindelse) 

 

FARE: Elektrisk fare 

 Forbind altid det eksterne beskyttelsesstik til den jordforbundne klemrække, inden du forsøger 
at foretage andre elektriske tilslutninger 

 Alt elektrisk udstyr skal jordes (jord); dette omfatter booster-sættet og dets udstyr. Kontrollér at 
jordterminalen er tilsluttet korrekt. 

 Kontrollér, at beskyttelseslederen (jord) er længere end faseledningerne. I tilfælde af utilsigtet 
frakobling af strømforsyningslederen skal beskyttelseslederen (jord) være den sidste til at 
løsne sig fra terminalen. 

 Hold forbindelserne til jordkablet så korte som muligt. 

 Brug et kabel med flere tråde for at reducere elektrisk støj. 

4.3.4 Ledningstyper og vurderinger 

Booster-sættet, med elkablerne til den elektriske pumpe og styrekablerne, leveres med 
standardversionen. Booster-sæt uden kontrolpanel leveres med kablet til tilslutning af 
tryksensoren, men uden strømkabler til den elektriske pumpe. 
Hvis strømkablet til den elektriske pumpe og/eller kontrolkablerne skal udskiftes eller tilføjes, 
henvises der til installations-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning for de elektriske pumper i 
Smart Pumpe-sortimentet. 

 Alle kabler skal overholde lokale og nationale standarder med hensyn til afsnit og 
omgivelsestemperatur  

 Brug kabler med en minimal varmebestandighed på +70°C (158°F)  

 Kabler må aldrig komme i kontakt med motorkroppen, den elektriske pumpe og rørene. 

 De ledninger, der er tilsluttet til strømforsyningsterminalerne og fejlsignalrelæet (NO, C), skal 
adskilles fra de øvrige ved hjælp af forstærket isolering. 

Tilslutning til strømforsyning 

 

ADVARSEL: 

 Forbind ikke til den elektriske pumpes terminalbræt, uden først at afbryde strømforsyningen og 
så vente minimumstiden i tabel 1. 

 Standardversionen af booster-sættet leveres med motorens strømkabler. Udskift om 
nødvendigt motorens strømkabel med et kabel med et tværsnit, der passer til den elektriske 
motors maksimale forbrug. 

Kontrolkabler 

Eksterne voltfrie kontakter skal være egnet til at skifte <10 VDC. 

 BEMÆRKNING: 

 Installér kontrolkablerne adskilt fra strømforsyningskablerne og fejlsignalrelæets kabel  

 Hvis kontrolkablerne installeres parallelt med strømforsyningskablet eller fejlsignalrelæet, skal 
afstanden mellem kablerne overstige 200 mm  

 Undgå at krydse strømforsyningskablerne. Skulle dette være nødvendigt, er en 90° 
krydsningsvinkel tilladt. 

Forbinde kontrolpanelet 

Der henvises til ledningsdiagrammet i kontrolpanelet. 

Forbinde frekvensomformeren 

Se installations-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning for de elektriske pumper i Smart 
Pumpe-sortimentet. 
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4.3.5 Beskyttelse mod tørdrift 

Standardkontrolpanelet kan tilsluttes en almindelig flyder til de åbne tanke eller til en minimum-
trykafbryder på sugesiden (anbefalet værdi: 0.2-0.4 bar). Når minimumtryk-betingelserne 
genoprettes, starter de elektriske pumper automatisk. Hvis tørdriftsbeskyttelsen anses for 
overflødig, må jumperen på terminalen i kontrolpanelet ikke fjernes. De korrekte tal på 
terminalerne er angivet i forbindelsesdiagrammet, der findes i kontrolpanelet. 

 BEMÆRKNING: 
Booster-sættet leveres med jumperen installeret og derfor uden at tørdriftsbeskyttelse er 
aktiveret. 

Det valgfrie elektroniske niveaukontrol-sæt tillader kontrol med elektrodesonder. 
Installer de tre sonder, der følger med sættet, i opsamlingstanken, og tilslut dem til terminalerne i 
kontrolpanelet. 
De korrekte tal på terminalerne er angivet i ledningsdiagrammet, der findes i panelet: 

 Maks. sonde (A) påviser niveauet ved hvilket booster-sættet skal aktiveres under påfyldning 
af opsamlingstanken. 

 Min sonde (B) bestemmer niveauet ved hvilket booster-sættet skal deaktiveres. 

