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1 Introduksjon og sikkerhet   
1.1 Innledning 

Formålet med denne håndboken 

Formålet med denne håndboken er å gi nødvendig informasjon for: 

 Installasjon 

 Drift 

 Vedlikehold 

 

FORSIKTIG: 

Før du installerer og bruker produktet må du sørge for at du leser og forstår denne håndboken og 
alle dens avsnitt. Uriktig bruk av produktet kan forårsake personskader og skader på eiendom, og 
kan oppheve garantien. 

 

 MERK: 

Denne håndboken er en integrert del av produktet. Den må alltid være tilgjengelig for brukeren, 
oppbevares i nærheten av produktet og holdes i god stand. 

1.2 Sikkerhet 

1.2.1 Farenivåer og sikkerhetssymboler 

Før du bruker produktet, og for å unngå følgende risikoer, må du sikre at du leser, forstår og 
overholder følgende fareadvarsler nøye: 

 Skader og helsefarer 

 Skade på produktet 

 Funksjonssvikt 

Farenivåer 

Farenivå Indikasjon 

 

FARE: 
 

 

Den identifiserer en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, 
forårsaker alvorlig skade eller til og med død. 

 

ADVARSEL: 
 

 

Den identifiserer en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan 
forårsake alvorlig skade eller til og med død. 

 

FORSIKTIG: 
 

 

Den identifiserer en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan 
forårsake mindre eller medium skader. 

 MERK: 
 

 

Den identifiserer en situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til 
skade på eiendom, men ikke personer. 
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Spesielle symboler 

Noen farekategorier har spesifikke symboler som vist i følgende tabell: 

Symbol Beskrivelse 

 

Elektrisk fare 

 

Magnetisk fare 

 

Fare pga. varm flate 

 

Ioniserende strålingsfare 

 

Fare for potensielt eksplosiv atmosfære (ATEX EU-
direktiv) 

 

Kutt- og skurefare 

 

Klemfare (lemmer) 

Andre symboler 

Symbol Beskrivelse 

 

Bruker 
Spesifikk informasjon for brukere av produktet. 

 

Installatør / vedlikeholdstekniker 
Spesifikk informasjon for personell som er ansvarlig for 
installasjon av produktet innen systemet (hydraulikk og/Eller 
elektrisk system), og for vedlikeholdsoperasjoner. 

1.2.2 Brukersikkerhet 

Gjeldende helse- og sikkerhetsforskrifter må overholdes nøye. 

 

ADVARSEL: 

Dette produktet skal kun brukes av kvalifiserte brukere. 

Når det gjelder denne håndboken, i tillegg til bestemmelser i eventuelle lokale forskrifter, betyr 
kvalifisert personell alle individer som på grunn av sin erfaring eller opplæring kan gjenkjenne 
eventuelle eksisterende og unngå farer i løpet av installasjonen, bruken og vedlikeholdet av 
produktet. 
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Uerfarne brukere 

 

ADVARSEL: 

FOR EU 

 Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og personer med redusert fysiske, sensoriske eller 
mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskaper hvis de holdes under tilsyn og gis 
veiledning eller instruksjoner angående bruken av apparatet på en trygg måte og forstår 
farene som er involvert.  

 Barn må ikke leke med apparatet.  

 Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn. 
FOR ANDRE LAND 

 Denne innretningen er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med nedsatte fysiske, 
følelse eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, unntatt hvis de har blitt gitt 
opplæring eller instruksjoner som gjelder bruk av innretningen av personer som er ansvarlige 
for sikkerheten. 

 Barn skal holdes under oppsyn slik at de ikke leker med enheten. 

1.2.3 Generelle sikkerhetsregler 

 

ADVARSEL: 

 Hold alltid arbeidsområdet rent. 

 Vær oppmerksom på risikoene som presenteres av gass og damp på arbeidsområdet. 

 Husk alltid risikoen for å drukne, elektriske ulykker og brannskader. 
 

 

FARE: Elektrisk fare 

 Unngå alle elektriske farer, vær oppmerksom på risikoen for elektriske støt eller overslag. 

 Utilsiktet rotasjon av motorer skaper spenning og kan lade enheten, noe som kan føre til død, 
alvorlig skade eller skade på utstyr. Kontroller at motorer er blokkerte for å hindre utilsiktet 
rotasjon. 

Magnetfelt 

Fjerning eller installasjon av rotoren i motorhuset genererer et sterkt magnetisk felt. 

 

FARE: Magnetisk fare 

Det magnetiske feltet kan være farlig for alle som bruker pacemakere, eller hvilke som helst 
andre medisinske enheter som er sensitive for magnetiske felt. 

 

 MERK 

Det magnetiske feltet kan trekke til seg metallrester på rotoroverflaten, og føre til skade på denne. 

Elektriske tilkoblinger 

 

FARE: Elektrisk fare 

 Tilkoblingen til den elektriske strømtilførselen må utføres av en elektriker som har de teknisk-
profesjonelle kravene som er beskrevet i de gjeldende forskriftene. 

Forholdsregler før arbeid. 

 

ADVARSEL: 

 Installer en egnet barriere rundt arbeidsområdet, for eksempel et rekkverk 

 Kontroller at alle beskyttelser er på plass og sikre. 

 Kontroller at du kan trekke deg raskt tilbake. 

 Kontroller at produktet ikke kan rulle eller velte, og skade personer eller eiendom. 

 Kontroller at løfteutstyret er i god tilstand. 

 Bruk en løftesele, en sikkerhetslinje og en pusteenhet, etter behov. 
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 La booster-settets komponenter kjøle seg ned før de håndteres 

 Kontroller at produktet er nøye rengjort 

 Koble fra og kutt strømmen før du utfører service på den elektriske pumpen. 

