










   

     


          














HERENTALS, BELGIË (8.30 tot 16.30 uur) CET

Website: www.pentairpooleurope.com



 

 
 
 
 
 



 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 




  



















































































































  















 
















 




































 
   














































































































        
    
       
    


     
    
     
      
     

































 
    
      
      
     
    
        
      

    
    
   
     
  










  
     

    
 


     
         
        
    
      
    
  
    
  
      
    


 
        
      
 
  
























Tabel LED-aanduiding en functies


















Toets Duration
(in uren)

Speed
(In t/min)

STEP 1 4 2600
STEP 2 4 2100
STEP 3 4 1600

OVERRIDE 2 3100

        


      
         
    
    
    
      




       
          
  
       
     


          


         

     


 


 





 


 





 



 


 



































 

 die voor de instelling getoond wordt.









    
      





























Overzicht van het toetsenbord





1. STEP 1 (schema instellen) DURATION en SPEED
2. STEP 2 (schema instellen) DURATION en SPEED
3. STEP 3 (schema instellen) DURATION en SPEED
4. OVERRIDE (instellingen) DURATION en SPEED
5. START
6. STOP

Een schema instellen









     
     
     


Toets Duration
(in uren)

Speed
(In t/min)

STEP 1 4 2600
STEP 2 4 2100
STEP 3 4 1600

OVERRIDE 2 3100

































  

  

 



  

  

 







De SuperFlo® VS Variable Speed pomp
van op het bedieningspaneel bedienen







 





 







 





 


 




























































 







 

































Schedule Advance

















 







 







Opmerking: de toets
OVERRIDE werkt nog
wanneer de modus Schedule
Advance actief is. Daardoor
kan de gebruiker de pomp
laten draaien tijdens de duur
van de modus Schedule
Advance.

Opmerking: als de pomp in
de modus Schedule Advance
is en een gebruiker de toets
STEP 1, STEP 2, STEP 3 of START indrukt, begint het
systeem volgens het normale schema te werken en wordt de
modus Schedule Advance geannuleerd.

Opmerking: als de pomp in de modus Schedule Advance
is en een gebruiker de toets STOP indrukt, wordt de modus
Schedule Advance geannuleerd.

Opmerking: bij een stroomonderbreking terwijl de pomp
in de modus Schedule Advance is, gaat het dagschema
(24 uur) automatisch van start wanneer de stroomtoevoer
hersteld wordt.

















    
      
           
    


       
       
         
   


       
      
       
    
    

















Tijdelijke stop bij een automatisch
regelsysteem







De pomp heeft een functie "tijdelijke stop" die de pomp
onmiddellijk stillegt wanneer ze door een automatisch
regelsysteem gestuurd wordt. De gebruiker kan de toets STOP
indrukken terwijl de pomp draait. De pomp zal dan gedurende
vier (4) minuten stilliggen. Zodra die periode voorbij is, gaat de
pomp weer normaal aan het werk en krijgt ze inputs van een
automatisch regelsysteem.

Opmerking: als de pomp door een automatisch regelsysteem
aangestuurd wordt, knippert de LED "0 RPM" van de

periode voorbij is, gaat de pomp weer normaal aan het
werk en krijgt ze inputs van een automatisch regelsysteem.
Raadpleeg pagina 66 voor bijkomende details over de input
van automatische regelsystemen.





Fabrieksinstellingen resetten
De gebruikersinterface van de SuperFlo® VS Variable Speed pomp heeft een functie “Reset to Factory Defaults” om de
instellingen van het schema weer op de originele waarden die in de productievestiging geprogrammeerd waren, in te
stellen. De gebruiker moet de toetsen STOP en OVERRIDE indrukken en drie (3) seconden ingedrukt houden om de

om te bevestigen dat de fabrieksinstellingen weer van kracht zijn.

Priming (Aanzuiging)
De pomp voert altijd de sequentie PRIMING (vloeistof aanzuigen) uit wanneer ze opgestart wordt nadat ze voordien
uitgeschakeld werd, behalve wanneer ze in de modus OVERRIDE start. De fabrieksinstelling voor de functie aanzuiging
is 2850 t/min gedurende drie (3) minuten.

Zorg en onderhoud

Zelfs in ongunstige en veeleisende omgevingen toont de pomp zich betrouwbaar en robuust. Dit product bevat echter
elektronische onderdelen die door een ventilator die op de pomp gemonteerd is, gekoeld worden. Om de optimale
betrouwbaarheid van dit product te garanderen, wordt er aanbevolen om de inlaat van de ventilator op de rug van de
pomp een keer per maand schoon te maken. Het is ook belangrijk om die zone vrij te houden van grote stukken vuil,
zoals bladeren, takken, aarde, plastic zakken, enz.


















      


        
       


          
    

         
 
        

       


           



        
      
     
       
        


 
          
      
   



 



      
        
        
      












AARDING

L2
(ROOD OF WIT)

AARDING

L1
(BLAUW)

220-240V
STROOMVOEDING

Bekabeling
De bekabeling van de controller van de SuperFlo® VS Variable Speed pomp moet aan de plaatselijke versie van de

aanbrengen.

De controller is ontworpen om met een eenfasige spanning van 220-240 V te werken.

Het ontwerp van de pomp maakt het mogelijk om ze met een naakte kabel of met een snelverbinding aan te sluiten.
De snelverbinding is 6,35 mm groot en aanvaardt elke overeenstemmende connector die in de handel verkrijgbaar is.
Wanneer de kabel direct op de pomp aangesloten wordt, moet de isolatie van de kabel over een lengte van ongeveer
8 mm verwijderd worden. Het klembok aanvaardt volle of in elkaar gewikkelde kabels met een dikte tot 4,0 mm². De
schroef voor de hoofdaansluitingen moet met een koppel van 1,15 Nm aangedraaid worden.

Pin # Kabelkleur Beschrijving
L1 Blauw Hot 1
L2 Rood/wit Hot 2
Aardingschroef Groen/geel Aarding

Illustratie 5: aansluitschema

Tabel 3: hoofdaansluitingen















Externe voeding:
18-30V AC (24V AC+/- 20%)
9-30V DC (12/24V DC +/- 20%)

Illustratie 6: kabelschema voor automatische regelsystemen

UI DIGITAL
INPUT CONNECTOR

J202

STEP 1
(pin 1)

STEP 2
(pin 2)

STEP 3
(pin 3)

OVER RIDE
(pin 4)

COMMON
(pin 5)

Vac or
VDC

GND

EXTERNAL SUPPLY

Automation System or
Solar System Controller

Controller van de pomp

Illustratie 7: aansluiting voor automatische regelsystemen





Regeling met een automatisch regelsysteem













 



 























DIP-schakelaars

Illustratie 8: DIP-schakelaars

De DIP-schakelaars worden gebruikt voor de fabrieksprogrammering.








      
         
     
      



      
        






 

          


   


 


 
             


 


        
        


   
     
           
        


      
          


        





































 


 




 


         

        
        


       










 

 


 



       


          


          


      


 




 

     


 



        




















          
           














  


        


        


       
    


        


        
       


        
     
      


         
        
        


          


 



 










 















        




         
          


 

 

       
        




       
       
   


 

          
      
        
        
        
      


          


       



        





         
    
       
        
          


 

 



 
































  

 























































 

























 






















Problemen oplossen (vervolg)

  


























FAULT-status

            
  


               
                
            







 



 


 


 

 


 