 Sonde (C) skal ligge under niveauet for min sonden (B). 
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5 Brug og drift   
I tilfælde af sameksistens af to eller flere af følgende forhold: 

 Høj omgivelsestemperatur 

 Høj vandtemperatur 

 pligtpunkter, der insisterer på maksimal effekt af booster-sættet  

 vedvarende underspænding af lysnettet, 
levetiden af booster-sættet og/eller der kan forekomme belastningsreduktion. Kontakt Xylem eller 
den autoriserede distributør for yderligere information. 

5.1 Ventetider 

 

ADVARSEL: Elektrisk fare 

Kontakt med elektriske komponenter kan forårsage død, selv efter at booster-sættet er slukket. 
Inden der foretages indgreb på booster-sættet, skal netværksspændingen og eventuelle andre 
indgangsspændinger afbrydes i den minimumstid, der er angivet i tabel 1. 
 

Tabel 1: Ventetider 

e-SM drevmodel Minimum ventetider [min] 

103, 105, 107, 111, 115 4 

303, 305, 307, 311, 315, 322 5 
 

 

ADVARSEL: Elektrisk fare 

Frekvensomformere indeholder DC-ledningskondensatorer, der kan forblive opladet, selvom 
frekvensomformeren ikke er tilsluttet. 
For at undgå elektriske farer: 

 Afbryd strømforsyningen 

 Afbryd alle typer af permanente magnetmotorer 

 Afbryd alle strømforsyninger fra DC-link, herunder batteribackup, de uafbrudte 
strømforsyningsenheder og DC-forbindelsesforbindelserne til andre frekvensomformere 

 Vent på, at kondensatorerne aflades helt før, der udføres vedligeholdelse eller reparation. Se 
tabel 1 for ventetiderne. 

5.2 Starte og stoppe 

Start og stop af de elektriske pumper afhænger af frekvensomformerens indstillinger i forhold til 
den elektriske pumpe, der skal styres (tryk, niveau). 
Hver frekvensomformer er forbundet til en sensor. Frekvensomformerne deler al information og 
implementerer cyklisk omskiftning. 

 

Elektrisk fare: 

Afbryd strømforsyningen, før der foretages justeringer. 

Se installations-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning for indstillinger til de elektriske 
pumper i Smart Pumpe-sortimentet. 
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Figur 10 viser driftskurverne i tilfælde af to elektriske pumper i trykjusteringstilstand. 

 Tanken leverer vand for at imødekomme efterspørgslen fra den endelige bruger. 

 Den første elektriske pumpe starter, når trykket falder under PS-værdien; hastigheden 
justeres for at holde trykket konstant når efterspørgslen stiger. 

 Når efterspørgslen falder, reduceres hastigheden til minimum; på dette tidspunkt deaktiveres 
en af de elektriske pumper. 

 Hvis efterspørgslen fortsætter med at stige, og den elektriske pumpe når maksimal hastighed, 
startes den anden elektriske pumpe, og hastigheden justeres for at opretholde konstant tryk. 

 Hvis efterspørgslen falder yderligere, sænker den elektriske pumpe hastigheden, fylder 
tanken og stopper derefter, når PS-værdien er nået. 

 

Figur 10: Driftstilstand 
 

H Hoved Pmax Maksimum tryk 

Q Flow PS Indstillingstryk-værdi 

5.2.1 Justere frekvensomformeren 

1. Se installations-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning for ændringer af indstillingerne til 
de elektriske pumper i Smart Pumpe-sortimentet. 

2. Brug knapperne på frekvensomformeren til at indstille en ny trykjusteringsværdi, vælg 
opbygningens tid, kontrollér de seneste alarmer eller få adgang til alle indstillingerne. 

3. Kontrollér, at den nye valgte værdi ligger inden for rækkevidden af hovedet, der er angivet på 
datapladen på den elektriske pumpe. 

5.2.2 For-opladning af membrantryktanken 

1. Kontrollér, at membrantryktanken er helt drænet. 
2. For-oplad membrantryktanken ved 0,6 gange trykværdien. 

5.2.3 Starte booster-sættet 

1. Forbind vandforsyningen. 
2. Forbind strømforsyningen. 
3. Kontroller for-ladningsværdien for membrantryktanken. 
4. Luk tænd/slukventilen på leveringsledningen til den elektriske pumpe. 
5. Priming af booster-sæt (se installations-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning for de 

elektriske pumper i Smart Pumpe-sortimentet) og sugemanifolden. 
6. Tilslut strømforsyningen ved panelafbryderen og indstil frekvensomformeren til manuel drift. 
7. Start den første elektrisk pumpe. 
8. Åbn den elektriske pumpeleverings tænd-slukventil langsomt og udsug luften. 
9. Gentag ovenstående operationer på de andre elektriske pumper. 
10. Indstil frekvensomformerne til automatisk tilstand. 
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Sådan ændres indstillingerne 