 Kontroller eksplosjonsriikoen før du sveiser eller bruker elektriske håndverktøy. 

Forholdsregler før bruk 

 

ADVARSEL: 

 Arbeid aldri alene. 

 Bruk alltid personlig verneutstyr 

 Bruk alltid egnede arbeidsverktøy 

 Løft alltid produktet etter dets løfteenhet. 

 Hold deg på avstand fra hengende last. 

 Vær oppmerksom på risikoen ved plutselig start hvis produktet brukes med en automatisk 
nivåkontroll. 

 Vær oppmerksom på startstøtet, som kan være kraftig. 

 Skyll komponentene i vann etter at den elektriske pumpen demonteres. 

 Ikke overskrid den elektriske pumpens maksimale arbeidstrykk. 

 Ikke åpne lufte- eller tømmeventiler eller fjern plugger mens booster-settet er trykksatt. 

 Kontroller at den elektriske pumpen er isolert fra systemet og at alt trykk frigjøres før du 
demonterer pumpen, fjerner pluggene eller kobler fra rørsystemet. 

 Du må aldri kjøre den elektriske pumpen uten at koblingsbeskyttelsen er riktig installert. 

Ved kontakt med kjemiske stoffer eller farlige væsker. 

Følg disse prosedyrene for kjemikalier eller farlige væsker som har kommet i kontakt med 
øynene eller huden din. 

Forhold Handling 

Kjemikalier eller farlige væsker i 
øynene. 

1. Hold øyelokkene dine oppe med fingrene. 
2. Skyll øynene med øyebadevann eller rennende vann i minst 15 min. 
3. Oppsøk medisinsk hjelp. 

Kjemikalier eller farlige væsker 
på huden 

1. Fjern kontaminerte klær. 
2. Vask huden med såpe og vann i minst 1 min. 
3. Oppsøk medisinsk hjelp, om nødvendig. 

1.2.4 Beskyttelse av miljøet 

Avhende emballasje og produktet 

Overhold de gjeldende forskriftene for kassering av sortert avfall. 

1.2.5 Områder som er eksponert for ioniserende strålinger 

 

ADVARSEL: Ioniserende strålingsfare 

Hvis produktet har blitt eksponert for ioniserende strålinger, må man implementere nødvendige 
sikkerhetstiltak for å beskytte mennesker. Hvis produktet må sendes må du informere 
transportøren og mottakeren, slik at riktige sikkerhetstiltak kan iverksettes. 

1.3 Reservedeler 

Når du kontakter Xylem eller den autoriserte distributører for å be om teknisk informasjon eller 
reservedeler må du alltid indikere produkttype og kode. 

1.4 Produktgaranti 

For informasjon om garanti kan du se dokumentasjonen på salgskontrakten.  
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2 Transport og Lagring   
Pakningsinspeksjon 

1. Kontroller at kvantitet, beskrivelser og produktkoder samsvarer med ordren. 
2. Kontroller pakningen for skade eller manglende komponenter. 
3. Hvis du umiddelbart oppdager skade eller manglende deler: 

 Ta i mot varene med forbehold, indikert eventuelle funn på transportdokumentet, eller 

 Avvis varene, indikert grunnen på transportdokumentet. 
I begge tilfeller må du kontakte Xylem eller den autoriserte distributøren som produktet ble kjøpt 
fra. 

Pakke ut og inspisere enheten 

1. Fjern emballasjematerialet fra produktet. 
2. Frigjør produktet ved å fjerne skruene og/eller kutte stroppene, hvis slike er påsatt. 

 

FORSIKTIG: Kutt- og skurefare 

Bruk alltid personlig verneutstyr. 

3. Kontroller produktets integritet og sørg for at det ikke er noen manglende komponenter. 
4. Ved manglende eller skadde komponenter må du kontakte Xylem eller den autoriserte 

distributøren umiddelbart. 

2.1 Håndtere booster-settet 

Booster-settet må settes sele på og løftes som vist i figur 1. 

 

ADVARSEL: Klemfare (lemmer) 

 Produktet og dets komponenter kan være tunge: klemfare 

 Bruk alltid personlig verneutstyr 

 Manuell håndtering av produktet og dets komponenter må være i samsvar med de gjeldende 
forskriftene for «manuell lasthåndtering», for å unngå ufordelaktige ergonomiske forhold som 
forårsaker risikoer skader i ryggraden. 

 Bruk kraner, tau, løftestropper, kroker og klemmer som overholder gjeldende forskrifter og 
som er egnet for spesifikk bruk 

 Kontroller at selene ikke skader booster-settet 

 I løpet av løfteoperasjoner må du alltid unngå plutselige bevegelser som kan skade lastens 
stabilitet 

 I løpet av håndtering må du sørge for ikke å skade ennesker og dyr og/eller eiendom. 
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Figur 1: Løfting 

2.2 Lagring 

Produktet må lagres: 

 På en tildekket og tørr plass 

 På avstand fra varmekilder 

 Beskyttet mot smuss 

 Beskyttet mot vibrasjoner 

 Ved en omgivende lufttemperatur mellom -25°C og +55°C (-13°F og 131°F), og relativ 
fuktighet mellom 5 % and 95 %. 

 

MERK: 

 Ikke sett tung last oppå produktet 

 Beskytt produktet mot kollisjoner. 
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3 Teknisk beskrivelse   
3.1 Betegnelse 

Booster-sett som består av en (SMB10) eller flere identiske, vertikale eller horisontale flertrinns 
ikke-selvfyllende elektriske pumper med variabel hastighet (SMB20, SMB30) som er koblet 
parallelt. 

De elektriske pumpene er montert på en delt base med suge- og tilførselsmanifolder, på-/av-
ventiler, tilbakeslagsventiler, trykkmåler, trykkgivere og et enfaset eller trefaset kontrollpanel. Et 
booster-sett med en elektrisk pumpe (SMB10) leveres ikke med et kontrollpanel og det har 
kanskje ikke en base.  
Det er 1" koblinger på tilførselsmanifolden for installering av tabelltrykktanker med en på-/av-
ventil. Manifolden, som tankene, krever passende støtte. 
Ekstra tabelltrykktanker kan installeres og kobles til manifolden. 

3.2 Dataplater 

Dataplaten er en etikett som viser: 

 Hovedproduktinformasjon 

 Identifikasjonskode 

Godkjenning og sertifiseringer 

For godkjenninger kan du se booster-settets dataplate: 

  kun 

3.2.1 Booster-sett 

Dataplate for booster-settet 

 

Figur 2: Dataplate for booster-settet 
 

1. Kode for booster-settet 
2. Definisjonskode for booster-settet 
3. Elektrisk servicepumpe 
4. Jockeypumpe 
5. Serienummer (dato+progressivt nummer) 

 
 

Definisjonskode for booster-settet 

 

Figur 3: Definisjonskode for booster-settet 

  



no – Oversettelse av den originale bruksanvisningen 
 

12 

 

1. Serie SMB 

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

3. Tilbakeslagsventil [_] = Tilførselsside 
[RA] = Sugeside 

4. Sertifikat for 
drikkevannsenhet 

A = WRAS, ACS, M.D.174 
B = ACS, M.D.174 
Z = ikke sertifisert av en tredjepart 

5. e-SM elektrisk pumpe SVE 
VME 
HME 

6. Strømforsyning for 
kontrollpanel 

[M2] = Enfaset, 1 x 230 V 
[T3] = Trefaset, 3 x 230 V 
[T4] = Trefaset, 3 x 400 V 

7. Materialversjon [__] = Standard komponent 
[A304] = Spesialversjon i AISI 304 
[B304] = Spesialversjon i AISI 304 
[C304] = Spesialversjon i AISI 304 
[A316] = Spesialversjon i AISI 316 
[B316] = Spesialversjon i AISI 316 
[C316] = Spesialversjon i AISI 316 

8. Alternativ [PA] = Bryter for minimumstrykk på sugemanifolden, for beskyttelse mot tørrkjøring.  
[WM] = Veggmontert kontrollpanel; kabler L= 5 m 

MERK: Se B/W katalogen for ytterligere detaljer 

3.2.2 Distribusjonspanel 

Dataplate for kontrollpanelet 

 
Figur 4: Dataplate for kontrollpanelet 

 

1. Definisjonskode for kontrollpanel 
2. Kode for kontrollpanel 
3. Nominell spenning 
4. Strøm 
5. Serienummer (dato+progressivt nummer) 
6. Beskyttelsesgrad 
7. Merkefrekvens 
8. Kortslutningsstrøm 
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3.3 Design og layout 

Booster-sett i standard konfigurasjon 

 

Figur 5: Booster-sett 
 

Posisjonsnummer Beskrivelse Ant. 

1. Distribusjonspanel 1 

2. Elektriske pumper i E-serien (e-SM enheter) n 

3. Base  1 

4. Primerkobling 1 

5. Anti-vibrasjonsfot 2 x n 

6. Sugemanifold 1 

7. På-/av-ventil på sugelinjen n 

8. Tilbakeslagsventil  n 

9. På-/av-ventil på tilførselslinjen n 

10. Trykksensor n 

11. Trykkmåler 1 

12. Tabelltrykktank-kobling 1/2/3 

13. Tilførselsmanifold 1 

14. Monteringsbrakett 1 

Frekvensomformer 

Se Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndboken for de elektriske pumpene i smartpumpe-serien.  
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3.4 Tiltenkt bruk 

Produktet kan brukes til å pumpe: 

 Kaldt vann 

 Varmt vann 

Overhold alltid grensene som er angitt i kapitlet Tekniske data. 

De elektriske pumpene med variabel hastighet installert i SMB booster-settene er egnet til 
følgende bruksområder:  

 Trykk, nivå og flytregulering (åpne sløyfesystemer)  

 Vanningssystemer med en eller flere elektriske pumper.  

3.4.1 Applikasjonsalternativer 

Aktivator (konstant hastighet) 

Enheten fungerer som en aktivator i henhold til hastighet-settpunktet, dette gjøres gjennom 
brukergrensesnittet, den korresponderende analoge inngangen eller kommunikasjonsbussen. 

Kontroller (konstant hastighet) 

Denne modusen er satt som standard driftsmodus, og brukes for enheter som drives med en 
elektrisk pumpe. 

Kaskadeserie / kaskadesynkron 

Enhetene er koplet via RS485 grensesnittet, og kommuniserer via den medfølgende protokollen. 
Kombinasjonen av de forskjellige enhetene som brukes i et flerpumpesystemet avhenger av 
systemkravene. 
Det er mulig å kjøre alle de elektriske pumpene i kaskade-seriemodus (standardmodus for 
flerpumpesystemer) samt synkronmodus. Hvis én enhet svikter, kan hver enkelt elektrisk pumpe 
på systemet bli den elektriske ledepumpen og kan ta kontroll. 

3.5 Feil bruk 

Produktet må ikke brukes i lukkede kretssystemer der trykkforskjellen mellom to punkter i 
systemet, vanligvis tilførsel og innsug på booster-settet, kontrolleres av to sensorer for å holde 
det konstant. 
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4 Installasjon  
4.1 Mekanisk installasjon 

4.1.1 Installeringsområde 

 

FARE: Potensielt eksplosiv atmosfære-fare 

Bruk av booster-settet i miljøer med potensielle eksplosive atmosfærer eller med brennbart støv 
(f.eks.: trestøv, mel, sukker og korn) er strengt forbudt. 