Når booster-sættet er i gang, følges instruktionerne nedenfor, om hvordan indstillingerne ændres 
inden for de maksimale trykgrænser for de elektriske pumper eller systemet, eller begge dele: 
1. Etablér den krævede trykværdi. 
2. Indstil den nye værdi ved hjælp af knapperne på frekvensomformeren; værdien ændres også 

automatisk for den anden konverter. 
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6 Vedligeholdelse  

 

FARE: Elektrisk fare 

 Før du forsøger at bruge enheden, skal du kontrollere, at stikket er trukket ud, og at den 
elektriske pumpe og kontrolpanelet ikke kan genstarte, selv utilsigtet. Dette gælder også for 
den elektriske pumpes hjælpestyrekreds. 

 Inden der foretages indgreb på enheden, skal netværks-strømforsyningen og eventuelle andre 
indgangsspændinger afbrydes i den minimumstid, der er angivet i afsnit Ventetider 
(kondensatorerne i mellemkredsløbet skal aflades af de indbyggede afladningsmodstande). 

1. Sørg for, at køleventilatoren og åbningerne er frie for støv. 
2. Sørg for, at omgivelsestemperaturen er korrekt i overensstemmelse med booster-sættets 

grænser. 
3. Sørg for, at kvalificeret personel udfører alle ændringer på booster-sættet. 
4. Sørg for, at booster-sættet er afbrudt fra strømforsyningen, inden arbejdet udføres. 
5. Overhold altid instruktionerne til den elektriske pumpe og motor. 

6.1 Vedligeholdelse af kontrolpanelet og frekvensomformere 

Kontrolpanelet og frekvensomformerne kræver ikke vedligeholdelse. 

6.2 Vedligeholdelse af membrantryktanken 

 Se installations-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledningen for membrantryktanken 

 Kontrollér forladningen mindst en gang om året. 

Funktion og parameterstyring 

Ved ændringer i det hydrauliske booster-sæt: 
1. Sørg for, at alle funktioner og parametre er korrekte. 
2. Juster om nødvendigt funktioner og parametre. 
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7 Fejlfinding  
Forholdsregler 

 

ADVARSEL: 

 Fejl skal korrigeres af en tekniker med de tekniske og faglige krav, der er beskrevet i 
gældende regler 

 Overhold sikkerhedskravene i kapitlerne om Brug og Drift og Vedligeholdelse 

 Hvis en fejl ikke kan rettes eller ikke er nævnt, skal du kontakte Xylem eller den autoriserede 
forhandler. 

Frekvensomformeren gemmer de sidste alarmer, der er indtruffet. Se brugsanvisningerne til 
frekvensomformeren for fejltyperne, og hvordan man kontrollerer de sidste alarmer, der er 
opstået. 

7.1 Booster-sættet er slukket 

Årsag Afhjælpning 

Strømforsyning afbrydelse Genopret strømforsyningen 

Kontakt i OFF-position Tænd kontakten ON 

7.2 Motoren starter ikke 

Årsag Afhjælpning 

Strømforsyning afbrydelse Genopret strømforsyningen 

Motorens termiske 
overbelastningsbeskyttelse er udløst 

Eliminér fejlen og nulstil kontakten 

Motor (spole) fejl Kontroller og reparer eller udskift motoren 

7.3 Hyppige opstart og stop 

Årsag Afhjælpning 

Membrantryktank i fejl Reparér eller udskift membrantryktanken 

Forkert for-ladning for 
membrantryktanken 

Indstil den nye tryk-for-ladningsværdi i henhold til den elektriske pumpe og 
indstillingspunktet 

For-ladningsværdien for 
membrantryktanken er ved nul 

Membrantryktanken skal for-lades 

7.4 Den elektriske pumpes hastighed øges og falder uden at stoppe og 
uden vandforbrug (brug lukket) 

Årsag Afhjælpning 

Tab af vand fra kontraventilen Kontrollér det hydrauliske system og ventilen 

Membrantryktanken er beskadiget 
eller for lille  

Reparér eller udskift membrantryktanken 
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7.5 Motoren kører, men der leveres ikke noget vand 