 

 

ADVARSEL: 

 Bruk alltid personlig verneutstyr 

 Bruk alltid egnede arbeidsverktøy 

 Når du velger installasjonssted og kobler enheten til de hydrauliske og elektriske 
strømtilførslene, må du overholde gjeldende forskrifter nøye. 

 Kontroller at klassen for enhetens inntrengingsbeskyttelse (IP 55, type 1) er egnet for 
installasjonsmiljøet. 

 

 

FORSIKTIG: 

 Inngangsbeskyttelse: for å sikre IP55 (type 1) beskyttelsesindeks må du sørge for at enheten 
er riktig lukket. 

 Før du åpner koblingsboksens deksel må du sørge for at det ikke er noe vann i enheten. 

 Kontroller at alle ubrukte kabelsko og kabelhull er riktig forseglet 

 Kontroller at plastdekselet er riktig lukket 

 Ikke la koblingsboksen være uten deksel. Dette kan føre til skade på grunn av kontaminering 

 Kontroller at el-panelet er riktig lukket 

Utendørs installasjon av booster-settet 

Ved utendørs installasjon av booster-settet må du påse at dekselet er egnet (se eksempel i figur 
6). Størrelsen på dekselet må være slik at det beskytter booster-settet mot snø, regn og direkte 
sollys. 

 

Figur 6: Utendørs installasjon av booster-settet 
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4.1.2 Retningslinjer for mekanisk installasjon 

 Pilene på den elektriske pumpeenheten indikerer flyten og rotasjonsretningen på motoren. 

 Standard rotasjonsretning på motoren er med klokken (se på viftedekselet) 

 Installer booster-settet i et godt ventilert rom med tilstrekkelig klaring (minst 0,5 m) på hver 
side og foran for vedlikehold. Det skal også være en klaring på 0,5 m over den høyeste delen 
på booster-settet 

 Plasser booster-settet på en flat og solid overflate, uten å feste den 

 Monter ekspansjonsledd og passende støtter for rørene for å beskytte disse mot stress, se 
Figur 7. Vekten av rørene og trykktankene øker når de fylles med vann. Før du starter settet, 
kontroller at du har lukket og strammet alle de ubrukte koblingene. 

 

Figur 7: Mekanisk installasjon av booster-settet 

4.2 Hydraulisk installasjon 

Figur 8 og 9 viser et enkelt pumpesystem og et multipumpesystem, henholdsvis. 

 

Figur 8: Enkelt elektrisk pumpesystem 
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Figur 9: Multipumpesystem 
 

1. e-SM elektrisk pumpe med motor 
2. Tabelltrykktank 
3. Distribusjonspanel 

4. På/av-ventil 
5. Tilbakeslagsventil 
6. Vannmangelbryter 

7. Trykkmåler 
8. Trykksensor 
9. Tappekran 

4.2.1 Retningslinjer for hydraulisk installasjon 

 Installer booster-settet i henhold til strømningshastigheten på vannet i systemet 

 Pilene på den elektriske pumpeenheten indikerer flyten og rotasjonsretningen 

 Installer en fotventil på et eventuelt sugeløft-system 

 Installer en på-/av-ventil rett nedstrøms for booster-settet 

 Installer en tømmeventil for testene hvis det ikke er en ventil i nærheten av booster-settet 

 Rørene som er koblet til booster-settet må være riktig dimensjonert (om mulig i henhold til 
manifolddiameteren). Du kan bruke begge ender av manifolden, men ikke glem å plugge igjen 
den ubrukte enden. 

 Størrelsen på sugerøret og fotventilen må være slik at man unngår for stort belastningstap og 
kavitasjon som kan oppstå som en følge 

Tabelltrykktank 

På den elektriske pumpens tilførselsside er det en membranutvidelsestank som gjør det mulig å 
opprettholde trykket inne i røret når booster-settet ikke brukes. Tabelltrykktanken hindrer den 
elektriske pumpen i å fortsette å kjøre på null kraft og reduserer størrelsen på tanken som er 
nødvendig for tilførselsformål. 
Velg en tabelltrykktank som passer til trykket i systemet. 
Booster-sett med variabel hastighet kan drives med mindre tabelltrykktanker enn tradisjonelle 
systemer. En tabelltrykktank med en kapasitet i liter som tilsvarer cirka 10 % av 
strømningshastigheten til en enkelt elektrisk pumpe, uttrykt i liter pr. minutt. Det nødvendige 
vannvolumet kan fordeles mellom flere tanker. 
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4.3 Elektrisk installasjon  

 

FARE: Elektrisk fare 

Tilkoblingen til den elektriske strømtilførselen må utføres av en elektriker som har de teknisk-
profesjonelle kravene som er beskrevet i de gjeldende forskriftene. 

For elektriske koblinger, se koblingsskjemaet i kontrollpanelet. 

4.3.1 Krav til strømtilførsel 

Lokale retningslinjer gjelder for de spesifikke kravene som er indikert nedenfor. 

4.3.2 Sjekkliste i forbindelse med elektriske koblinger 

Kontroller at følgende krav oppfylles: 

 De elektriske ledningene er beskyttet mot høy temperatur, vibrasjoner og kollisjoner. 

 Hovedstrømforsyningens strømstyrke og spenning må være kompatible med dataene på 
platen på kontrollpanelet, eller dataene på platen på den elektriske pumpen dersom booster-
settene er uten kontrollpanel. 

 Kontroller at strømledningen er i stand til å tåle booster-settets nominelle strømstyrke, og 
koble den til de relevante klemmen på kontrollpanelet Koblingsskjemaet og etikettene på 
panelet gir nødvendig informasjon om tilkobling og nødvendige strømforsyningsverdier. For 
booster-sett uten kontrollpanel, se installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndboken for de 
elektriske pumpene i smartpumpe-serien. 