Årsag Afhjælpning 

Intet vand på sugesiden eller i den 
elektriske pumpe 

1. Fyld (prime) den elektriske pumpe eller sugerøret 
2. Åbn tænd-sluk-ventilerne 

Luft inde i sugerørene eller den 
elektriske pumpe 

1. Udluft den elektrisk pumpe 
2. Kontrollér sugeforbindelserne 

Tryktab på sugesiden Kontroller NPSH'en og om nødvendigt ændres systemet 

Kontraventil blokeret Rengør ventilen 

Tilstoppet rør Rengør røret 

7.6 Tab af vand fra den elektriske pumpe 

Årsag Afhjælpning 

Mekanisk tætning slidt eller 
beskadiget 

Udskift den mekaniske pakning 

Unødig mekanisk stress på den 
elektriske pumpe 

Understøt rørene 

7.7 For larmende 

Årsag Afhjælpning 

Retur af vand, når den elektriske 
pumpe ikke kører 

Kontrollér kontraventilen 

Kavitation Kontrollér sugning 

Rotationen af den elektriske pumpe 
er hindret 

Kontrollér for unødig mekanisk stress på den elektriske pumpe 

7.8 Booster-sættet genererer ikke det krævede tryk 

Årsag Afhjælpning 

Tænd-/slukventil lukket Åbne ventilerne 

Der er luft i indsugningsrøret  1. Fjern luften 
2. Prime de elektriske pumper 

Overdreven negativ sugehoved Mindsk det negative sugehoved 

Overdreven tryktab på sugesiden Forøg rørenes diameter 

Fod-kontrolventil beskadiget Udskift fodventilen 

For stort tryktab i leveringsrørene 
og/eller i ventilen 

Reducér vandtabet 
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7.9 Udløsning af hovedbeskyttelsessystemet (sikringer) 

Årsag Afhjælpning 

Kortslutning 1. Kontrollér tilslutningskablerne 
2. Kontrollér frekvensomformeren 

7.10 Udløsning af differentialbeskyttelsen 

Årsag Afhjælpning 

Beskadiget motor Udskift motoren 

Motorens strømkabel er 
fejlbehæftet eller slidt 

Udskift kablet 

Differentialeafbryder ikke i 
overensstemmelse med 
specifikationerne 

Udskift differentialeafbryderen 

Differentiale-strøm for højt Kontakt en kvalificeret tekniker for at få det elektriske system ændret 

7.11 Den elektriske pumpe kører med maksimal hastighed uden at 
stoppe 

Årsag Afhjælpning 

Tryksætpunkt ikke egnet til 
systemet (værdien er højere end 
det tryk den elektriske pumpe kan 
levere) 

Indstil det nye sætpunkt i overensstemmelse med den elektriske pumpes 
ydeevne 

Sensor ikke forbundet eller 
beskadiget 

Kontrollér sensorens hydrauliske og elektriske forbindelse 

7.12 Kun en elektrisk pumpe kører 

Årsag Afhjælpning 

De elektriske pumper har forskellige 
indstillinger 

1. Kontrollér frekvensomformerens indstillinger 
2. Kontrollér den serielle forbindelse mellem de to frekvensomformere 

7.13 Der er efterspørgsel efter vand, men den elektriske pumpe starter 
ikke 

Årsag Afhjælpning 

Indstillingspunktet er indstillet til 
nul  

1. Kontrollér frekvensomformerens indstillinger 
2. Indstil indstillingspunktet 
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8 Tekniske data   
Tabel 2: Elektriske, miljømæssige og installationsspecifikationer, booster-sæt i standardversion 

 Booster-sæt-model 

Strømforsyning til kontrolpanel M2 T3 T4 

Indgang 

Indgangsfrekvens [Hz] 50/60 ± 2 

Hovedforsyning LN L1 L2 L3 

Nominel indgangsspænding på kontrolpanelet 
[V] 

230 ± 10% 230 ± 10% 400 ± 10% 

Maks. kontinuerlig indgangsstrøm [A] Se dataplade for kontrolpanelet 

Maks strøm til kontrolpanelet [kW] Se dataplade for kontrolpanelet 

Udgang 

Min-maks hastighed for den elektriske pumpe 
[opm] 

800 til 3600 

Lækagestrøm for omformer [mA] < 3,5 

I/O-tilslutning + 15VDC strømforsyning [mA] Imax < 40 

Fejlsignalrelæ  1 x NO Vmax < 250 [VAC] , Imax < 
2 [A] 

1 x NO Vmax < 250 [VAC] , Imax < 2 [A] 

Motorstatus relæ  - 1 x NO Vmax < 250 [VAC] , Imax < 2 [A] 