 Hvis det er et kontrollpanel, koble til strømledningen: 
- Enfaset versjon til L-N klemmene, PE til jordklemmen 
- Enfaset versjon til L1, L2 og L3 klemmene, PE til jordklemmen 

 Eventuelle eksponerte ledninger må beskyttes på en passende måte 

 Strømtilførselen har følgende: 
- En svært sensitiv differensialbryter (30 mA) [reststrømenhet RCD] egnet for 

jordfeilstrømmer med likestrøm eller pulserende likestrømsinnhold (en Type B RCD 
foreslås). 

- En isolatorbryter på ledningsnettet med et kontaktgap på minst 3 mm. 

4.3.3 Kontrolliste for elektrisk kontrollpanel 

 MERK: 
Standardversjonen av booster-settet har et kontrollpanel.  
Hvis booster-settet leveres uten et kontrollpanel, installeres et kontrollpanel som er kompatibelt 
med den elektriske pumpens nominelle effekt. 
Uegnede kombinasjoner garanterer ikke beskyttelse av booster-settet. 

Kontroller at følgende krav oppfylles: 

 Kontrollpanelet må verne den elektriske pumpen mot kortslutning. En tidsforsinket sikring eller 
kretsbryter (Type C-modell anbefales) kan brukes for å beskytte den elektriske pumpen. 

 Den elektriske pumpen har innebygd overlast- og varmevern. Det kreves ingen ekstra 
overlastvern. 

 

FARE: Elektrisk fare 

Før du starter trykkforsterkeren, må du forvisse deg om at booster-settet og kontrollpanelet er 
isolert fra strømforsyningen og ikke kan startes. 
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Jording 

 

FARE: Elektrisk fare 

 Koble alltid til den eksterne beskyttelseslederen til jordklemmen før du prøver å utføre noen 
elektriske koblinger 

 Alt det elektriske utstyret må jordes. Dette inkluderer også booster-settet og tilhørende utstyr. 
Kontroller at jordklemmen er riktig tilkoblet. 

 Kontroller at beskyttelseslederen (jord) er lenger enn faselederne, i tilfelle utilsiktet frakobling 
av strømtilførselsleder, må beskyttelseslederen (jord) være minst én for å løsne fra klemmen. 

 Hold koblingene til jordledningen så korte som mulig. 

 Bruk en kabel med flere tråder for å redusere elektrisk støy. 

4.3.4 Ledningstyper og merkedata 

På standardversjonen med kontrollpanel leveres booster-settet med strømledningene for den 
elektriske pumpen og kontrollkablene. Booster-settet uten kontrollpanel leveres med kabelen for 
tilkobling av trykksensoren, men uten strømledningene for den elektriske pumpen. 
Hvis strømledningen for den elektriske pumpen og/eller kontrollkablene må skiftes eller tilføyes, 
se installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndboken for de elektriske pumpene i smartpumpe-
serien. 

 Alle kabler må overholde lokale og nasjonale standarder når det gjelder seksjon og 
omgivelsestemperatur  

 Bruk kabler med en varmemotstand på minst +70°C (158°F)  

 Kablene må aldri komme i kontakt med motorkroppen, den elektriske pumpen eller 
rørsystemet. 

 Kablene som er tilkoblet strømtilførselsterminalene og feilsignalreléene (NO, C) må separares 
fra de andre ved hjelp av forsterket isolasjon. 

Strømforsyningskontakt 

 

ADVARSEL: 

 Ikke utfør koblinger til den elektriske pumpens koblingsboks uten først å koble fra 
strømforsyningen og vente i minimumstiden i tabell 1. 

 Standardversjonen av booster-settet leveres med motorens strømledninger. Skift motorens 
strømledning om nødvendig med en ledning som har et tverrsnitt egnet for den elektriske 
motorens maksimale forbruk. 

Kontrollkabler 

Eksterne spenningsfrie kontakter må passe for veksling under < 10 VDC. 

 MERK: 

 Installr kontrollkablene separat fra strømtilførselskablene og feilsignal-relekabelen  

 Hvis kontrollkablene er installert parallelt med strømforsyningskabelen eller feilsignalreléet, må 
avstanden mellom kablene overstige 200 mm  

 Ikke kryssstrømforsyningskablene, hvis dette er nødvendig er en 90 graders vinkel tillatt. 

Koble til kontrollpanelet 

Se koblingsskjemaet i kontrollpanelet. 

Koble til frekvensomformeren 

Se Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndboken for de elektriske pumpene i smartpumpe-
serien. 
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4.3.5 Beskyttelse mot tørrkjøring 

Et standard kontrollpanel kan kobles til en felles flottør for de åpne tankene, eller til en bryter for 
minimumstrykk på sugesiden (anbefalt verdi: 0,2-0,4 bar). Når minimumstrykket er gjenopprettet, 
starter de elektriske pumpene automatisk. Hvis beskyttelsen mot tørrkjøring anses som 
overflødig, ikke fjern jumperen på klemmen i kontrollpanelet. Riktig antall klemmer er oppgitt på 
koblingsskjemaet som du finner i kontrollpanelet. 

 MERK: 
Booster-settet leveres med jumperen installert og dermed uten beskyttelsen for tørrkjøring 
aktivert. 

Med det valgfrie settet for elektronisk nivåkontroll kan det utføres en kontroll med elektrode-
prober. 
Installer de tre probene som leveres med settet i samletanken og koble dem til klemmene i 
kontrollpanelet. 
Riktig antall klemmer er oppgitt på koblingsskjemaet som du finner i panelet. 

 Maks.-proben (A) bestemmer nivået der booster-settet skal aktiveres under fylling av 
samletanken. 

 Min.-proben (B) bestemmer nivået der booster-settet skal deaktiveres. 

 Probe (C) må være på et nivå under det for min.-proben (B). 
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5 Kjøring og drift   
I tilfelle sameksistens av to eller flere av følgende tilstander: 

 høy omgivelsestemperatur 

 høy vanntemperatur 

 sykluspunkter som trenger maksimal effekt på booster-settet  

 vedvarende underspenning på hovedstrømtilførsel, 
levetiden til booster-settet kan forkortes og/eller settet kan svekkes, for mer informasjon kan du 
kontakte Xylem eller den autoriserte distributøren. 

5.1 Ventetider 

 

ADVARSEL: Elektrisk fare 

Kontakt med elektriske komponenter kan forårsake død, til og med etter at booster-settet er slått 
av. 
Før eventuelle intervensjoner på booster-settet må nettverksspenningen og eventuelle andre 
inngangsspenninger kobles fra i minimumstiden som er indikert i tabell 1. 
 

Tabell 1: Ventetider 

e-SM drivmodell Minimum ventetider [min] 

103, 105, 107, 111, 115 4 

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

 

ADVARSEL: Elektrisk fare 

Frekvensomformere inneholder DC-link-kondensatorer som kan forbli ladet selv når 
frekvensomformeren ikke er slått på. 
Slik unngår du elektriske farer: 

 Koble fra strømtilførselen 

 Koble fra alle typer permanente magnetmotorer 

 Koble fra alle DC-link eksterne strømtilførsler, inkludert batterireservene, de avbruddssikre 
strømtilførslene og DC-link-koblingene til andre frekvensomformere. 

 Vent til kondensatorene er fullstendig utladet før du utfører vedlikehold eller reparasjoner, se 
tabell 1 for ventetider. 

5.2 Starting og stopping 

Starting og stopping av de elektriske pumpene er avhengig av innstillingene på 
frekvensomformeren i forhold til den elektriske pumpen som skal kontrolleres (trykk, nivå). 
Alle frekvensomformerne er koblet til en sensor. Frekvensomformerne deler all informasjon og 
implementerer syklert veksling. 

 

Elektrisk fare: 

Koble fra strømforsyningen før du gjør justeringer. 

For innstillingene, se installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndboken for de elektriske pumpene i 
smartpumpe-serien. 
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Figur 10 viser driftskurvene når to elektriske pumper er i modus for trykkjustering. 

 Tanken forsyner vann for å møte sluttbrukerens etterspørsel. 

 Den første elektriske pumpen starter når trykker faller under PS-verdien. Hastigheten justeres 
for å holde trykket konstant ettersom etterspørselen øker. 

 Når etterspørselen synker, reduseres hastigheten til et minimum. På dette punktet deaktiveres 
en av de elektriske pumpene. 

 Hvis etterspørselen fortsetter å synke og den elektriske pumpen kommer opp i maksimal 
hastighet, vil den andre elektriske pumpen starte og hastigheten justeres for å opprettholde 
konstant trykk. 

 Hvis etterspørselen synker ytterligere, sakker den elektriske pumpen ned, fyller tanken og 
stopper så når PS-verdien er nådd. 

 

Figur 10: Driftsmodus 
 

H Hode Pmax Maksimalt trykk 

Q Flyt PS Trykk-innstillingsverdi 

5.2.1 Justere frekvensomformeren 

1. For å endre innstillingene, se installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndboken for de elektriske 
pumpene i smartpumpe-serien. 

2. Bruk knappene på frekvensomformeren til å stille inn en ny verdi for justering av trykket, velg 
tiden til rampene, kontroller de siste alarmene eller gå til alle innstillingene. 

3. Kontroller at den nye verdien som er valgt er innen området for hodet spesifisert på 
dataplaten til den elektriske pumpen. 

5.2.2 Forhåndsfylling av tabelltrykktanken 

1. Kontroller at tabelltrykktanken er helt tom. 
2. Forhåndsfyll tabelltrykktanken til 0,6 ganger trykkverdien. 

5.2.3 Starte booster-settet 

1. Koble til vannforsyningen. 
2. Koble til strømforsyningen. 
3. Kontroller verdien for forhåndsfylling av tabelltrykktanken. 
4. Steng på-/av-ventilene på den elektriske pumpens tilførselslinje. 
5. Prime booster-settet (se Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndboken for de elektriske 

pumpene i smartpumpe-serien) og sugemanifolden. 
6. Koble til strømforsyningen med panelbryteren og sett frekvensomformeren på manuell modus. 
7. Start opp den første elektriske pumpen. 
8. Åpne på-/av-ventilen på tilførselssiden på den elektriske pumpen sakte og slipp ut luften. 
9. Gjenta trinnene ovenfor for de andre elektriske pumpene. 
10. Sett frekvensomformerne på automatisk modus. 
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Hvordan du endrer innstillingene 

Når booster-settet kjører følger du instruksjonene nedenfor om hvordan innstillingene kan endres 
innen grensene for maksimalt trykk på de elektriske pumpene eller systemet eller begge: 
1. Fastslå nødvendig trykkverdi. 
2. Still inn den nye verdien med knappene på frekvensomformeren. Verdien endres automatisk 

for den andre omformeren også. 
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6 Vedlikehold  

 

FARE: Elektrisk fare 

 Før du prøver å bruke enheten så må du kontrollere at den er frakoblet og at den elektriske 
pumpen og kontrollpanelet ikke kan startes på nytt, selv ikke utilsiktet. Dette gjelder også 
hjelpekontrollkretsen til den elektriske pumpen. 