Lydtryk LpA [dB(A)] @ [rpm] <62 @3000 
<66 @3600 

Beskyttelsesklasse IP 55, indkapslingstype 1 
Beskyt produktet mod direkte sollys og regn 

Vandtemperatur [°C] / [°F] 0÷80 / 32÷176 

Relativ luftfugtighed i forhold til 
driftstemperaturen [°C] / [°F] 

5% - 50% RH @ 40 / 104 
5% - 90% RH @ 20 / 68 

Relativ fugtighed for opbevaring 5% ÷ 95% RH 

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

Driftstemperatur 
[°C] / [°F] 

-20÷40 / -4÷104 

Installationshøjde a.s.l. [m]/[fod] 
< 1000 / 3280 

Der kan forekomme belastningsreduktion ved højere højder 

Maksimalt arbejdstryk [bar] 8, 10 eller 16, afhængigt af typen af elektrisk pumpe. Se 
installations-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning for den 

elektriske pumpe i Smart Pumpe-sortimentet. 

Min indløbstryk [bar] Ifølge NPSH-kurve med en margen på mindst 0,5 m for luftfrit vand 

Maks indløbstryk [bar] Sørg for, at indløbstrykket plus det lukkede tilførselstryk ikke 
overstiger det maksimale driftstryk 

Generelle data for den elektriske pumpe Se installations-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning for den 
elektriske pumpe i Smart Pumpe-sortimentet 

Membrantrykbeholder [bar] Se standard installations-, betjenings- og 
vedligeholdelsesvejledningen for membrantryktanken. Installerede 
membrantryktanke kan begrænse booster-sættets temperatur og 

driftstryk 
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8.1 Mål og vægt 

 Booster-sæt: Se det tekniske katalog eller kontakt Xylem eller den Autoriserede Forhandler. 

 Elektriske pumper i Smart Pumpe-sortimentet: se installations-, betjenings- og 
vedligeholdelsesvejledning. 

9 Erklæringer 
9.1 EF-overensstemmelseserklæring (Oversættelse) 

Xylem Service Italia S.r.l. med hovedkvarter i Via Vittorio Lombardi 14 - 36075 Montecchio 
Maggiore VI -Italy erklærer hermed, at produktet: 

Pumpeenhed med elektriske pumper med integreret variabel hastighedsdrev (se etiket på første 
side) 

Opfylder de relevante bestemmelser i de følgende europæiske direktiver: 

 Maskindirektivet 2006/42/EF (TILLÆG II – naturlig eller juridisk person autoriseret til at samle 
den tekniske fil: Xylem Service Italia S.r.l.) 

og de følgende tekniske standarder 

 EN 809:1998+A1:2009,  

 EN 60204-1:2006+A1:2009 

Montecchio Maggiore, 22/02/2017  
Amedeo Valente 
(Direktør for teknik og forskning og 
udvikling) 

 

rev.00  

9.2 EU-overensstemmelseserklæring (ikke EMCD23) 

1. Apparat model/Produkt:  
se klæbemiddel på første side 

2. Producentens navn og adresse:  
Xylem Service Italia S.r.l. 
Via Vittorio Lombardi 14 
36075 Montecchio Maggiore VI 
Italien 

3. Denne overensstemmelseserklæring er udstedt på producentens eneansvar. 
4. Erklæringens objekt: 

Pumpeenhed med elektriske pumper med integreret variabel hastighedsdrev (se etiket på 
første side) 

5. Genstanden for erklæringen, som beskrevet ovenfor, er i Unionens harmoniseringslovgivning: 
Direktiv 2014/30/EU d. 26. februar 2014 (elektromagnetisk kompatibilitet) 

6. Referencer til de relevante anvendte harmoniserede standarder eller referencer til de andre 
tekniske specifikationer, i henhold til de erklærede overensstemmelseserklæringer: 
EN 61000-6-2:2006, EN 61000-6-3:2007+A1:2011 

7. Meddelt organ: - 
8. Yderligere oplysninger: 

Underskrevet for og på vegne af: Xylem Service Italia S.r.l. 
Montecchio Maggiore, 22/02/2017  
Amedeo Valente 
(Direktør for teknik og forskning og 
udvikling) 

 

rev.00  

Lowara er et varemærke, der er ejet af Xylem Inc. eller et af dets datterselskaber. 
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Via Vittorio Lombardi 14 

36075 – Montecchio Maggiore (VI) - Italy 

www.xyleminc.com/brands/lowara 

 

Lowara is a trademark of Xylem Inc. or one of its subsidiaries.  
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