 Før eventuelle intervensjoner på booster-settet må nettverkets strømforsyning og eventuelle 
andre inngangsspenninger kobles fra i minimumstiden som er indikert i avsn. Ventetider 
(kondensatorene i den mellomliggende kretsen må lades ut av de integrerte 
utladingsmotstandene). 

1. Kontroller at kjøleviften og utluftingene er frie for støv. 
2. Kontroller at omgivelsestemperaturen er riktig i henhold til booster-settets begrensninger. 
3. Kontroller at kvalifisert personell utfører alle modifikasjoner på booster-settet. 
4. Kontroller at booster-settet er koblet fra strømforsyningen før det utføres arbeid. 
5. Følg alltid instruksjonene for den elektriske pumpen og motoren. 

6.1 Vedlikehold av kontrollpanelet og frekvensomformerne 

Kontrollpanelet og frekvensomformerne krever ikke vedlikehold. 

6.2 Vedlikehold av tabelltrykktanken 

 Se installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndboken for tabelltrykktanken 

 Kontroller forhåndsfyllingen minst en gang i året. 

Funksjon og parameterkontroll 

I tilfelle endringer på det hydrauliske booster-settet: 
1. Kontroller at alle funksjoner og parametere er riktige. 
2. Juster funksjonene og parameterne om nødvendig. 
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7 Feilsøking  
Forholdsregler 

 

ADVARSEL: 

 Defekter må utbedres av en tekniker som har de teknisk-profesjonelle kravene som er 
beskrevet i de gjeldende forskriftene. 

 Følg sikkerhetskravene i kapitlene om bruk og drift og vedlikehold 

 Hvis en defekt ikke kan utbedres eller ikke er nevnt, vennligst kontakt Xylem eller den 
autoriserte distributøren. 

Frekvensomformeren lagrer de siste alarmene som har oppstått. Se instruksjonene om bruk av 
frekvensomformeren for feiltyper og hvordan du kontrollerer de siste alarmene som har oppstått. 

7.1 Booster-settet er av 

Årsak Løsning 

Strømforsyningen er koblet ut Få tilbake strømmen 

Bryter i AV-stilling Slå bryteren PÅ 

7.2 Motoren starter ikke 

Årsak Løsning 

Strømforsyningen er koblet ut Få tilbake strømmen 

Den termiske 
overbelastningsbeskyttelsen til 
motoren er utløst 

Fjern feilen og tilbakestill bryteren 

Defekt motor (spole) Sjekk og reparer eller skift ut motoren 

7.3 Hyppige oppstarter og stopp 

Årsak Løsning 

Defekt tabelltrykktank Reparer eller skift tabelltrykktanken 

Uriktig forhåndsfylling av 
tabelltrykktanken 

Still inn den nye verdien for det forhåndsladede trykket i henhold til den 
elektriske pumpen og settpunktet 

Verdien for forhåndsfylling av 
tabelltrykktanken er på null 

Tabelltrykktanken må forhåndsfylles 

7.4 Hastigheten på den elektriske pumpen økes og reduseres uten å 
stoppe og uten og forbruke vann (forsyning lukket) 

Årsak Løsning 

Vanntap fra tilbakeslagsventilen Kontroller det hydrauliske systemet og ventilen 

Tabelltrykktanken er skadet eller 
underdimensjonert  

Reparer eller skift tabelltrykktanken 
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7.5 Motoren kjører, men det leveres ikke vann 

Årsak Løsning 

Ikke noe vann på sugesiden eller 
inne i den elektriske pumpen 

1. Fyll (prime) den elektriske pumpen eller sugerøret 
2. Åpne på-/av-ventilene 

Luft inne i sugerøret eller den 
elektriske pumpen 

1. Slipp ut luften i den elektriske pumpen 
2. Kontroller sugekoblingene 

Trykktap på sugesiden Kontroller NPSH og endre systemet om nødvendig 

Tilbakeslagsventil tilstoppet Rengjør ventilen 

Tilstoppet rør Rengjør røret 

7.6 Vanntap fra den elektriske pumpen 

Årsak Løsning 

Mekanisk tetning slitt eller skadet Skift den mekaniske tetningen 

Unødig mekanisk stress på den 
elektriske pumpen 

Støtt rørene 

7.7 For bråkete 

Årsak Løsning 

Vannretur når den elektriske 
pumpen ikke går 

Kontroller tilbakeslagsventilen 

Kavitasjon Kontroller sugingen 

Den elektriske pumpens rotasjon 
hindret 

Se etter unødig mekanisk stress på den elektriske pumpen 

7.8 Booster-settet genererer ikke nødvendig trykk 

Årsak Løsning 

På-/av-ventiler lukket Åpne ventilene 

Luft i sugerøret  1. Fjern luften 
2. Prime de elektriske pumpene 

Altfor negativt sugehode Reduser det negative sugehodet 

For stort trykktap på sugesiden Øk diameteren på rørene 

Fotventil skadet Skift fotventil 

For stort trykktap i tilførselsrørene 
og/eller i ventilen 

Reduser vanntapet 

7.9 Hoved-vernesystemet utløst (sikringer) 

Årsak Løsning 

Kortslutning 1. Kontroller tilkoblede kabler 
2. Kontroller frekvensomformeren 
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7.10 Differensialbeskyttelsen er utløst 

Årsak Løsning 

Skadet motor Skift motoren 

Strømledning på motoren defekt 
eller slitt 

Skift ledningen 

Differensialbryter samsvarer ikke 
med spesifikasjonene 

Skift differensialbryteren 

Differensialstrøm for høy Kontakt en kvalifisert tekniker for å få det elektriske systemet endret 

7.11 Den elektriske pumpen kjører på maksimal hastighet uten å stoppe 

Årsak Løsning 

Trykksettpunkt ikke passende for 
systemet (verdien er høyere enn 
trykket den elektriske pumpen kan 
levere) 

Still inn det nye settpunktet i henhold til den elektriske pumpens ytelse 

Sensor ikke tilkoblet eller skadet Kontroller sensorens hydrauliske og elektriske kobling 

7.12 Kun en elektrisk pumpe kjører 

Årsak Løsning 

De elektriske pumpene har 
forskjellige innstillinger 

1. Kontroller innstilling på frekvensomformeren 
2. Kontroller seriekoblingen mellom de to frekvensomformerne 

7.13 Det er etterspørsel etter vann, men den elektriske pumpen starter 
ikke 

Årsak Løsning 

Settpunktet er stilt på null  1. Kontroller innstilling på frekvensomformeren 
2. Still inn settpunktet 
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8 Tekniske data   
Tabell 2: Elektriske, miljømessige og installasjonsspesifikasjoner, booster-sett i standardversjon 

 Modell av booster-sett 

Strømforsyning for kontrollpanel M2 T3 T4 

Inndata 

Inngangsfrekvens [Hz] 50/60 ± 2 

Hovedtilførsel LN L1 L2 L3 

Nominell inngangsstrøm på kontrollpanelet 
[V] 

230 ± 10 % 230 ± 10 % 400 ± 10 % 

Maks. inngangsstrøm kontinuerlig [A] Se dataplaten til kontrollpanelet. 

Maks. effekt på kontrollpanel [kW] Se dataplaten til kontrollpanelet. 

Utgang 

Min.-maks. hastighet for elektrisk pumpe 
[opm] 

800 til 3600 

Lekkasjestrøm for inverter [mA] < 3,5 

I/O hjelp + 15VDC strømtilførsel [mA] Imax < 40 

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

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

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

Lydtrykk LpA [dB(A)] @ [opm] <62 ved 3000 
<66 ved 3600 

Beskyttelsesklasse IP 55, Beskyttelsestype 1 
Beskytt produktet mot direkte sollys og regn 

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

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

5 % - 50 % RF ved 40 / 104 
5 % - 90 % RF ved 20 / 68 

Relativ fuktighet for lagring 5 % ÷ 95 % RH 

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

Driftstemperatur 
[°C] / [°F] 

-20÷40 / -4÷104 

Installasjonshøyde over havet [m] / [ft] 
< 1000 / 3280 

Reduksjon kan inntreffe høyere opp 

Maks. driftstrykk [bar] 8, 10 eller 16, avhengig av typen elektrisk pumpe. Se Installasjons-, 
drifts- og vedlikeholdshåndboken for den elektriske pumpen i 

smartpumpe-serien. 

Min. innløpstrykk [bar] I henhold til NPSH-kurven med en margin på minst 0,5 m for luftfritt 
vann 

Maks. innløpstrykk [bar] Kontroller at innløpstrykket pluss det lukkede tilførselstrykket ikke 
overskrider det maksimale arbeidstrykket 

Generelle data om den elektriske pumpen Se Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndboken for den elektriske 
pumpen i smartpumpe-serien 

Tabelltrykktank [bar] Se standard installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok for 
tabelltrykktanken. Installerte tabelltrykktanker kan begrense 

booster-settets temperatur og arbeidstrykk 
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8.1 Mål og vekt 

 Booster-sett: se den tekniske katalogen eller kontakt Xylem eller den autoriserte distributøren. 

 Elektriske pumper i smartpumpe-serien: se installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndboken. 

9 Erklæringer 
9.1 EF-samsvarserklæring (Oversettelse) 

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

Pumpeenhet med elektriske pumper og integrert variabel hastighetsdriv (se etiketten på første 
side) 

oppfyller de aktuelle bestemmelsene i følgende europeiske direktiver: 

 Maskineri 2006/42/EF (ANNEX II - fysisk eller juridisk person som fullmakt til å sette sammen 
den tekniske filen: Xylem Service Italia S.r.l.) 

og følgende tekniske standarder 

 EN 809:1998+A1:2009,  

 EN 60204-1:2006+A1:2009 

Montecchio Maggiore, 22/02/2017  
Amedeo Valente 
(Direktør for ingeniøravdeling og 
forskning og utvikling) 

 

rev.00  

9.2 EU-samsvarserklæring (Ikke EMCD23) 

1. Apparatmodell/-produkt:  
se etikett på første side 

2. Navn og adresse til produsenten:  
Xylem Service Italia S.r.l. 
Via Vittorio Lombardi 14 
IT-36075 Montecchio Maggiore VI 
Italia 

3. Denne deklarasjonen om overensstemmelse utstedes der eneansvaret ligger hos 
produsenten. 

4. Målet med deklarasjonen om overensstemmelse: 
Pumpeenhet med elektriske pumper og integrert variabel hastighetsdriv (se etiketten på første 
side) 

5. Målet med deklarasjonen om overensstemmelse som beskrives ovenfor, er i samsvar med de 
aktuelle harmoniseringslovene i EU: 
Direktiv 2014/30/EU av 26. februar 2014 (elektromagnetisk kompatibiltet) 

6. Henvisninger til de aktuelle harmoniserte standardene som brukes eller der det henvises til 
andre tekniske spesifikasjoner i forhold til deklarasjonen om overensstemmelse: 
EN 61000-6-2:2006, EN 61000-6-3:2007+A1:2011 

7. Anmeldt organ: - 
8. Tilleggopplysninger: 

Undertegnet på vegne av: Xylem Service Italia S.r.l. 
Montecchio Maggiore, 22/02/2017  
Amedeo Valente 
(Direktør for ingeniøravdeling og 
forskning og utvikling) 

 

rev.00  

Lowara er et varemerke som tilhører Xylem Inc. eller ett av dets datterselskaper. 
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Xylem Service Italia S.r.l. 

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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